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Apresentação
As metas pactuadas, no contrato de Gestão, para o 2º Trimestre /1º Semestre do
exercício de 2018 foram cumpridas com eficácia e economicidade, com exceção à meta 21
do Programa Educativo, relativa a realização de 03 cursos para professores e guias de
turismo, onde realizamos 2 cursos com o 3º sendo adiado para realização no 4º Trimestre,
em decorrência da exposição “Guarda o Círio de Nazaré” e eventos realizados durante a
visita da Imagem de Nossa Senhora de Nazaré.
As ações voltadas ao Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa,
apresentaram superação das metas antes estimadas, principalmente devido ao trabalho de
registros fotográficos e pesquisas realizadas para as exposições temporárias, não
ultrapassando o orçamento do exercício.
No Programa de Exposições e Programação Cultural destacamos a realização de 02
(duas) exposições: “Sagrado Marfim – O Avesso do Avesso" inaugurada no dia 19 de maio
e "Guarda O Círio de Nazaré", inaugurada no dia 28 de junho, acompanhada da vista da
imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré, recebendo nos 4 dias em que esteve
presente na exposição, entre os dias 27 de junho e 1º de julho, o total de 8.094 (oito mil e
noventa e quatro visitantes), levando o número de visitantes a superar a meta para este
Trimestre.
Acompanhado do evento de lançamento da exposição e da visita da Imagem
peregrina, realizamos no estacionamento do Museu, nestes 04 dias, uma feira
gastronômica com comidas típicas de Belém do Pará, além do lançamento do livro de
fotografias sobre o Círio de Nazaré de autoria da Sra. Soraia Montanheiro.
As Tardes Musicais continuaram a atrair um grande número de visitantes aos
sábados, além de proporcionar momentos diferenciados dentro do espaço.
O totem de pesquisa de perfil e de satisfação de público visitante do Museu,
continua instalado na bilheteria, e seus dados/resultados colhidos através das pesquisas
preenchidas, servem de base para tomada de novas ações e atividades voltadas ao
público.
O interesse despertado pelas exposições realizadas neste 2º Trimestre,
possibilitaram que o número de visitantes (18.235), superasse a meta estipulada (12.800)
em 42%.
Como parte das atividades do calendário da Secretaria, o Museu participou das
atividades da Semana de Museus, com o programa “É Dia de Museus”, entre os dias 18,
19 e 20 de maio, recebendo 788 (setecentos e oitenta e oito) visitantes, com a
distribuição de 162 passaportes em troca de cada agasalho doado para a campanha.
O Programa de Apoio ao SISEM, as ações pactuadas para o 2º Trimestre foram
cumpridas com a realização de uma exposição temporária itinerante para o Museu de
História e Folclore da cidade de Olímpia, com a mostra “Filhos de Deus”, composta por 22
registros fotográficos que buscam capturar uma história humana através do olhar e das
lentes de seu autor – Daniel Taveira - exibindo o desejo de “mostrar ao mundo que
independentemente da sua raça, cultura, crença, orientação sexual, nível social ou cor,
você é por natureza um filho ou uma filha de Deus”.
As ações desenvolvidas no Programa de Comunicação (manutenção/ampliação do
público virtual, manutenção/ampliação nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram)
foram desenvolvidas com eficácia e economicidade, visando manter os bons resultados
alcançados ao longo dos últimos exercícios.
Como parte das ações de Comunicação da Secretaria, o Museu participou
diretamente por meio das redes sociais e sites dos Programas “É Dia de Museu”, “É Dia de
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Museu com Crush” e “A Copa do Mundo entre os Museus – Cultura SP na Copa do Mundo
2018”, voltadas ao público virtual, cujo o número total neste trimestre foi de 69.093
(sessenta e nove mil e noventa e três) de acessos, com convites à visitação do espaço
físico do Museu.
A consolidação do Museu de Arte Sacra de São Paulo, como referência de centro de
pesquisa, se apresenta com dados do Google através do número de pesquisas realizadas
na barra de pesquisa, onde temos mais de 23.500 acessos diretos, onde o usuário digita o
nome por extenso do Museu e 50.000 através de indicação do próprio Google e mais de
9.000.000 (nove milhões) de visualizações da página do Museu no Google Maps.
Para adequação do Plano de Trabalho ao novo formato do Contrato de Gestão, a
equipe administrativa do Museu, seguindo orientações da UPPM, inseriu todas as
atividades pactuadas para o exercício de 2018, bem como, o 7º Termo de Aditamento ao
Contrato no modelo SMAC, junto ao preenchimento e prestação de contas das ações e
atividades realizadas ao longo do 1º Trimestre.
A reforma elétrica emergencial do Museu, iniciada em dezembro de 2017, foi
finalizada como demonstrado no Anexo de Atividade de Programa de Edificações:
Manutenção Predial, Conservação Preventiva e Segurança, elaborado pela empresa
responsável pela readequação, enviado também aos órgãos responsáveis (IPHAN,
CONDEPHAAT e CONPRESP), além do setor de Reformas e Obras da UPPM/Secretaria de
Estado da Cultura.
Durante os dias 09, 10 e 11 de junho, o Mosteiro da Luz, prédio que abriga o
Museu foi iluminado nas cores vermelho e verde, em homenagem a Portugal, em
participação em conjunto com a Secretaria de Cultura a ação comemorativa ao “Dia de
Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas”.
O Relatório a seguir, como também a relação de anexos, seja das metas pactuadas,
seja dos anexos comprobatórios de rotinas e atividades, chamado “check-list”, foram
extraídos do SMAC (Sistema de Monitoramento e Avaliação da Cultura).
Abaixo o quadro comparativo Previsto x Realizado no 2º Trimestre 2018 e no
exercício de 2018.
MENSURAÇÕES DO CONTRATO
Programa de Gestão Executiva, Transparência e Governança (PGTG)
Nº
01

03

04

Ação
(PGTG) Pesquisa de
público - Índices de
satisfação do público
geral
(PGTG) Recursos
financeiros captados via
geração de receita de
bilheteria, cessão
remunerada de uso de
espaços
(PGTG) Recursos
financeiros captados via
leis de incentivo e
editais

Nº

Mensuração

Período

Meta

Realizado

%

1.1

Índice de Pesquisa =
ou > 80%

2º Tim.

80%

99%

123%

3.1

2% do repasse do
exercício no
Contrato de Gestão R$

Anual

149.600

52.192

35%

4.1

Nº de projetos
inscritos

2º Tim.

-

01

-

4.2

2% do repasse do
exercício no
Contrato de Gestão R$

Anual

149.600

116.829

78%
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MENSURAÇÕES DO EQUIPAMENTO CULTURAL - MUSEU
Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa (PA)
Nº

Ação

Nº

06

(PA) Documentação da
Pesquisa do acervo

6.1

07

(PA) Aquisição de livros
que complementem a
bibliografia de História
da Arte disponível para
pesquisa na biblioteca
do Museu

7.1

Mensuração
Nº de itens
documentados/regis
trados no Banco de
Dados do acervo
Nº de livros
adquiridos

Período

Meta

Realizado

%

2º Tim.

120

441

368%

2º Tim.

10

10

100%

Período

Meta

Realizado

%

Programa de Exposições e Programação Cultural (PEPC)
Nº
08
09
10

11

12

Ação
(PEPC) Exposições
temporárias
(PEPC) Exposições
Vistuais
(PEPC) Eventos
periódicos: Tardes
Musicais
(PEPC) Recebimento de
visitantes presenciais no
Museu
(PEPC) Eventos
temáticos: Aniversário
da cidade, Semana de
Museus, Virada Cultural,
Mês da Consciência
Negra, Férias no Museu

Nº

Mensuração

8.1

Quantidade de
exposições

2º Tim.

01

02

200%

9.1

Quantidade de
exposições

2º Tim.

02

02

100%

10.1

Quantidade de
eventos realizados

2º Tim.

03

03

100%

11.1

Público

2º Tim.

12.800

18.235

142%

12.1

Quantidade de
Eventos

2º Tim.

02

02

100%

Período

Meta

Realizado

%

2º Tim.

01

01

100%

2º Tim.

-

01

-

Programa de Integração ao SISEM (PSISEM)
Nº

16

Ação
(PSISEM) Exposições
itinerantes em museus e
espaços expositivos do
litoral, interior e da
RMSP

Nº
16.1
16.2

Mensuração
Quantidade de
exposições
Quantidade de
cidades atendidas

Programa Educativo (PE)
Nº

18

19

Ação
(PE) Visitas educativas
oferecidas para
estudantes de escolas
públicas e privadas
(ensino infantil,
fundamental, médio,
técnico e universitário)
(PE) Visitas mediadas,
acolhimentos e oficinas
para públicos específicos
(famílias, pessoas com
deficiência, pessoas em
situação de
vulnerabilidade social e
idosos)

Nº

Mensuração

Período

Meta

Realizado

%

18.1

Nº mínimo de
estudantes
atendidos em visitas
educativas

2º Tim.

2.376

2.188

92%

19.1

Nº mínimo de
visitantes atendidos
em visitas mediadas

2º Tim.

1.650

2.366

143%
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20

(PE) Programa
Interessante e
Interativo (famílias)

21

(PE) Cursos para
professores e guias de
turismo

22

23

(PE) Projeto Visita
Integrada para
Professores
(PE) Pesquisa de perfil e
satisfação de público
escolar - MODELO SEC
(professor e estudante)
e índices de Satisfação

20.1
21.1
21.2

Nº mínimo de ações
realizadas
Nº mínimo de cursos
realizados
Nº mínimo de
público atendido

2º Tim.

02

02

100%

2º Tim.

03

02

67%

2º Tim.

46

19

41%

22.1

Nº mínimo de ações
realizadas

2º Tim.

01

01

100%

23.1

Índice de satisfação
= ou > 80%

2º Tim.

80%

99%

120%

23.2

Nº mínimo de
pesquisas aplicadas

2º Tim.

50

118

236%

Programa de Comunicação e Desenvolvimento institucional (PCDI)
Nº
32
33

34

Ação
(PCDI) Catálogos das
exposições
(PCDI) Conteúdo do site
em inglês e espanhol
(PCDI) Canais de
Comunicação com
diversos segmentos de
público

Nº
32.1
33.1
34.1

34.2

Mensuração
Quantidade de
catálogos
Quantidade de
páginas
Nº mínimo de
visitantes virtuais
únicos
Quantidade de
canais (Site,
Facebook, Twitter,
Instagram, etc.)

Período

Meta

Realizado

%

2º Tim.

01

02

200%

2º Tim.

01

01

100%

2º Tim.

5.750

10.186

177%

2º Tim.

04

04

100%

Maiores detalhes sobre as atividades e suas realizações no corpo do relatório
e em seus anexos.
São Paulo, 19 de Julho de 2018.
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MENSURAÇÕES DO CONTRATO

Programa de Gestão Executiva, Transparência e Governança (PGTG)
Nº Ação Pactuada Nº

1

2

3

(PGTG)
Pesquisa de
público Ìndices de
satisfação do
público geral

1.1

(PGTG) Plano
de Marketing e
Mobilização de
2.1
Recursos para o
exercício
atualizado
(PGTG)
Recursos
financeiros
captados via
geração de
receita de
bilheteria,
cessão
remunerada de
uso de espaços

3.1

4.1

4

Atributo da Mensuração

Meta-Resultado

Meta-Produto

Meta-Resultado

Meta-Produto

(PGTG)
Recursos
financeiros
captados via
leis de incentivo
e editais
4.2

Meta-Resultado

Mensuração

Índice de Pesquisa
= ou > 80%

Quantidade de
atualizações

2% do repasse do
exercício no
Contrato de
Gestão - R$

Nº de projetos
inscritos

Previsto

Realizado

1º Trim.

80%

92%

2º Trim.

80%

99%

3º Trim.

80%

4º Trim.

80%

ANUAL

80%

49%

ICM %

100%

62%

1º Trim.

1

1

2º Trim.

-

-

3º Trim.

-

-

4º Trim.

-

-

ANUAL

1

1

ICM %

100%

100%

1º Trim.

-

R$ 23.284

2º Trim.

-

R$ 28.908

3º Trim.

-

4º Trim.

-

ANUAL

R$ 149.600 R$ 52.192

ICM %

100%

35%

1º Trim.

1

2

2º Trim.

-

1

3º Trim.

-

-

4º Trim.

-

-

ANUAL

1

3

ICM %

100%

300%

1º Trim.

-

-

2º Trim.
116.829
2% do repasse do
3º Trim.
exercício no
Contrato de
4º Trim.
Gestão - R$
ANUAL R$ 149.600 R$ 116.829
ICM %

100%

78%

Meta 4
Meta 4.1: O projeto apresentado e aprovado neste 2º Trimestre é o PROAC nº 25734, “As
Edificações no tempo”, publicação de um livro com cerca de 400 fotos, e textos que foram
produzidos com base na ideia de preservar e conservar os bens tombados, antes que o
patrimônio se degrade ou após intervenções e restaurações para evitar novos restauros no
mesmo patrimônio, além de conceitos e experiências de preservação e conservação
preventiva do Patrimônio Histórico. Para sua realização foram captados R$ 116.732,93.
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MENSURAÇÕES EQUIPAMENTO CULTURAL - MUSEU
Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa (PA)
Nº

6

7

Ação Pactuada

(PA)
Documentação
da Pesquisa do
acervo

(PA) Aquisição
de livros que
complementem a
bibliografia de
História da Arte
disponível para
pesquisa na
biblioteca do
Museu

Nº

6.1

7.1

Atributo da
Mensuração

Meta-Produto

Meta-Produto

Mensuração

Nº de itens
documentados/registrados
no Banco de Dados do
acervo

Nº de livros adquiridos

Previsto

Realizado

1º Trim.

120

289

2º Trim.

120

441

3º Trim.

120

4º Trim.

120

ANUAL

480

730

ICM %

100%

152%

1º Trim.

10

10

2º Trim.

10

10

3º Trim.

10

4º Trim.

10

ANUAL

40

20

ICM %

100%

50%

Meta 06: Foram registradas 441 atualizações de dados, referentes aos campos de
denominação / título, autor, data, material e origem / procedência no BDA/SEC.
Cumpre especificar que foram 378 itens de alteração (revisão da catalogação) e 39 inclusões
de fotografias para atualização dos registros. A meta foi superada em 267% devido ao
trabalho de revisão da catalogação que atualmente consiste em:
(i) Cruzamento das informações registradas no BDA/SEC com a documentação contida
nas pastas catalográficas do acervo (registros de entrada, fichas datilografadas, processos de
doação etc.), sobretudo para as obras selecionadas pelas curadorias para fazerem parte das
exposições temporárias (Sagrado Marfim: o avesso do avesso). Este trabalho de revisão é
necessário em virtude da produção de legendas, seja para o catálogo ou espaço expositivo;
(ii) Padronização das informações referentes à origem e procedência contidas nos
campos do BDA/SEC. A equipe técnica verificou que, muitas vezes, as informações sobre
origem e procedência estavam dispersas e outros campos do BDA/SEC, tais como “Descrição”,
“Observações” na aba “Responsáveis”, “Observações Gerais” etc.
Estima-se que este trabalho de cruzamento de dados se estenda ao longo de 2018, bem como
a padronização das informações contidas no BDA/SEC. Cumpre ressaltar que o BDA/SEC não
possui o campo específico para procedência; dessa forma, as informações referentes a esse
campo são alocadas em “Observações Gerais”. Por fim, cumpre dizer que foram realizadas 743
alterações gerais no BDA/SEC. Esse total de atualizações gerais se deve ao fato que nesse 2º
trimestre de 2018, para além das atividades de pesquisa, tivemos grande movimentação de
acervo – em virtude das exposições temporárias (montagens e desmontagens) que utilizaram
o acervo do museu.
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Programa de Exposições e Programação Cultural (PEPC)
Nº

8

9

Ação Pactuada

(PEPC)
Exposições
temporárias

(PEPC)
Exposições
virtuais

(PEPC) Eventos
10 periódicos:
Tardes Musicais

(PEPC)
Recebimento de
11 visitantes
presenciais no
Museu
(PEPC) Eventos
temáticos:
Aniversário da
cidade, Semana
de Museus,
12
Virada Cultural,
Mês da
Consciência
Negra, Férias no
Museu

Nº

8.1

9.1

10.1

11.1

12.1

Atributo da
Mensuração

Meta-Produto

Meta-Produto

Meta-Produto

Meta-Resultado

Meta-Produto

Mensuração

Quantidade de exposições

Quantidade de exposições

Quantidade de eventos
realizados

Público

Quantidade de Eventos

Previsto

Realizado

1º Trim.

2

4

2º Trim.

1

2

3º Trim.

1

4º Trim.

1

ANUAL

5

6

ICM %

100%

120%

1º Trim.

-

-

2º Trim.

2

2

3º Trim.

1

4º Trim.

1

ANUAL

4

2

ICM %

100%

50%

1º Trim.

3

3

2º Trim.

3

3

3º Trim.

3

4º Trim.

3

ANUAL

12

6

ICM %

100%

50%

1º Trim.

6.800

11.946

2º Trim.

12.800

18.235

3º Trim.

12.000

4º Trim.

8.400

ANUAL

40.000

30.181

ICM %

100%

75%

1º Trim.

2

2

2º Trim.

2

2

3º Trim.

1

4º Trim.

1

ANUAL

6

4

ICM %

100%

33%

Meta 08: Ainda que houvessem sido pactuadas apenas a realização de 01 (uma) exposição,
diante da política da SAMAS no aproveitamento de parcerias com os expositores,
inauguramos 02 (duas) exposições: “Sagrado Marfim – O Avesso do Avesso" inaugurada no
dia 19 de maio e "Guarda - O Círio de Nazaré", inaugurada no dia 28 de junho, acompanhada
da vista da imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré, recebendo nos 4 dias em que
esteve presente na exposição, entre os dias 27 de junho e 1º de julho, o total de 8.094 (oito
mil e noventa e quatro visitantes), levando o número de visitantes a superar a meta para
este Trimestre, sempre onerando o mínimo de recursos orçamentários da SAMAS para esta
meta, não prejudicando as demais ainda pactuadas para neste exercício.
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Meta 11: Com a realização de diversas atividades e a inauguração de 02 exposições, além
da visita da imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré, onde em 4 dias em que esteve
presente na exposição, entre os dias 27 de junho e 1º de julho, recebeu o total de 8.094
(oito mil e noventa e quatro visitantes), somados a feira gastronômica com comidas típicas
de Belém do Pará, além do lançamento do livro de fotografias sobre o Círio de Nazaré de
autoria da Sra. Soraia Montanheiro, além da participação das campanhas da Secretaria como
“É Dia de Museus”, levou á superação da meta de visitantes em 42% neste trimestre,
alcançando no 1º Semestre o total de 30.181 (trinta mil cento e oitenta e um) visitantes, que
corresponde a 75% da meta anual.

Programa de Integração e Apoio ao SISEM (PSISEM)
Nº

Ação Pactuada

(PSISEM) Ações
de capacitação
(palestras,
oficinas, cursos)
15 em museus e
espaços
expositivos do
litoral, interior e
da RMSP

Nº

15.1

16.1

(PSISEM)
Exposições
itinerantes em
museus e
16
espaços
expositivos do
litoral, interior e
da RMSP

16.2

16.3

Atributo da
Mensuração

Meta-Produto

Meta-Produto

Dado Extra

Dado Extra

Mensuração

Quantidade de ações
realizadas

Quantidade de exposições

Nº de publico nas exposições

Quantidade de cidades
atendidas

Previsto

Realizado

1º Trim.

-

-

2º Trim.

-

-

3º Trim.

1

4º Trim.

-

ANUAL

1

ICM %

100%

100%

1º Trim.

-

-

2º Trim.

1

1

3º Trim.

-

-

4º Trim.

-

-

ANUAL

1

1

ICM %

100%

100%

1º Trim.

-

-

2º Trim.

-

-

3º Trim.

-

-

4º Trim.

-

-

ANUAL

0

0

1º Trim.

-

-

2º Trim.

-

-

3º Trim.

-

-

4º Trim.

-

-

ANUAL

0

-

Meta 16: A meta foi cumprida com a realização de uma exposição temporária itinerante para o
Museu de História e Folclore da cidade de Olímpia, com a mostra “Filhos de Deus”, composta por 22
registros fotográficos que buscam capturar uma história humana através do olhar e das lentes de
seu autor – Daniel Taveira - exibindo o desejo de “mostrar ao mundo que independentemente da
sua raça, cultura, crença, orientação sexual, nível social ou cor, você é por natureza um filho ou
uma filha de Deus”.
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Programa Educativo (PE)
Nº

Ação Pactuada

(PE) Visitas
educativas
oferecidas para
estudantes de
escolas públicas
18
e privadas
(ensino infantil,
fundamental,
médio, técnico e
universitário)

(PE) Visitas
mediadas,
acolhimentos e
oficinas para
públicos
específicos
19 (famílias,
pessoas com
deficiência,
pessoas em
situação de
vulnerabilidade
social e idosos)

(PE) Programa
Interessante e
20
Interativo
(famílias)

Nº

18.1

18.2

19.1

20.1

21.1

21

Atributo da
Mensuração

Meta-Resultado

Dado Extra

Meta-Resultado

Meta-Produto

Meta-Produto

Mensuração

Nº mínimo de estudantes
atendidos em visitas
educativas

Nº mínimo de visitas ofertadas

Nº mínimo de visitantes
atendidos em visitas mediadas

Nº mínimo de ações realizadas

Nº mínimo de cursos
realizados

(PE) Cursos para
professores e
guias de turismo

21.2

Meta-Resultado

Nº mínimo de público atendido

Previsto

Realizado

1º Trim.

660

968

2º Trim.

2.376

2.188

3º Trim.

2.112

4º Trim.

1.452

ANUAL

6.600

3.156

ICM %

100%

48%

1º Trim.

-

-

2º Trim.

-

-

3º Trim.

-

4º Trim.

-

ANUAL

0

0

1º Trim.

1.950

2.114

2º Trim.

1.650

2.366

3º Trim.

1.650

4º Trim.

1.250

ANUAL

6.500

4.480

ICM %

100%

69%

1º Trim.

2

4

2º Trim.

2

2

3º Trim.

3

4º Trim.

3

ANUAL

10

6

ICM %

100%

60%

1º Trim.

2

2

2º Trim.

3

2

3º Trim.

3

4º Trim.

2

ANUAL

10

4

ICM %

100%

40%

1º Trim.

30

38

2º Trim.

46

19

3º Trim.

46

4º Trim.

30

ANUAL

152

57

ICM %

100%

38%
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Nº

Ação Pactuada

(PE) Projeto
22 Visita Integrada
para Professores

(PE) Pesquisa de
perfil e
satisfação de
público escolar 23 MODELO SEC
(professor e
estudante) e
índices de
Satisfação

(PE) Pesquisa de
perfil e
satisfação do
público
espontâneo
24
sobre o
conteúdo e a
expografia de
mostras
temporárias

Nº

22.1

23.1

23.2

24.1

Atributo da
Mensuração

Meta-Produto

Meta-Resultado

Meta-Produto

Meta-Produto

Mensuração

Nº mínimo de ações realizadas

Índice de satisfação = ou >
80%

Nº mínimo de pesquisas
aplicadas

Nº mínimo de pesquisas
aplicadas

Previsto

Realizado

1º Trim.

1

1

2º Trim.

1

1

3º Trim.

1

4º Trim.

1

ANUAL

4

2

ICM %

100%

50%

1º Trim.

-

-

2º Trim.

80%

99%

3º Trim.

-

-

4º Trim.

80%

ANUAL

80%

99%

ICM %

100%

100%

1º Trim.

-

-

2º Trim.

50

118

3º Trim.

-

-

4º Trim.

50

118

ANUAL

100

118

ICM %

100%

118%

1º Trim.

-

-

2º Trim.

-

-

3º Trim.

-

-

4º Trim.

80

ANUAL

80

0

ICM %

100%

0%

Meta 19: Foram atendidas 2.366 pessoas em ações organizadas para públicos específicos, dado
que representa a superação da meta pactuada no trimestre em 43%. Tal dado deve-se à
parceria com a Secretaria Estadual de Turismo, por meio da adesão ao Programa Melhor Viagem
destinado ao público idoso. Só nesse semestre foram recebidos em visitas educativas 661
idosos, à título de comparação com o ano passado, esse total já representa um aumento de
36% no número total de idosos atendidos em 2017.
Meta 21.1: No segundo trimestre foram realizados dois encontros para profissionais de Turismo
e Professores, um para cada segmento. Tal dado representa o alcance da meta pactuada no
plano de trabalho em 67% do previsto no segundo trimestre. O encontro para professores
previsto para o dia 30/06 foi adiado para o dia 10/11, por questões de segurança e conforto dos
participantes em função do lançamento do livro e abertura da exposição “Guarda O Círio de
Nazaré”, além do recebimento da imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré.
Meta 23.1: Foram aplicados 118 formulários para o público escolar participante de visitas
educativas, 89 para professores e 29 para estudantes do Ensino Fundamental Ciclo II. Tal dado
representa a superação da meta pactuada em 136%, isso ocorreu em razão da aplicação de
questionários a todos os participantes ao invés do número previsto na meta, designado a partir
do cálculo amostral. Sendo assim, a confiabilidade da pesquisa alcança um índice de 100% já
que aplicada a todo universo recebido.
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Programa de Comunicação e Desenvolvimento Institucional (PCDI)
Nº

Ação Pactuada

(PCDI)
32 Catálogos das
exposições

Nº

32.1

(PCDI) Conteúdo
33 do site em inglês 33.1
e espanhol

34.1

Atributo da
Mensuração

Meta-Produto

Meta-Produto

Meta-Resultado

Mensuração

Quantidade de catálogos

Quantidade de páginas

Nº mínimo de visitantes
virtuais únicos

(PCDI) Canais
de Comunicação
34 com diversos
segmentos de
público
34.2

Meta-Produto

Quantidade de canais (Site,
Facebook, Twitter, Instagram,
etc.)

Previsto

Realizado

1º Trim.

2

3

2º Trim.

1

2

3º Trim.

1

4º Trim.

1

ANUAL

5

5

ICM %

100%

100%

1º Trim.

1

1

2º Trim.

1

1

3º Trim.

1

4º Trim.

1

ANUAL

4

2

ICM %

100%

50%

1º Trim.

5.750

16.764

2º Trim.

5.750

10.186

3º Trim.

4.250

4º Trim.

4.250

ANUAL

20.000

26.950

ICM %

100%

135%

1º Trim.

4

4

2º Trim.

4

4

3º Trim.

4

4º Trim.

4

ANUAL

4

4

ICM %

100%

100%

Meta 32: A Parceria entre o Museu e os expositores que possibilitou a realização de
exposições a mais das programadas, também possibilitou a elaboração de dois catálogos,
um mais que o previsto para o Trimestre, sendo feitos para as exposições: “Sagrado
Marfim: O Avesso do Avesso”, realizada no Museu e Benedito Calixto e a Identidade
Paulista, esta realizada na Pinacoteca de Santos. A superação desta meta não impactou o
orçamento além do previsto e não prejudicou as demais metas.
Meta 34
Meta 34.1: A meta foi superada devido à grande interatividade que nossas redes sociais
tem proporcionado com o público, tanto de forma mais dinâmica (twitter), quanto
assertiva (facebook e instagram), todas as redes divulgam também o conteúdo do site
aumentando assim o fluxo em todas as nossas plataformas, gerando resultados como os
vistos nesses dois primeiros trimestres.
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Programa de Edificações: Manutenção Predial, Conservação Preventiva e Segurança (PED)
Nº

Ação Pactuada

(PED) Obtenção
37 OU Renovação
do AVCB

(PED) Obtenção
OU Renovação
do Alvará de
38
Funcionamento
de Local de
Reunião

(PED)
39 Renovação de
Seguros

Nº

37.1

38.1

39.1

Atributo da
Mensuração

Dado Extra

Dado Extra

Dado Extra

Mensuração

AVCB obtido OU renovado

Alvará obtido OU renovado OU
protocolado

Seguro renovado

Previsto

Realizado

1º Trim.

-

-

2º Trim.

-

-

3º Trim.

-

-

4º Trim.

1

ANUAL

1

0

ICM %

100%

0%

1º Trim.

-

-

2º Trim.

-

-

3º Trim.

-

-

4º Trim.

1

ANUAL

1

0

ICM %

100%

0%

1º Trim.

-

-

2º Trim.

-

-

3º Trim.

-

-

4º Trim.

1

ANUAL

1

0

ICM %

100%

0%

Neste Trimestre não houveram contratações/renovações de nenhum dos
documentos acima, todos os seguros estão vigentes até novembro/dezembro de 2018, AVCB
até 06 de setembro de 2019.
A reforma elétrica emergencial do Museu, iniciada em dezembro de 2017, foi
finalizada como demonstrado no Anexo de Atividade de Programa de Edificações: Manutenção
Predial, Conservação Preventiva e Segurança, elaborado pela empresa responsável pela
readequação, enviado também aos órgãos responsáveis (IPHAN, CONDEPHAAT e CONPRESP),
além do setor de Reformas e Obras da UPPM/Secretaria de Estado da Cultura.

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

14

METAS CONDICIONADAS
Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa (PA)
Nº

Ação Condicionada

3

(PA) Projetos de
pesquisa a editais de
apoio e fomento
submetidos para busca
de apoio financeiro,
técnico-acadêmico e
material (FAPESP,
CNPQ, FINEP e afins)

4

5

Nº

(PA) Parcerias
nacionais e
internacionais
estabelecidas para
intercâmbio técnico,
científico e artístico

3.1

4.1

(PA) Programa
Pesquisador Convidado
para intercâmbio de
informações
científicas, históricas e
artísticas

5.1

Atributo da
Mensuração

Meta-Produto

Meta-Produto

Meta-Produto

Mensuração

Nº de projetos

Nº de parcerias
estabelecidas

Nº de
pesquisadores
convidados

Previsto

Realizado

1º Trim.

-

-

2º Trim.

-

-

3º Trim.

-

-

4º Trim.

1

ANUAL

0

0

ICM %

100%

0%

1º Trim.

-

-

2º Trim.

-

-

3º Trim.

-

-

4º Trim.

1

ANUAL

0

0

ICM %

100%

0%

1º Trim.

-

-

2º Trim.

-

-

3º Trim.

-

-

4º Trim.

1

ANUAL

0

0

ICM %

100%

0%

Programa de Exposiçoes e Programação Cultural (PEPC)
Nº

Ação Condicionada

(PEPC) Exposição
13 temporária com acervo
de terceiros

Atributo da
Mensuração

Nº

13.1

(PEPC) Exposição
14 “Fundo Endowment” no 14.1
MincSul

Meta-Produto

Meta-Produto

Mensuração

Quantidade de
exposições

Quantidade de
exposições

Previsto

Realizado

1º Trim.

-

-

2º Trim.

-

-

3º Trim.

-

-

4º Trim.

4

ANUAL

4

0

ICM %

100%

0%

1º Trim.

-

-

2º Trim.

1

3º Trim.

-

-

4º Trim.

-

-

ANUAL

1

0

ICM %

100%

0%
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Programa de Integração e Apoio ao SISEM (PSISEM)
Nº

Ação Condicionada

(PSISEM) Projeto de
Catalogação da “Rede
17
de Museus de Arte
Sacra” - 3ª Fase

Atributo da
Mensuração

Nº

17.1

Meta-Produto

Mensuração

Quantidade de
projetos

Previsto

Realizado

1º Trim.

-

-

2º Trim.

-

-

3º Trim.

-

-

4º Trim.

1

ANUAL

1

0

ICM %

100%

0%

Programa Educativo (PE)
Nº

Ação Condicionada

(PE) Maquete tátil da
chácara conventual e
25 do edifício do Mosteiro
da Luz em escala
ampliada

Nº

25.1

(PE) Maquete tátil do
espaço expositivo do
Museu de Arte Sacra,
26
26.1
Sala da Taipa e
elemento arquitetônico
(Janela+Conversadeira)
(PE) Aplicativo para
smartphones (Android
4.2 e superiores e iOS
8 e superiores) e
tablets com conteúdos
para difusão do acervo
27
do Museu a partir de
recursos de
acessibilidade:
tradução para línguas
inglês, espanhol,
audiodescr
(PE) Jogo virtual criado
difusão do acervo e
bastidores do Museu de
Arte Sacra abrigado no
site institucional do
28
Museu que permita o
compartilhamento de
seus resultados nas
redes sociais (Twitter e
Facebook)

27.1

28.1

Atributo da
Mensuração

Meta-Produto

Meta-Produto

Meta-Produto

Meta-Produto

Mensuração

Quantidade de
maquetes
produzidas

Quantidade de
maquetes
produzidas

Quantidade de
aplicativos
para
smartphones
produzidos

Jogo
desenvolvido
e
disponibilizado
no site do
Museu

Previsto

Realizado

1º Trim.

-

-

2º Trim.

-

-

3º Trim.

-

-

4º Trim.

1

ANUAL

1

0

ICM %

100%

0%

1º Trim.

-

-

2º Trim.

-

-

3º Trim.

-

-

4º Trim.

2

ANUAL

2

0

ICM %

100%

0%

1º Trim.

-

-

2º Trim.

-

-

3º Trim.

-

-

4º Trim.

1

ANUAL

1

0

ICM %

100%

0%

1º Trim.

-

-

2º Trim.

-

-

3º Trim.

-

-

4º Trim.

1

ANUAL

1

0

ICM %

100%

0%
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QUADRO DOS ANEXOS TÉCNICOS COMPORBATÓRIOS
DAS ROTINAS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS – CHECK LIST
PGTG - Programa de Gestão Executiva, Transparência e Governança
DOCUMENTO
Periodicidade
Pesquisa de Satisfação de Público Geral

PA - Programa de Acervo
DOCUMENTO
Diagnóstico do Estado de Conservação dos Acervos Museológico,
Arquivístico e Bibliográfico do Museu
Plano de Conservação do Museu Implantado
Atualização do BDA-SEC ou do in.patrimonium.net
Restauros, empréstimos e Novas Aquisições

Semestral

021

Periodicidade

PÁG.

Semestral

033

Semestral
Trimestral
Trimestral

067
068
070

PEPC - Programa de Exposições e Programação Cultural
DOCUMENTO
Periodicidade
Ações implantadas para a ampliação da extroversão do acervo e da
temática de atuação do museu
Atualização e aprimoramento das legendas, comunicação visual e
acessibilidade expositiva em suas exposições (de longa duração,
temporárias e itinerantes), bem como em sua programação cultural
Informar número de visitantes presenciais mensalmente (por email),
trimestralmente e sempre que solicitado, especificando os segmentos de
público recebidos
Participação nas ações de integração e eventos da Rede de Museus da
SEC, composta pelos museus geridos em parceria com Organizações
Sociais de Cultura
Participação com ação ou programação nas campanhas apoiadas pela SEC
ou Governo do Estado
Assegurar que os profissionais responsáveis pelo “Programa de
Edificações”, em consonância com os diretores do museu e as demais
equipes técnicas, acompanhem as instalações que interfiram na estrutura
da edificação

PE - Programa Educativo
DOCUMENTO
Plano Educativo MAS 2018
Relatório Complementar das Ações Educativas
Curso para Professores e Profissionais de Turismo
Materiais Educativos
Pesquisas de Satisfação de Público Escolar Estudantes e Professores
Relatório de Visita Integrada

PÁG.

PÁG.

Trimestral

081

Semestral

082

Trimestral

086

Trimestral

093

Trimestral

094

Trimestral

095

Periodicidade

PÁG.

Semestral
Semestral
Trimestral
Trimestral
Trimestral
Trimestral

096
107
118
133
141
185
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PCDI - Programa de Comunicação e Desenvolvimento Institucional
DOCUMENTO
Periodicidade
Promoção do museu no website e nas redes sociais
Monitoramento do público virtual
Destaques do Museu na Mídia
Participação com ação ou programação nas campanhas apoiadas pela SEC
ou Governo do Estado
Plataforma SP Estado da Cultura alimentada mensalmente com dados da
programação
Realização de ações de relacionamento com públicos-alvo e prospecção e
estabelecimento de parcerias
Produção de peças de comunicação tais como convites eletrônicos, boletins
eletrônicos ou cartazes para divulgação da programação

PÁG.

Trimestral
Trimestral
Trimestral

201
213
221

Trimestral

224

Trimestral

227

Trimestral

230

Trimestral

231

QUADRO DOS ANEXOS – PRESTAÇÃO DE CONTAS
DOCUMENTO

Periodicidade

PÁG.

Programa de Gestão Executiva, Transparência e Governança (PGTG)
Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado - com notas Explicativas
Balancetes Contábeis Analíticos do CG e da Organização Social (REFERÊNCIA:
NBC)
Declaração de recolhimento de impostos e encargos trabalhistas e de inserção
de informação no SMAC
Relatório Sintético de Recursos Humanos
Relatório Analítico
Ata de reunião do Conselho de Administração manifestando ciência e aprovação
do relatório de prestação de contas do período

Trimestral

237

Trimestral

240

Trimestral

249

Trimestral
Semestral

250
251

Trimestral

254

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

19

QUADRO DOS ANEXOS – OUTROS
DOCUMENTO

Periodicidade

PÁG.

Trimestral

255

Trimestral

256

Trimestral

257

Trimestral
Trimestral
Trimestral

258
259
260

Trimestral

261

Trimestral
Trimestral
Trimestral
Trimestral
Trimestral
Trimestral
Trimestral
Trimestral

262
263
264
265
266
267
268
269

Meta 03

271

Meta 08

272

Informativo

313

PGTG - Programa de Gestão Executiva, Transparência e Governança
Relatório de Captação de Recursos
Relatório de gastos mensais com água, energia elétrica, gás, telefone e
internet
Normas e Procedimentos de Atendimento ao Público, com Tabela de Valores da
Cessão Onerosa dos Espaços e da Bilheteria, ambas com os indicativos dos
descontos e gratuidade (vigentes no exercício de 2017)
Quadro de municípios atendidos com ações culturais “in loco”
Comprovante de inscrição e situação cadastral – CNPJ
Certificado de regularidade do FGTS – CRF
Certidão negativa de débitos às contribuições previdenciárias e às de terceiros
(INSS) e débitos relativos a tributos federais e dívida ativa da União
Certidão negativa de débitos tributários da dívida ativa do Estado de São Paulo
Certidão de tributos mobiliários
Certificado do CADIN Estadual
Relação de apenados do TCE
Sanções administrativas
Certific.de regularidade cadastral de entidades–CRCE
Certidão negativa de débitos trabalhistas - CNDT
MaPA – Matriz parametrizada de ações e públicos

PA - Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa
Relação de Livros Adquiridos

PEPC - Programa de Exposições e Programação Cultural
Exposições Temporária

PED - Programa de Edificações
Acompanhamento do Plano de Manutenção e Conservação
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Anexo I
Relatório Consolidado das Informações do Totem
Pesquisa de Satisfação de Público Geral
No 1º Semestre de 2018, foram preenchidas 2.414 (duas mil,
quatrocentas e quatorze) pesquisas de perfil e satisfação de público,
correspondente a 8% (oito por cento) dos 30.174 (trinta ml, cento e setenta e
quatro) visitantes recebidos.
Todas as pesquisas tabuladas foram preenchidas entre os dias 2 de
janeiro e 30 de junho de 2018.
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.
O resultado obtido e as considerações feitas nas pesquisas, continuam
sendo a base para a realização e melhoria das ações do Museu.
Constantes ações para aumentar a qualidade dos serviços prestados são
realizadas em todas as áreas do Museu, como modernização e padronização das
sinalizações do espaço, reuniões periódicas com os educadores, recepcionistas,
seguranças e demais prestadores de serviços (inclusive treinamentos constantes),
além da 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.
O número de pesquisas preenchidas acompanha o número de visitantes
recebidos pelo Museu, influenciados também pela faixa-etária destes visitantes,
considerando isto, os índices alcançados permaneceram praticamente inalterados
em comparação aos índices apresentados nos exercícios anteriores, comprovando a
regularidade das atividades do Museu, e do público que mantém as mesmas
proporções mesmo diante de seu aumento.
O aparelho apresentou problema ao final do 1º semestre, sendo
rapidamente solucionado pela empresa contratada que continua dando suporte e
auxílio na aplicação, tabulação e formatação da pesquisa.

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 2
de Janeiro e 30 de Junho de 2018, onde foram preenchidas 2.414 (duas mil,
quatrocentas e quatorze) pesquisas.
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3. RESULTADOS GERAIS
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DISTRIBUIÇÃO POR TIPO DE VISITANTE
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Anexo II
Diagnóstico do Estado de Conservação dos Acervos Museológico, Arquivístico e
Bibliográfico do Museu
1º semestre de 2018
1.

Introdução

O presente relatório descreverá os procedimentos necessários para execução do plano de
conservação de acervo exposto no Museu de Arte Sacra de São Paulo e na Sala Metrô
Tiradentes, no acervo armazenado na Reserva Técnica do MAS-SP, bem como acervos
referentes à empréstimos e doações, durante o primeiro semestre de 2018.
2.

Ações para adequação de ambiente de armazenamento e seu monitoramento

2.1.

Museu de Arte Sacra de São Paulo - Acervo em exposição

Controle de Umidade Relativa, Radiação Solar e Temperatura
O acervo exposto no Museu de Arte Sacra de São Paulo, localizado na Avenida Tiradentes,
676, Bairro da Luz, próximo ao Metrô Tiradentes, está sob responsabilidade da Equipe
Técnica do MAS-SP. A conservação e segurança do acervo, bem como o compromisso com a
manutenção física do edifício faz parte do programa de acompanhamento e conservação das
obras em exposições de longa e de curta duração.
Há que se conhecer, identificar e compreender as propriedades e características técnicas de
obras e seus diferentes materiais, para sua conservação. Tal conhecimento é atualizado por
meio de bibliografias e cursos quando necessário, para proceder as atividades de
conservação preventiva satisfatoriamente.
Controle de temperatura e umidade são realizados sistematicamente no Museu de Arte
Sacra de São Paulo através de aparelhos como datalogger, desumidificadores e termohigrômetro, já que seus ambientes não são climatizados. No entanto, a edificação de 1774,
apresenta paredes construídas em taipa de pilão, que proporciona conforto térmico e
acústico, baixa retração e alta durabilidade, o que favorece o clima nas dependências e
consequentemente, a preservação do acervo ali exposto.
Além do auxílio dos equipamentos citados, as ações físicas são fundamentais para
salvaguarda do acervo. Nesse sentido, a equipe técnica do MAS-SP atua de forma direta e
rotineira em ações de pesquisa, conservação, manutenção, monitoramento e segurança,
seja no acervo exposto ou em reserva técnica, a fim de evitar que a instabilidade causada
por mudança de temperatura e umidade contribua para a degradação de obras de
diferentes materiais ao longo do tempo, como por exemplo expansão, retração ou outros
danos ainda mais prejudiciais.


O monitoramento acerca da incidência solar no MAS-SP é constante, uma vez que há
locais e épocas do ano em que este é intenso. O controle principal é feito por meio
do fechamento de janelas, cortinas e portas em horários críticos e insulfilm nas
janelas, que vale lembrar, necessitam ser substituídos para obtenção de melhores
resultados;



Para controle constante e equilibrado das condições climáticas do museu e das
01102-000 - Av. Tiradentes, 676 - SP - BR
Tel.: 11 5627-5393 - 3326-3336

33

exposições, são posicionados aparelhos datalogger ao longo dos corredores e salas,
que registram a cada três horas, dados de temperatura e umidade. Com este
recurso, a armazenagem de dados é facilitada, bem como a monitoria das
informações pela conservadora restauradora do MAS-SP;


O museu conta com circuito interno de câmeras de vigilância, localizadas ao longo de
todos os corredores e todas as salas expositivas e possui uma central de
monitoramento 24h;



Extintores de incêndio de CO2 e pó químico são localizados estrategicamente em
pontos diversos ao longo dos corredores e salas expositivas;



Detector de metais na entrada do museu, bem como sensores de alarme
posicionados estrategicamente ao longo das exposições, garantem maior segurança
e ao menor sinal de movimentação em cúpulas e vitrines por pessoas não
autorizadas, um alarme sonoro é disparado e os seguranças físicos acionados
imediatamente;



O Cemitério abacial, que no momento não apresenta acervo expositivo, conta com
um desumidificador e um circulador de ar, monitorados diariamente, já que o local
não possui janelas externas;



Há equipamentos de ar condicionado instalados nas seguintes áreas expositivas:
 Áreas expositivas 06, 07, 08 e 09 (sala de exposição temporária, atualmente
apresenta “Sagrado Marfim – o avesso do avesso” em cartaz)
 Área expositiva 12 (sala de exposição temporária, atualmente apresenta
“Guarda do Círio de Nazaré” em cartaz)
 Área expositiva 13 e 14 (cofre, exposição de longa duração)
 Área expositiva 19 (antiga casa do Capelão: apresenta “Presépio Napolitano”,
exposição de longa duração);



Durante o tempo que o museu está fechado ao público, as luzes das salas
expositivas se mantem apagadas;



Neste 1º semestre de 2018, de fevereiro a maio, foi realizado projeto de
readequação de todo o sistema elétrico e de iluminação do museu, que contemplou
todas as áreas expositivas, recepção, reserva transitória e toilettes. Foram
substituídos todos os trilhos de luminárias, readaptando luz central, luz direcionada e
luz de vitrines. A iluminação atual segue mantendo padrão de normas internacionais,
com utilização de lâmpadas de led e luzes frias;



Para execução da supracitada reforma, houve vários momentos de movimentação e
remanejamento de obras em exposição para adequar os espaços e para que o acervo
exposto não corresse nenhum tipo de dano por eventuais acidentes causados pela
obra de reforma;



Para regular a quantidade e a qualidade da iluminação em todos os ambientes
expositivos durante 2017, a Equipe Técnica do MAS-SP realizou a medição da
intensidade luminosa através de um aparelho denominado luxímetro;



Vistoria periódica nos espaços internos e externos do museu é realizada por
profissional especializado, a fim de se evitar aumento excessivo da umidade,
vazamentos, infiltrações, goteiras e rachaduras.
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O registro fotográfico permite documentar e visualizar todas as ações indicadas nesse
relatório, e ampliam a capacidade de interpretação, análise e avaliação dos dados.
Museu de Arte Sacra de
São Paulo
Aparelhos datalogger
posicionados

Museu de Arte Sacra de
São Paulo
Incidência de raio solar

Museu de Arte Sacra de
São Paulo
Insulfilm nas janelas
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Museu de Arte Sacra de
São Paulo
Câmeras de vigilância

Museu de Arte Sacra de
São Paulo
Sinalização câmeras

Museu de Arte Sacra de
São Paulo
Extintor de incêndio
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Museu de Arte Sacra de
São Paulo
Mangueira anti-chamas

Museu de Arte Sacra de
São Paulo
Sinalização extintores

Museu de Arte Sacra de
São Paulo
Detector de metais na entrada
e presença de segurança físico
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Museu de Arte Sacra de
São Paulo
Sensores de alarme na AE 6

Museu de Arte Sacra de
São Paulo
Sensores de alarme na AE 13

Museu de Arte Sacra de
São Paulo
Paredes da sala
Frente e largura

de

taipa.
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Museu de Arte Sacra de
São Paulo
Desumidificador no Cemitério
Abacial

Museu de Arte Sacra de
São Paulo
Circulador de ar no Cemitério
Abacial

Museu de Arte Sacra de
São Paulo
Ar condicionado na AE 09
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Museu de Arte Sacra de
São Paulo
Ar condicionado AE 12

Museu de Arte Sacra de
São Paulo
Ar condicionado AE 13 e 14

Museu de Arte Sacra de
São Paulo
Reforma elétrica
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Museu de Arte Sacra de
São Paulo
Reforma elétrica

Museu de Arte Sacra de
São Paulo
Sinalização com normas de
segurança para o visitante, na
entrada do museu

Controle de poluentes
O Museu de Arte Sacra de São Paulo, a Sala Metrô Tiradentes e a Reserva Técnica, estão
localizados no centro da cidade de São Paulo, onde há grande incidência de poluição
atmosférica tornando ruim a qualidade do ar, pois estão presentes agentes químicos como
gás carbônico, fuligem, poeira, fumaça etc. Problemas estes que são agravados com a
ausência de chuva e baixa umidade relativa.
Tais poluentes podem provocar a deterioração de objetos e obras de arte, principalmente se
aliados a condições inadequadas de climatização, temperatura e umidade. Os agentes
originários de poluentes externos podem causar, em diversos tipos de materiais,
degradações como proliferação de agentes biológicos, sujidade, mancha, ressecamento,
oxidação, alteração cromática, dentre outros.
Para evitar grandes danos nesse sentido, há que se compreender o ambiente e reconhecer
os materiais que compõem o acervo do museu, identificar fatores de risco e como atuam.
Vale lembrar que para este tipo de poluente não há medições periódicas ou utilização de
filtros, tornando-se imprescindível a atuação direta da conservadora restauradora para
salvaguarda do acervo, que deve tomar as seguintes medidas de conservação preventiva:


Higienização manual semanal do acervo exposto pela conservadora e restauradora,
evitando que poeira, fuligem e outras impurezas se depositem ou se acumulem
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sobre as peças;


As janelas do museu voltadas para a Avenida Tiradentes, são mantidas fechadas
para barrar a entrada de poeira e da luz solar;



Vitrines são vedadas para evitar o acúmulo de impurezas.

Além disso, os funcionários responsáveis pela limpeza dos espaços abertos, corredores e
salas, recebem orientações e treinamento para procedimentos de limpeza do chão, paredes
e vitrines e são supervisionados quando necessário, para que a ação ocorra sem danos para
o acervo e o museu possa se apresentar em perfeitas condições de limpeza para seu
público.
Controle integrado de pragas/controle biológico
O MAS-SP conta com parceria de empresa terceirizada em controle de pragas, onde o
gerenciamento é realizado mensalmente por equipe especializada. Ao menor sinal da
presença de agentes biológicos, sejam eles traças, cupins, baratas, ratos etc, a equipe
citada é imediatamente acionada e, após análise deverá prosseguir com o procedimento de
desinfestação e só depois para conservação e restauro.
Nesse primeiro semestre de 2018, quando houve movimentação de acervo para adequação
do sistema elétrico e de iluminação, notou-se orifício em uma peça exposta e o serviço
especializado foi acionado para execução de procedimento preventivo.
Registro fotográfico

Museu de Arte Sacra de
São Paulo
Fachada do museu com
janelas fechadas

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

42

Museu de Arte Sacra de
São Paulo
Higienização mecânica
semanal

Museu de Arte Sacra de
São Paulo
Higienização mecânica
semanal

Museu de Arte Sacra de
São Paulo
Vitrine vedada
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Museu de Arte Sacra de
São Paulo
Vitrine vedada

Museu de Arte Sacra de
São Paulo
Imunização preventiva – Arco
do altar de Araçariguama/SP

Museu de Arte Sacra de
São Paulo
Imunização preventiva – Arco
do altar de Araçariguama/SP

Responsável: Flávia Andrea Siqueira Dias.
Registro fotográfico: Anderson Junichi Shimamoto/Flávia Andrea Siqueira Dias
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2.2.

Sala Metrô Tiradentes

Acervo em exposição
Controle de Umidade Relativa, Radiação Solar e Temperatura
Controle de Poluentes e Sistema de Segurança
Na sala Metrô Tiradentes, espaço para exposições de curta duração, a climatização é feita
por meio de um circulador de ar e dois datalogger, aparelhos já citado anteriormente, que
registram dados de temperatura e umidade.
Por ser um ambiente totalmente fechado, sem janelas e subterrâneo, a sala não apresenta
incidência de raios solares, mas está exposta aos poluentes emitidos pelo trem e trazidos
pelos visitantes da rua. Para diminuir os efeitos negativos, a rotina de monitoramento e
higienização também é feita semanalmente, como nas áreas expositivas do museu.
O espaço conta ainda com sistema de segurança composto por câmeras de vigilância em
pontos estratégicos, e cujas imagens também são acessadas através da central de
monitoramento em tempo real por empresa especializada.
Além de extintores, a sala possui sprinklers, espécie de “chuveirinhos” posicionados em
pontos do teto através de um sistema de tubulações, instalados por determinação de
padrão da Companhia de Transportes Metropolitanos de São Paulo – Metrô, já que este
espaço está em funcionamento dentro da estação Tiradentes do metrô.
Abaixo da sala de exposições, os trens subterrâneos operam a uma velocidade média de 85
km/h, gerando como consequência, níveis altos de ruído e trepidação do solo. Para
amenizar o problema do ruído e melhorar a qualidade acústica, as duas portas de entrada e
saída do espaço são mantidas fechadas constantemente com abertura automática por
sensor de presença e não possui janelas. Já no que diz respeito à trepidação, o
planejamento da exposição ali apresentada é fundamental, já que precisam ser evitadas
peças muito pequenas, mal encaixadas, com desprendimentos, fissuras ou qualquer outro
tipo de fragilidade que possa vir a se agravar com o tempo. No entanto, obras
estruturalmente estáveis e em bom estado de conservação, não sofrem qualquer tipo de
dano por consequência da situação relatada.

Sala Metrô Tiradentes
Planta baixa área expositiva nº
20.
Fonte: Metrô / CPPM
Planejamento Arquitetura e
Construção Ltda.
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Metrô Tiradentes
Extintor de incêndio

Sala Metrô Tiradentes
Circulador de ar

Sala Metrô Tiradentes
Medida de proteção contra
incêndio
sprinklers
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Sala Metrô Tiradentes
Câmera de vigilância:
sinalização

2.3.

Reserva Técnica do Museu de Arte Sacra
Acervo em reserva e acervo bibliográfico

Controle de Umidade Relativa, Radiação Solar e Temperatura
Controle de Poluentes
Controle integrado de pragas/controle biológico
O acervo do MAS-SP está dividido entre exposições temporárias e de longa duração, que
ocupam os espaços expositivos do museu, sala metrô Tiradentes e Casa do Capelão. Além
de obras em reserva técnica e acervo bibliográfico, que possui aproximadamente 5.000
volumes.
Profissionais técnicos atuam de forma direta e integrada para salvaguardar, preservar,
documentar e conservar os acervos e a edificação que os abriga. Medidas de controle como
higienização e monitoramento são adotadas sistematicamente para manter a estabilidade
das obras.
O prédio que abriga a Reserva Técnica do MAS-SP, possui laterais geminadas, portanto não
conta com portas ou janelas nessas posições. Já nos outros dois lados, frente do edifício e
paredes dos fundos, recebem maior incidência solar em horários variados. Para se evitar
qualquer tipo de dano causado por calor, umidade, fungos etc. todos os móveis e armários
do acervo ficam afastados das paredes externas.
O acervo está distribuído em dois andares e é constituído por tipologias e materiais diversos
e cada peça está mapeada, identificada, registrada do Banco de Dados da Secretaria da
Cultura do Estado de São Paulo (BDA-SEC). Os diferentes materiais são agrupados entre si,
para evitar contato e consequente dano causado por características distintas.
No primeiro pavimento, os locais próximos à janelas com incidência solar, não há
acondicionamento de acervo, sendo estes destinados apenas à circulação e apoio e as
janelas possuem persianas para bloquear entrada de luz natural quando necessário. Já o
andar térreo não conta com janelas externas, e a luz artificial conta com lâmpadas frias
(fluorescentes) que só são acionadas quando há funcionários no local, ficando sempre
apagadas quando não utilizadas.
Para reduzir a umidade relativa, temperatura e desenvolvimento de microorganismos, nos
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dois andares de Reserva Técnica e na Biblioteca José Mindlin, estão instalados ventiladores
de teto espalhados ao longo dos espaços que são ligados diariamente na função exaustor e
desligados ao fim do expediente para evitar qualquer tipo de imprevisto enquanto o local
está fechado. Soma-se a isso, a ventilação natural e a presença de desumidificadores em
pontos estratégicos, para a mesma função de melhorar a qualidade do clima interno nesses
ambientes.
Além do monitoramento e vigilância constantes pela equipe técnica do MAS-SP como
procedimento de rotina e salvaguarda do acervo, o programa de detecção e proteção contra
pragas, mensalmente realizado por empresa especializada, é adotado tanto na Reserva
Técnica quanto na Biblioteca e tem se mostrado eficaz no tratamento de agentes biológicos
causadores de danos.
Já para controle e minimização de presença de fungos, utiliza-se óleo de melaleuca,
produto natural conhecido por sua eficácia antibacteriana e antifúngica. O produto é
fracionado em pequenos vidros posicionados por todas as áreas da reserva, em estantes
abertas e em cima dos armários. Composto por 70% álcool etílico e 30% óleo de
melaleuca, vale ressaltar que não é recomendável para acervos fotográficos, que
apresenta fragilidade por possuir material proteico em sua cobertura.
Estão presentes no edifício da Reserva Técnica extintores contra incêndio dos tipos CO 2 e pó
químico, além de mangueira anti chamas, sinalização e alarmes manuais distribuídos pelos
três andares. As portas oferecem resistência e proteção corta fogo. O Auto de Vistoria do
Corpo de Bombeiros (A.V.C.B.), emitido pelo Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do
Estado de São Paulo (CBPMESP), certifica que os equipamentos estão de acordo com as
Instruções Técnicas do Corpo de Bombeiros.
O acesso às dependências da Reserva Técnica é restrito apenas a pessoas autorizadas, que
possuem senha do cofre onde estão guardadas as chaves dos portões e grades de entrada.
O controle de entrada e saída é feito por meio de um caderno que registra data, nome,
horário de entrada e saída e assinatura do responsável, bem como há outro caderno para
registrar a presença de pesquisadores e visitantes que só o fazem mediante pedido formal e
sua devida autorização pela diretoria do MAS-SP e acompanhados de funcionários
capacitados. Ainda sobre segurança, todas as salas possuem câmeras de vigilância
posicionadas estrategicamente dentro e fora do edifício, presença de um segurança físico e
central de monitoramento.
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Reserva Técnica do Museu de Arte
Sacra de São Paulo
Acesso restrito à Reserva Técnica

Reserva Técnica do Museu de Arte
Sacra de São Paulo
Acesso restrito à Reserva Técnica

Reserva Técnica do Museu de Arte
Sacra de São Paulo
Cofre para guarda das chaves, com acesso
restrito
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Reserva Técnica do Museu de Arte
Sacra de São Paulo
Uso de persiana em janela externa

Reserva Técnica do Museu de Arte
Sacra de São Paulo
Ventiladores de teto

Reserva Técnica do Museu de Arte
Sacra de São Paulo
Ventiladores de chão em área reservada
para conservação e restauro
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Reserva Técnica do Museu de Arte
Sacra de São Paulo
Desumidificadores em pontos estratégicos

Reserva Técnica do Museu de Arte
Sacra de São Paulo
Extintores de incêndio CO2 e pó químico

Reserva Técnica do Museu de Arte
Sacra de São Paulo
Bomba de incêndio/mangueira antichamas e sinalização
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Reserva Técnica do Museu de Arte
Sacra de São Paulo
Câmera de vigilância

Responsável: Flávia Andrea Siqueira Dias
Registro fotográfico: Flávia Andrea Siqueira Dias
3.

Condições do acondicionamento, armazenamento e exposição (com ações
de adequação, quando for o caso)

3.1.

Acervo em exposição – Museu de Arte Sacra de São Paulo

O Museu de Arte Sacra de São Paulo apresenta em seu espaço expositivo, exposição de
longa duração e exposições temporárias que estão subdivididas em salas e corredores.
As exposições temporárias demandam uma movimentação de peças considerável e
eventualmente, remanejamento de outras para adequação e/ou salvaguarda da exposição
de longa duração, se faz necessário. Para essas ações, o MAS conta com uma sala chamada
de reserva técnica transitória que tem como função abrigar peças por período temporário
entre exposições, apoio para obras durante remanejamento, recebimento de doações e
empréstimos, embalagem de obra para empréstimo ou transporte, emissão de laudo técnico
quando necessário, espaço para ações de conservação preventiva ou pequenas intervenções
que se fizerem necessárias, realizadas pela conservadora e restauradora do MAS-SP, além
de guarda de equipamentos fotográficos e eventual estúdio fotográfico.
As chaves da reserva técnica transitória bem como de seus armários ficam na casa da
guarda, que é também a central de monitoramento da empresa que faz a segurança do
local. A entrega das chaves pelos seguranças é restrita aos funcionários da equipe técnica e
um controle de retirada e devolução é anotado em um caderno que fica no local.
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Museu de Arte Sacra de São Paulo
Sala da reserva técnica transitória para
guarda provisória de obras e empréstimo

Museu de Arte Sacra de São Paulo
Sala da reserva técnica transitória
(materiais para conservação e restauro)

Museu de Arte Sacra de São Paulo
Movimentação de peças em decorrência
de exposições e reformas – Cemitério
abacial
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Museu de Arte Sacra de São Paulo
Movimentação de peças em decorrência
de exposições e reformas

3.2.

Sala Metrô Tiradentes
Acervo exposto

Localizada na estação Tiradentes do metrô, a Sala Metrô Tiradentes é um espaço
independente do MAS-SP e de sua reserva técnica. A sala está localizada no mezanino da
estação, e próxima a escadas rolantes de acesso à plataforma de embarque no piso inferior.
Apresenta sete vitrines de cada lado dos corredores de entrada e saída, um nicho expositivo
grande no fundo da sala e uma vitrine de vidro no eixo central da sala que permite ao
público a visão total da obra ali exposta. Esta vitrine é móvel e não está presente em todas
as exposições.
Os nichos possuem emolduramento em estrutura metálica, construídos em aço corten, com
características anticorrosivas são fechados por vidros temperados de 10mm., constituindo
suas vitrines. O espaço do metrô não apresenta acondicionamento ou armazenamento de
obras. Apenas acervo exposto em exposições temporárias.

Sala Metrô Tiradentes
Hall de entrada
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Sala Metrô Tiradentes
Entrada do espaço expositivo
– porta automática

Sala Metrô Tiradentes
Saída do espaço expositivo –
porta automática

Sala Metrô Tiradentes
Espaço expositivo - lateral
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Sala Metrô Tiradentes
Espaço expositivo - lateral

Sala Metrô Tiradentes
Espaço expositivo - central

3.3.

Reserva Técnica
Acervo em reserva e acervo bibliográfico

O acervo do Museu de Arte Sacra de São Paulo, localizado em reserva técnica, é composto
por materiais diversos como cerâmica, terracota, pedra, metal, madeira, fibra vegetal,
resina, marfim, vidro, cristal, porcelana, tapeçaria, tela, couro, tecido, tapeçaria, papel,
fotografia. Para armazenar tal variedade, o ideal é que os locais e materiais de
acondicionamento sejam estáveis e neutros.
A reserva técnica conta com mobiliário de estrutura metálica estável e inoxidável, sendo
que alguns apresentam portas trancadas outros não, do tipo estante. Há armários com
prateleiras e outros com gavetas, adequados ao tipo de acervo acondicionado em cada um.
Há dois traineis deslizantes para telas diversas, sendo que um deles é maior para comportar
quadros de maior metragem.
Os objetos estão em sua maioria acomodados e separados por tipologias semelhantes em
um mesmo local. Essa regra serve também para materiais e tamanhos semelhantes. Essa
medida, além de facilitar a localização de um objeto, ajuda na preservação de danos por
contato com outros objetos. Todos as obras estão etiquetadas, catalogadas e mapeadas por
sua localização, física e virtualmente. As chaves dos armários e das portas que dão acesso
aos dois andares de reserva técnica, se encontram guardadas em cofre com acesso restrito
por meio de senha.
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Peças de grande porte como mobiliário em geral, molduras e imagens, estão apoiados sobre
paletes plásticos para evitar contato direto com o solo e são organizadas para se obter
melhor aproveitamento de espaço possível. Ainda com proteção sobre móveis e
observando-se seu peso, em alguns casos é possível sobrepor peças. Algumas cadeiras
estão protegidas por capas confeccionadas em tecido de algodão, sob medida.
Embalagens de livros raros, gravuras, manuscritos, paramentos e peças muito pequenas,
são confeccionadas em material estável Ethafoam e sob medida para evitar movimentação,
deformação, manchas e outros danos. Têxteis são armazenados horizontalmente, com o
mínimo possível de dobra e, quando há necessidade, manta acrílica é utilizada para auxiliar.
Já os têxteis de grande porte como bandeiras, estandartes, toalhas de mesa são enrolados e
envolvidos em TNT ou Tyvek como um rocambole, para evitar danos às fibras e
acondicionados em suporte roliço e gavetas fundas, sem sobreposição.
Nas prateleiras e gavetas que recebem materiais como prataria, louçaria e acessórios em
geral estão forradas com ethafoam e uma distância entre elas é respeitada para evitar atrito
quando houver manuseio. Isomanta também é utilizada para forramento de gavetas e
prateleiras em alguns casos como acondicionamento de têxteis e papéis. Armários de aço
inoxidável com prateleiras forradas com Pellon, são utilizados para a guarda das coleções de
imaginária e presépios.
A equipe técnica do museu trabalha para que todo o acervo seja acondicionado de forma
adequada e em condições favoráveis à sua salvaguarda e longevidade. Todo
remanejamento realizado dentro da reserva técnica por motivo de empréstimo, exposição,
documentação fotográfica, conservação ou restauro, uma planilha criada especificamente
para este fim é atualizada.

Reserva Técnica
Mobiliário em estrutura metálica
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Reserva Técnica
Armários com gavetas

Reserva Técnica
Armários com prateleiras
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Reserva Técnica
Estantes abertas com prateleiras

Reserva Técnica
Mobiliário acondicionado sobre
palletes
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Reserva Técnica
Traineis

Reserva Técnica
Traineis
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Reserva Técnica
Acondicionamento de paramentos
com material neutro no fundo e
dobras

Reserva Técnica
Acondicionamento de paramentos
com material neutro no fundo e
dobras
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Reserva Técnica
Acondicionamento de presépios

Reserva Técnica
Acondicionamento de imaginária

Responsável: Flávia Andrea Siqueira Dias
Registro fotográfico: Flávia Andrea Siqueira Dias
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4.

Ações para adequação do serviço de limpeza e outras informações
relevantes

4.1.

Museu de Arte Sacra de São Paulo
Acervo exposto

A limpeza geral do museu é feita diariamente antes do horário de visitação do público nos
corredores, áreas expositivas e recepção. E ao longo do dia nas demais áreas como jardins,
jardim do claustro, refeitório, banheiros, salas de cursos e salas de trabalho. A equipe de
limpeza é previamente treinada para que suas ações não interfiram ou comprometam a
conservação do acervo.
A higienização do acervo exposto é feita semanalmente pela conservadora do museu, às
segundas feiras, quando este é fechado ao público. Esta ação inclui manutenção,
monitoramento, conservação preventiva e ronda do acervo, com apoio das equipes de
manutenção e técnica, quando necessário.
Periodicidade da ação: diária/semanal
Responsável: Flávia Andrea Siqueira Dias
Registro fotográfico: Anderson Junichi Shimamoto / Iran Monteiro

Museu de Arte Sacra de
São Paulo
Limpeza diária

Museu de Arte Sacra de
São Paulo
Higienização mecânica
semanal
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4.2.

Sala Metrô Tiradentes
Acervo exposto

O programa de conservação de rotina na Sala Metrô Tiradentes é realizado semanalmente:
toda segunda-feira, dia em que essa sala também está fechada ao visitante, a conservadora
e restauradora do MAS-SP, com o apoio de profissionais treinados das equipes de limpeza
e/ou manutenção, deslocam-se do museu até o metrô com os materiais para realizar as
ações necessárias no acervo exposto, bem como no local de exposição.
Periodicidade da ação: semanal
Responsável: Flávia Andrea Siqueira Dias
Registro fotográfico: Iran Monteiro

Sala Metrô Tiradentes
Limpeza das vitrines

4.3.

Reserva Técnica
Acervo em reserva e acervo bibliográfico

A reserva técnica abriga todo o acervo do Museu de Arte Sacra de São Paulo que não está
exposto, por isso corresponde à área de segurança máxima. Seu acesso é restrito aos
funcionários da área técnica, sendo que apenas parte dessa equipe possui senha de acesso
ao cofre onde as chaves de portas, grades e armários estão localizadas. Aos que não fazem
parte do quadro técnico, como visitantes, pesquisadores e prestadores de serviço, o acesso
é registrado em livro específico, informando nome, data, hora de entrada, saída, motivo e
assinatura.
De acordo com a Política de Acervo do MAS-SP, as chaves da Reserva estão armazenadas
em um cofre localizado no terceiro piso do edifício destinado à Área Administrativa. A senha
é restrita e acessível aos diretores, a um supervisor financeiro e aos funcionários da área
técnica já citados, sendo que apenas a conservadora tem acesso diário, para suas funções
de monitoramento, manutenção, conservação e restauro. Já os outros funcionários só
acessam a reserva técnica quando há demanda de serviço para tal.
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A limpeza do local, bem como dos banheiros localizados no andar térreo por profissional
treinado para que suas ações não interfiram nos processos de preservação e conservação
onde estão armazenados. Para conservação, manutenção e higienização de acervo, apenas
a conservadora está capacitada e autorizada. Quando há limpeza do local, o profissional
estará sempre acompanhado e orientado pelo conservador ou responsável técnico na
ausência do primeiro.
O acervo bibliográfico é higienizado uma vez por mês e a limpeza do espaço físico acontece
semanalmente com a utilização de pano umedecido com água e álcool.

Periodicidade da ação: mensal para a Biblioteca do Museu de Arte Sacra de São Paulo
“José Mindlin” e trimestral para a Reserva Técnica.
Responsável: Flávia Andrea Siqueira Dias
Registro fotográfico: Flávia Andrea Siqueira Dias

Reserva Técnica do Museu
de Arte Sacra de São Paulo
Higienização do acervo

Reserva Técnica do Museu
de Arte Sacra de São Paulo
Emissão de laudo técnico
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Biblioteca do Museu de
Arte Sacra de São Paulo
“José Mindlin”

Responsáveis: Flávia Andrea Siqueira Dias
Registro fotográfico: Flávia Andrea Siqueira Dias

São Paulo, junho de 2018.

Flávia Andrea Siqueira Dias
Conservadora e Restauradora
Museu de Arte Sacra de São Paulo

*

*

*
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Anexo III
Plano de Conservação do Museu Implantado
1º semestre de 2018
5.

Introdução

O presente relatório descreverá os procedimentos executados no plano de conservação de
acervo exposto no Museu de Arte Sacra de São Paulo e na Sala Metrô Tiradentes bem como
no acervo armazenado em Reserva Técnica do MAS-SP durante o primeiro semestre de
2018.
6.

Museu de Arte Sacra de São Paulo - Acervo em exposição







Imunização no arco do altar de Araçariguama/SP;
Higienização mecânica e química de peças do acervo Museu Arte Sacra para exposição
temporária Sagrado Marfim: o avesso do avesso;
Deslocamento da equipe técnica para salvaguarda do acervo exposto durante exposição
da imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré para exposição Guarda o Círio de
Nazaré;
Higienização química da prataria em exposição nas vitrines da AE15;
Higienização mecânica semanal do acervo exposto.

7.

Sala Metrô Tiradentes – Acervo em exposição



Neste primeiro semestre de 2018 não foram implantadas ações extras além da rotina de
higienização, montagem e desmontagem de exposições.
8.




9.



Reserva Técnica do Museu de Arte Sacra de São Paulo
Monitoramento diário de temperatura e umidade relativa;
Manutenção e ajustes de ventiladores nos dois andares da reserva técnica;
Acondicionamento de um lote de 356 paramentos da Catedral da Sé, para guarda na
reserva técnica do MAS;
Adequação e manutenção de mobiliário para acondicionamento dos paramentos
religiosos.
Atividades externas
Conservação e restauro de duas obras do acervo Fundação Ema Klabin para exposição
temporária Sagrado Marfim – o avesso do avesso;
Manutenção na obra “O Naufrágio do Sírio” na exposição Benedito Calixto e a
Identidade Paulista na Fundação Pinacoteca Benedicto Calixto em Santos, SP.

São Paulo, junho de 2018.

Flávia Andrea Siqueira Dias
Conservadora e Restauradora
Museu de Arte Sacra de São Paulo
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Anexo IV
Atualização do BDA/SEC ou In.patrimonium.net
1º semestre de 2018
Alana Íria Augusto
Elisa Carvalho
Técnicas de pesquisa
1. Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa

Meta nº 06: Nº de itens documentados/registrados no Banco de Dados do acervo (BDA/SEC)
Ação Pactuada: Documentação da pesquisa do acervo
Mensuração: Número de itens documentados / registrados no BDA/SEC
1º Trimestre
2018

2º Trimestre
2018

1º Semestre
2018

Previsto

120

120

240

Realizado

289

441

730

Alterações gerais no
BDA/SEC

1516

743

2.259

Neste primeiro semestre de 2018 foram registradas 730 atualizações de
dados no BDA/SEC, referentes aos campos de denominação / título, autor,
data, material e origem / procedência. Cumpre especificar que foram 653
itens de alteração (revisão da catalogação) e 53 inclusões de fotografias. A meta
semestral esperada foi superada devido ao trabalho de revisão da catalogação
que atualmente consiste no cruzamento das informações registradas no BDA/SEC
com a documentação contida nas pastas catalográficas do acervo (registros de
entrada, fichas datilografadas, processos de doação etc.), sobretudo das obras
selecionadas pelas curadorias para fazerem parte das exposições temporárias.
Este trabalho de revisão é necessário em virtude da produção de legendas, seja
para o catálogo ou espaço expositivo. Nesse período foram realizadas cinco
exposições que utilizaram obras da coleção do MAS-SP, a saber, “Santo Sudário:
entre a Arte, a Fé e a Ciência", “Deposizione: Arqueologia do Desenho, de
Pontormo a Caravaggio”, “A última ceia”, “Sagrado Marfim: o avesso do avesso”
e, por fim, “Benedito Calixto e a identidade paulista”, em Santos, SP.
Para além da revisão dos dados de acervo, existe um trabalho em
processamento que consiste na padronização das informações referentes à
origem e procedência contidas nos campos do BDA/SEC. A equipe técnica
verificou que, muitas vezes, as informações sobre origem e procedência estavam
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dispersas e outros campos do BDA/SEC, tais como “Descrição”, “Observações” na
aba “Responsáveis”, “Observações Gerais” etc.
Estima-se que esse trabalho de cruzamento de dados se estenda ao longo
de 2018, bem como, a padronização das informações contidas no BDA/SEC.
Cumpre ressaltar que o BDA/SEC não possui o campo específico para
procedência, dessa forma as informações referentes a esse campo são alocadas
em “Observações Gerais”. Por fim, cumpre dizer que foram realizadas 2.259
alterações gerais no BDA/SEC. Este total de atualizações gerais se deve ao fato
que neste 1º semestre de 2018, para além das atividades de pesquisa, tivemos
grande movimentação de acervo – em virtude do projeto de requalificação da
instalação elétrica do museu (1º trimestre/18) – que se expressa no campo
“Localização do Objeto no Museu” do BDA/SEC.
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Anexo V
Restauros, empréstimos e novas aquisições
Museu de Arte Sacra de São Paulo
2º trimestre de 2018
1. Obras restauradas pela Conservadora-Restauradora do Museu de Arte Sacra de São Paulo
1) Título/Denominação: Crucifixo
Nº de Patrimônio: 0641/1 CUR e 0641/2 CUR (resplendor)
Local: Reserva Técnica do MAS-SP
Motivo do restauro: Obra selecionada para acervo expositivo de longa duração
Observações: A obra substitui outra selecionada para a exposição Sagrado Marfim: o avesso do avesso
Data de entrada da obra: 18/04/2018
Data de saída da obra: 20/04/2018
2) Título/Denominação: Crucifixo
Nº de Patrimônio: 0637 CUR
Local: Reserva Técnica do MAS-SP
Motivo do restauro: Obra selecionada para acervo expositivo de longa duração
Observações: A obra substitui outra selecionada para a exposição Sagrado Marfim: o avesso do avesso
Data de entrada da obra: 18/04/2018
Data de saída da obra: 20/04/2018
3) Título/Denominação: Crucifixo
Nº de Patrimônio: 0397 CUR
Local: Reserva Técnica do MAS-SP
Motivo do restauro: Obra selecionada para acervo expositivo de longa duração
Observações: A obra substitui outra selecionada para a exposição Sagrado Marfim: o avesso do avesso
Data de entrada da obra: 18/04/2018
Data de saída da obra: 20/04/2018
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4) Título/Denominação: Presépio Equatoriano
Nº de Patrimônio: 0038 MAS MP
Local: Reserva Técnica do MAS-SP
Motivo do restauro: Obra selecionada para exposição Sagrado Marfim: o avesso do avesso
Observações: Encontrado fragmento do presépio e observou-se que em seu local havia uma intervenção anterior, que foi
substituída pelo original
Data de entrada da obra: 19/04/2018
Data de saída da obra: 19/04/2018
5) Título/Denominação: Capela da Graça
Nº de Patrimônio: 1145 CUR
Local: Reserva Técnica do MAS-SP
Motivo do restauro: Obra selecionada para exposição Benedito Calixto na Pinacoteca de Santos/SP
Observações: A obra não foi selecionada para a exposição e está em acervo expositivo de longa duração
Data de entrada da obra: 20/04/2018
Data de saída da obra: 24/04/2018
6) Título/Denominação: Igreja do Brás em 1860
Nº de Patrimônio: 1143 CUR
Local: Reserva Técnica do MAS-SP
Motivo do restauro: Obra selecionada para exposição Benedito Calixto na Pinacoteca de Santos/SP
Observações: Higienização mecânica
Data de entrada da obra: 20/04/2018
Data de saída da obra: 24/04/2018
7) Título/Denominação: Ladeira do Carmo
Nº de Patrimônio: 1137 CUR
Local: Reserva Técnica do MAS-SP
Motivo do restauro: Obra selecionada para exposição Benedito Calixto na Pinacoteca de Santos/SP
Observações: Higienização mecânica
Data de entrada da obra: 20/04/2018
Data de saída da obra: 24/04/2018
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8) Título/Denominação: Ruínas da Casa Forte no tempo de Martim Afonso
Nº de Patrimônio: 1138 CUR
Local: Reserva Técnica do MAS-SP
Motivo do restauro: Obra selecionada para exposição Benedito Calixto na Pinacoteca de Santos/SP
Observações: Higienização mecânica
Data de entrada da obra: 20/04/2018
Data de saída da obra: 24/04/2018
9) Título/Denominação: Rua Florêncio de Abreu
Nº de Patrimônio: 1136 CUR
Local: Reserva Técnica do MAS-SP
Motivo do restauro: Obra selecionada para exposição Benedito Calixto na Pinacoteca de Santos/SP
Observações: A obra não foi selecionada para a exposição e retornou ao seu local na Reserva Técnica
Data de entrada da obra: 20/04/2018
Data de saída da obra: 24/04/2018
10) Título/Denominação: Largo do Cruzeiro
Nº de Patrimônio: 1139 CUR
Local: Reserva Técnica do MAS-SP
Motivo do restauro: Peça selecionada para exposição Benedito Calixto na Pinacoteca de Santos/SP
Observações: Higienização mecânica
Data de entrada da obra: 20/04/2018
Data de saída da obra: 25/04/2018
11) Título/Denominação: Bom Pastor
Nº de Patrimônio: SMAA 022
Local: Fundação Ema Klabin
Motivo do restauro: Obra selecionada para exposição Sagrado Marfim: o avesso do avesso, emprestada pela Fundação Ema
Klabin
Observações: Intervenção de consolidação na base para firmar encaixe da imagem
Data de entrada da obra: 27/04/2018
Data de saída da obra: 08/05/2018
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12) Título/Denominação: Bom Pastor
Nº de Patrimônio: SMAA 023
Local: Fundação Ema Klabin
Motivo do restauro: Obra selecionada para exposição Sagrado Marfim: o avesso do avesso, emprestada pela Fundação Ema
Klabin
Observações: Higienização mecânica e química
Data de entrada da obra: 27/04/2018
Data de saída da obra: 27/04/2018
13) Título/Denominação: Lanterna de procissão
Nº de Patrimônio: 0136/1 MAS
Local: Museu de Arte Sacra de São Paulo
Motivo do restauro: Rotina de higienização do acervo expositivo em prata
Observações: Higienização química
Data de entrada da obra: 09/04/2018
Data de saída da obra: 18/05/2018
14) Título/Denominação: Lanterna de procissão
Nº de Patrimônio: 0136/2 MAS
Local: Museu de Arte Sacra de São Paulo
Motivo do restauro: Rotina de higienização do acervo expositivo em prata
Observações: Higienização química
Data de entrada da obra: 09/04/2018
Data de saída da obra: 18/05/2018
15) Título/Denominação: Custódia
Nº de Patrimônio: 1222 CUR
Local: Museu de Arte Sacra de São Paulo
Motivo do restauro: Rotina de higienização do acervo expositivo em prata
Observações: Higienização química
Data de entrada da obra: 09/04/2018
Data de saída da obra: 18/05/2018
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16) Título/Denominação: Cruz processional
Nº de Patrimônio: 0018 MAS
Local: Museu de Arte Sacra de São Paulo
Motivo do restauro: Rotina de higienização do acervo expositivo em prata
Observações: Higienização química
Data de entrada da obra: 09/04/2018
Data de saída da obra: 18/05/2018
17) Título/Denominação: Cruz processional
Nº de Patrimônio: 0250 CUR
Local: Museu de Arte Sacra de São Paulo
Motivo do restauro: Rotina de higienização do acervo expositivo em prata
Observações: Higienização química
Data de entrada da obra: 09/04/2018
Data de saída da obra: 18/05/2018
18) Título/Denominação: Cruz processional
Nº de Patrimônio: 0099 MAS
Local: Museu de Arte Sacra de São Paulo
Motivo do restauro: Rotina de higienização do acervo expositivo em prata
Observações: Higienização química
Data de entrada da obra: 09/04/2018
Data de saída da obra: 18/05/2018
19) Título/Denominação: Cruz processional
Nº de Patrimônio: 0255 CUR
Local: Museu de Arte Sacra de São Paulo
Motivo do restauro: Rotina de higienização do acervo expositivo em prata
Observações: Higienização química
Data de entrada da obra: 09/04/2018
Data de saída da obra: 18/05/2018
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20) Título/Denominação: Cruz processional
Nº de Patrimônio: 0256 CUR
Local: Museu de Arte Sacra de São Paulo
Motivo do restauro: Rotina de higienização do acervo expositivo em prata
Observações: Higienização química
Data de entrada da obra: 09/04/2018
Data de saída da obra: 18/05/2018
21) Título/Denominação: Cetro
Nº de Patrimônio: 0106/2 CUR
Local: Museu de Arte Sacra de São Paulo
Motivo do restauro: Rotina de higienização do acervo expositivo em prata
Observações: Higienização química
Data de entrada da obra: 09/04/2018
Data de saída da obra: 18/05/2018
22) Título/Denominação: Coroa do Divino
Nº de Patrimônio: 0108/1 CUR
Local: Museu de Arte Sacra de São Paulo
Motivo do restauro: Rotina de higienização do acervo expositivo em prata
Observações: Higienização química
Data de entrada da obra: 09/04/2018
Data de saída da obra: 18/05/2018
23) Título/Denominação: Cálice Custódia
Nº de Patrimônio: 0242 CUR
Local: Museu de Arte Sacra de São Paulo
Motivo do restauro: Rotina de higienização do acervo expositivo em prata
Observações: Higienização química
Data de entrada da obra: 09/04/2018
Data de saída da obra: 18/05/2018
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24) Título/Denominação: Nossa Senhora com Menino
Nº de Patrimônio: 0524 CUR
Local: Museu de Arte Sacra de São Paulo
Motivo do restauro: Obra selecionada para exposição Sagrado Marfim: o avesso do avesso
Observações: Higienização química
Data de entrada da obra: 14/05/2018
Data de saída da obra: 18/05/2018
25) Título/Denominação: São José
Nº de Patrimônio: 0526 CUR
Local: Museu de Arte Sacra de São Paulo
Motivo do restauro: Obra selecionada para exposição Sagrado Marfim: o avesso do avesso
Observações: Higienização química
Data de entrada da obra: 14/05/2018
Data de saída da obra: 18/05/2018
26) Título/Denominação: Nossa Senhora das Dores
Nº de Patrimônio: 0528 CUR
Local: Museu de Arte Sacra de São Paulo
Motivo do restauro: Obra selecionada para exposição Sagrado Marfim: o avesso do avesso
Observações: Higienização química
Data de entrada da obra: 14/05/2018
Data de saída da obra: 18/05/2018
27) Título/Denominação: Menino Jesus
Nº de Patrimônio: 0529 CUR
Local: Museu de Arte Sacra de São Paulo
Motivo do restauro: Obra selecionada para exposição Sagrado Marfim: o avesso do avesso
Observações: Higienização química
Data de entrada da obra: 14/05/2018
Data de saída da obra: 18/05/2018
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28) Título/Denominação: Santana Mestra
Nº de Patrimônio: 0530 CUR
Local: Museu de Arte Sacra de São Paulo
Motivo do restauro: Obra selecionada para exposição Sagrado Marfim: o avesso do avesso
Observações: Higienização química
Data de entrada da obra: 14/05/2018
Data de saída da obra: 18/05/2018
29) Título/Denominação: Santo Antônio
Nº de Patrimônio: 1813 MAS
Local: Museu de Arte Sacra de São Paulo
Motivo do restauro: Obra selecionada para exposição Sagrado Marfim: o avesso do avesso
Observações: Higienização química
Data de entrada da obra: 14/05/2018
Data de saída da obra: 18/05/2018
30) Título/Denominação: Nossa Senhora do Bom Parto
Nº de Patrimônio: 1185 MAS
Local: Museu de Arte Sacra de São Paulo
Motivo do restauro: Obra selecionada para exposição Sagrado Marfim: o avesso do avesso
Observações: Higienização química
Data de entrada da obra: 14/05/2018
Data de saída da obra: 18/05/2018
31) Título/Denominação: Crucifixo
Nº de Patrimônio: 0536/1 CUR
Local: Museu de Arte Sacra de São Paulo
Motivo do restauro: Obra selecionada para exposição Sagrado Marfim: o avesso do avesso
Observações: Higienização química e fixação do braço do Cristo que estava se descolando
Data de entrada da obra: 14/05/2018
Data de saída da obra: 18/05/2018
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32) Título/Denominação: Missal Romano – Novíssimas Horas Marianas
Nº de Patrimônio: 1663 CUR
Local: Museu de Arte Sacra de São Paulo
Motivo do restauro: Obra selecionada para exposição Sagrado Marfim: o avesso do avesso
Observações: Higienização química do fecho em prata
Data de entrada da obra: 14/05/2018
Data de saída da obra: 18/05/2018
33) Título/Denominação: Livro de Missa e Confissão
Nº de Patrimônio: 1333 CUR
Local: Museu de Arte Sacra de São Paulo
Motivo do restauro: Obra selecionada para exposição Sagrado Marfim: o avesso do avesso
Observações: Higienização química do fecho em prata
Data de entrada da obra: 14/05/2018
Data de saída da obra: 18/05/2018
2. Exposições desmontadas
A desmontagem de exposição inclui os trabalhos de conferência de laudos e peças, embalagem ou acompanhamento da
embalagem, quando esta é realizada por empresa especializada contratada.
 Exposição “A Última Ceia”, pinturas do artista Luiz Bhittencourt em 07/05/2018 – Área Expositiva 11 (corredor);
 Exposição “Urubu Ka’apor”, sobre arte e artefatos indígenas em 10/05/2018 – Desmontagem parcial de peças pertencentes
ao Museu Índia Vanuíre – Sala Metrô Tiradentes;
 Exposição “Urubu Ka’apor”, sobre arte e artefatos indígenas em 28/05/2018 – Desmontagem final do restante das peças –
Sala Metrô Tiradentes.

3. Abertura de exposições
Inclui seleção de peças, conservação preventiva, auxiliar de montagem e emissão de laudos técnicos.
 Sagrado Marfim: o avesso do avesso – 19/05/2018 – Áreas expositivas 06, 08 e 09.
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4. Acondicionamento
Além de devolução de peças aos seus locais de origem, inclui mudanças para readequação de espaço na Reserva Técnica do Museu
de Arte Sacra de São Paulo
 Paramentos da Catedral da Sé, que ficarão sob guarda do MAS-SP;
 Obras da exposição “Santo Sudário”.
5. Breve relato dos trabalhos desenvolvidos no 2º trimestre de 2017
Os trabalhos desenvolvidos nesse 2º trimestre foram:





Tratamentos das obras acima descritas;
Higienização das obras expostas no Museu de Arte Sacra de São Paulo, uma vez na semana;
Instalação de um desumidificador na Reserva Técnica, piso térreo, área dos traineis;
Laudos técnicos do estado de conservação de obras da Coleção Ivani e Jorge Yunes para empréstimo ao MAS-SP para
exposição “Sagrado Marfim: o avesso do avesso”;
 Laudos técnicos do estado de conservação de obras da Fundação Ema Klabin para empréstimo ao MAS-SP para exposição
“Sagrado Marfim: o avesso do avesso”;
 Laudos técnicos do estado de conservação de obras do artista Benedito Calixto pertencentes às coleções: MAS-SP, Dr. Ary
Casagrande Filho, Dr. José Oswaldo de Paula Santos e Dr. Renato Whitaker para empréstimo à Pinacoteca Benedito
Calixto de Santos/SP (exposição “Benedito Calixto e a identidade paulista”);
 Laudos técnicos do estado de conservação de obras emprestadas ao MASP para a exposição “Imagens do Aleijadinho”;
 Recebimento de seis presépios doados ao MAS-SP pelo Senhor Francisco Vasquez Carballa;
 Acompanhamento de pesquisadora sobre acervo têxtil à Reserva Técnica, Senhora Rosângela Aparecida da Conceição;
 Visita técnica à Catedral da Sé acompanhada pelo restaurador João Rossi para avaliar obras que ficarão sob a guarda do
MAS-SP;
 Coleta de obras em marfim emprestadas ao MAS-SP na Fundação Ema Klabin e Coleção Ivani e Jorge Yunes;
 Participação na palestra “Marfins: temáticas interdisciplinares” com os profs. Jorge Lúzio e Vanicleia Silva Santos.
Responsável: Flávia Andrea Siqueira Dias
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6. Obras devolvidas
Exposição: “Imagens do Aleijadinho”
Local: Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand - MASP
Período: 09/03/2018 a 03/06/2018
Data de devolução: 11/03/2018
Total de obras emprestadas: 03 obras
Nº de
Patrimônio

Denominação
do objeto

Título

Nome da
pessoa ou
instituição

1

0025/1 MAS

Escultura

Nossa
Senhora
das Dores

Antônio
Francisco
Lisboa

Século
XVIII
(dezoito)

2

0114 MAS

Escultura

Santana
Mestra

Antônio
Francisco
Lisboa

3

Não se aplica –
peça em
comodato

Escultura

São
Francisco
de Paula

Antônio
Francisco
Lisboa

Ficha nº

Data /
Forma de
cronologia
confecção/produção
do objeto

Origem

Observações gerais

Dimensões

Madeira
policromada

Minas Gerais

Procedência: Minas
Gerais

83 x 52 x
37 cm

Século
XVIII
(dezoito)

Madeira entalhada

Minas Gerais

Procedência: Minas
Gerais

Século
XVIII
(dezoito)

Madeira esculpida
com resquícios de
policromia

Minas Gerais

Procedência: Minas
Gerais

57 x 24,5 x
23,5 cm

140 x 45 x
35 cm

7. Novas aquisições - Doações
Neste 2º Trimestre de 2018, o Museu de Arte Sacra de São Paulo não obteve publicações referentes à doações.
01102-000 - Av. Tiradentes, 676 - SP - BR
Tel.: 11 5627-5393 - 3326-3336

80

Anexo VI
Ações implantadas para a ampliação da extroversão do acervo e da temática de
atuação do museu
O presente relatório irá tratar sobre as ações implantadas para a ampliação da extroversão
do acervo e da temática de atuação do Museu de Arte Sacra de São Paulo durante o
segundo trimestre de 2018.
Conforme quadro abaixo especificado, no segundo trimestre de 2018, 836 peças do acervo
do Museu de Arte Sacra de São Paulo foram expostas fisicamente tanto em exposição
permanente como em exposições temporárias dentro e fora do MAS-SP.

Além de palestras, oficinas e cursos ministrados no MAS-SP, foram publicados os seguintes
catálogos como estratégia de comunicação e instrumento de divulgação de seu acervo:


Exposição Sagrado marfim: o avesso do avesso, de curadoria de Maria Inês
Lopes Coutinho e Jorge Lúzio, inaugurada em 19 de maio de 2018, com previsão de
término em 05 de agosto de 2018;



Exposição Benedito Calixto e a identidade paulista, de curadoria de Vanessa
Costa Ribeiro, inaugurada em 23 de maio de 2018 na Pinacoteca Benedicto Calixto,
localizada em Santos, SP.

São Paulo, junho de 2018.
Lia Strini
Museóloga
Museu de Arte Sacra de São Paulo
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Anexo VII
Atualização e aprimoramento das legendas, comunicação visual e
acessibilidade expositiva em suas exposições (de longa duração,
temporárias e itinerantes), bem como em sua programação cultural.

Alana Íria Augusto
Elisa Carvalho
Técnicas de pesquisa

1.
a.

Ações realizadas para comunicação de acervo:
Acessibilidade comunicacional: face tátil representando as feições de Cristo,
executada em impressora 3D, com materiais resistentes ao toque. Apresenta
legenda em braile e alto contraste – Exposição Santo Sudário: Entre a Fé, a
Arte e a Ciência, de curadoria de Jack Brandão (período: 24 de março a 29
de abril de 2018);
Feições de Cristo
Reprodução feita a partir da modelagem no sistema CAD, materializada em impressora
3D. Baseada em pesquisas científicas que reconstruíram a face de Cristo com base na
foto negativa do Santo Sudário, com destaque para sua volumetria.
Dimensões: 25 x 25 cm.
Programa de acessibilidade: Anderson Junichi Shimamoto – Ação Educativa do MAS-SP
Modelagem em impressão 3D: ALN Studio – Projetos e esculturas
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Instalação da face
tátil e de mobiliário
adaptado na sala
expositiva.

b.

Interoperabilidade de dados de acervo das coleções Museu de Arte Sacra de
São Paulo, Coleção Ivani e Jorge Yunes e Fundação Ema Klabin para confecção
de legendas padronizadas – Exposição Sagrado marfim: O avesso do
avesso, de curadoria de Maria Inês Lopes Coutinho e Jorge Lúzio
(inauguração: 19 de maio de 2018);
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c.

Disponibilização de conteúdos via Código QR Code – Exposição Sagrado
marfim: O avesso do avesso.

Foram instalados QR-Codes do Museu de Arte Sacra de São Paulo e da Coleção
Ivani e Jorge Yunes, que apresentou a plataforma de visualização de dados ArtYou,
com três cards modelo "cartão" (8,5 x 5,5 cm, cada - AxL) e 2 cards de
"sinalização" (20 x 20 cm, cada - AxL).

Exposição Sagrado marfim: O avesso do avesso:
Disponibilização de conteúdos via Código QR Code
Inauguração: 19 de maio de 2018
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2. Etapas de Trabalho - Legendas MAS - SP

FASE 1

Ação

Setor

Diagnóstico in loco das legendas

Catalogação

Levantamento de objetos

Catalogação

Preparação de planilha de trabalho

Catalogação

Cruzamento de dados

Pesquisa

Mapeamento de pendências/problemas

Pesquisa

Resolução

Supervisão técnica

Sistematização de dados

Pesquisa

Entrega de dados

Pesquisa

Atualização de registros BDA/SEC

Pesquisa

Relatório Técnico

Pesquisa

FASE 2

FASE 3

FASE 4

FASE 5

Layout
FASE 6
Acessibilidade

Comunicação / Supervisão
técnica
Comunicação / Supervisão
técnica
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Anexo VIII
Informar número de visitantes presenciais mensalmente (por email),
trimestralmente e sempre que solicitado, especificando os segmentos de
público recebidos
Apresentação
Durante o 2º Trimestre de 2018, o Museu de Arte Sacra recebeu 18.235
(dezoito mil, duzentos e trinta e cinco) visitantes, superando a meta estipulada
para o trimestre de 12.800 (doze mil e oitocentos) visitantes em 76%, e
totalizando no 1º Semestre 30.181 (trinta mil, cento e oitenta e um) visitantes,
chegando a 75% da meta anual de 40.00(quarenta mil) visitantes.
Com a abertura das exposições: “Sagrado Marfim – O Avesso do Avesso"
inaugurada no dia 19 de maio e "Guarda O Círio de Nazaré", inaugurada no dia 28
de junho, acompanhada da vista da imagem Peregrina de Nossa Senhora de
Nazaré, recebendo nos 4 dias em que esteve presente na exposição, entre os dias
27 de junho e 1º de julho, o total de 8.094 (oito mil e noventa e quatro
visitantes), levou a superação da meta para este Trimestre.
Ainda, acompanhado do evento de lançamento da exposição e da visita
Imagem peregrina, realizamos no estacionamento do Museu, entre os dias 27
junho e 1º de julho, uma feira gastronômica com comidas típicas de Belém
Pará, além do lançamento do livro de fotografias sobre o Círio de Nazaré
autoria da Sra. Soraia Montanheiro.

da
de
do
de

Cientes de nossa responsabilidade em divulgar e manter nosso acervo tão
precioso junto a nossa história, esforços não são poupados para a manutenção do
número de visitantes, em comparação aos anos anteriores, continuando a fazer
história à frente do Museu de Arte Sacra de São Paulo.
São Paulo, 13 de julho de 2018.

Supervisor Administrativo

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

86

Associação Museu de Arte Sacra de São Paulo - SAMAS/OS

Planilha de Público - 2018
1. PÚBLICO VISITANTE - 2018
(Considerar os visitantes presenciais a ser lançado no Programa de Exposições e Programação Cultural)
fev
mar
abr
mai
jun
jul
ago
set

jan
Museu de Arte Sacra de São Paulo
Sala "Metrô Tiradentes"(*)
Total

2.766
1.373
4.139

836
1.235
2.071

4.021
1.715
5.736

4.104
1.273
5.377

4.037
901
4.938

7.920
0
7.920

0
0
0

0
0
0

out

0
0
0

nov
0
0
0

dez
0
0
0

total
0
0
0

23.684
6.497
30.181

2. PÚBLICO DE AÇÕES EXTRAMUROS* - 2018

(Atenção: Este público DEVE ser quantificado no Público Geral)
jan
Museu de Arte Sacra de São Paulo

fev
9
9

Total

mar

abr

0
0

0
0

mai
0
0

jun
40
40

jul
0
0

ago
0
0

set
0
0

out
0
0

nov
0
0

dez
0
0

total
0
0

49
49

3. PÚBLICO DAS AÇÕES DO SISEM-SP - 2018

(Atenção: Este público DEVE ser quantificado no Público Geral; considerar público de palestras, cursos, oficinas e exposições)
jan
Museu de Arte Sacra de São Paulo

fev

mar

abr

Total

0
0

0
0

0
0

Total

jan
4.148
4.148

fev
2.071
2.071

mar
5.736
5.736

mai
0
0

jun
0
0

jul
0
0

ago
0
0

set
0
0

out
0
0

nov
0
0

dez
0
0

total
0
0

0
0

4. PÚBLICO GERAL - 2018

(Atenção: Somar "Público visitante" + ações extramuros + Sisem)
Museu de Arte Sacra de São Paulo

abr
5.377
5.377

mai
4.978
4.978

jun
7.920
7.920

jul

ago
0
0

set
0
0

out
0
0

nov
0
0

dez
0
0

total
0
0

30.230
30.230

5. DADOS POR SEGMENTAÇÃO DE PERFIL DE PÚBLICO
5.1 PÚBLICO ESCOLAR - 2018

Escolas Públicas (com OU sem agendamento)
jan
Museu de Arte Sacra de São Paulo

fev
0
0

Total

mar
4
4

abr
209
209

mai
240
240

jun
418
418

jul
231
231

ago
0
0

set
0
0

out
0
0

nov
0
0

dez
0
0

total
0
0

1.102
1.102

5.2 PÚBLICO ESCOLAR - 2018

Escolas Privadas (com OU sem agendamento)
jan
Museu de Arte Sacra de São Paulo
Total

fev
83
83

mar
71
71

abr
601
601

mai
652
652

jun
465
465

jul
182
182

ago
0
0

set
0
0

out
0
0

nov
0
0

dez
0
0

total
0
0

2.054
2.054

5.3 PÚBLICO VISITAÇÃO GRATUITA - 2018

(Considerar público de eventos como aberturas de exposições; público de dia gratuito e de política de gratuidade - aposentados, professores, etc.)

Museu de Arte Sacra de São Paulo
Total

jan
1.026
1.026

fev
422
422

mar
1.753
1.753

abr
1.594
1.594

mai
1.507
1.507

jun
3.923
3.923

jul

ago
0
0

set
0
0

out
0
0

nov

dez

total

0
0

0
0

0
0

10.225
10.225

0
0

0
0

0
0

0
0

6. PÚBLICO DE ITINERÂNCIA DE EXPOSIÇÕES PARA OUTROS ESTADOS E PAÍSES - 2018

(Considerar público de itinerância de exposições para outros espaços culturais dentro e fora do país)
Museu de Arte Sacra de São Paulo
Total

0
0

Total

jan
15.642
15.642

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

7. PÚBLICO VIRTUAL* - 2018

(Atenção: Este público NÃO deve ser quantificado no Público Geral; Considerar números de acessos únicos)
Museu de Arte Sacra de São Paulo

fev
19.110
19.110

mar
23.914
23.914

abr
22.844
22.844

mai
23.218
23.218

jun
23.031
23.031

jul

ago
0

set
0

out
0

nov
0

dez
0

total
0

127.759
127.759

IMPORTANTE: Esta planilha contempla os dados a serem enviados até o dia 05 de cada mês para a UGE e não invalida o registro de públicos específicos de projetos especiais não contemplados nesta planilha, tendo
em vista que o registro dessas especificidades é importante para a série histórica do museu.
Os dados de outros públicos não contemplados nesta planilha deverão ser enviados nos relatórios trimestrais de atividades da OS.
OBS 1: O item 1. "Público visitante" são todos os públicos recebidos presencialmente no museu e participa de alguma atividade oferecida pela instituição (visita ou evento). Deve ser a meta registrada no Programa de
Exposições e Programação Cultural do Plano de Trabalho, que já incluem a visitação escolar.
OBS 2: O item 2. "Público de Ações Extramuros", são todos os públicos beneficiados pelas ações educativas e culturais do museu em outros espaços (exceto exposições). Deve-se indicar mensalmente em "Nota
explicativa/observação",o método de quantificação deste público. Caso a ação extramuros seja em espaço público aberto (praças, ruas, etc) ou em locais de grande circulação (ex.: metrô, trem, etc), indicar a
fonte/metodologia de contagem (exemplo: Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, contador de público, etc.).
OBS 3: O item 3. "Público das ações do Sisem-SP" compreende o público atendido nas ações do Programa de Apoio ao Sisem do Plano de Trabalho e, no que se refere às exposições, recomendamos que sejam
fornecidos talões numerados sequencialmente. No encerramento de cada mês, fazer contato com a instituição museológica para solicitar a numeração, de maneira que esses dados possam ser mensalmente
quantificados na planilha de público.
OBS 4: O item 4. "Público Geral" considera o público visitante somado ao público extramuros e ao público das ações do Sisem-SP. Atenção: A planilha já contempla uma fórmula para esta somatória que NÃO deve ser
alterada.
OBS 5: O Item 6. "Público de itinerância de exposições para outros estados e países" consiste no registro do público visitante de exposições que itineraram para museus e instituições culturais de outros estados e
países, ou seja, fora do âmbito do Sisem-SP.
OBS 6: O envio dessas informações deverá ser mensal, via e-mail, conforme Cronograma das Organizações Sociais de museus e consolidados no envio do Relatório Trimestral e Anual como Anexo do Programa de
Exposições e Programação Cultural.
(*)Sala "Metrô Tiradentes" = Público Gratuito
Item 2 - Janeiro: Território Vivo - Bienal de Arquitetura (SESC Pq. D. Pedro II);
Item 2 - Maio: Semana de Museus - Território Vivo e Conte Sua História;
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Janeiro
Dia
Quant
1
0
2
105
3
102
4
121
5
95
6
301
7
69
8
0
9
72
10
58
11
72
12
67
13
220
14
116
15
0
16
96
17
79
18
52
19
77
20
251
21
106
22
0
23
69
24
6
25
0
26
67
27
254
28
133
29
0
30
88
31
81
Total
2.757

Fevereiro
Dia
Quant
1
52
2
22
3
422
4
73
5
0
6
42
7
43
8
34
9
0
10
0
11
0
12
0
13
0
14
0
15
0
16
0
17
0
18
0
19
0
20
0
21
0
22
0
23
0
24
0
25
0
26
0
27
82
28
66
Total
836

Março
Dia
Quant
1
77
2
35
3
285
4
134
5
0
6
50
7
55
8
70
9
48
10
218
11
78
12
0
13
80
14
98
15
85
16
108
17
361
18
130
19
0
20
114
21
394
22
168
23
118
548
24
25
163
26
0
27
67
28
60
29
136
30
0
31
341
Total
4.021
Dia
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
Total

Abril
Quant
90
0
0
116
117
106
298
94
0
57
130
90
77
349
192
0
89
171
278
97
573
130
0
73
85
83
183
374
252
0
4.104

Vistantes 2018
Junho
Julho
Dia
Quant
Dia
Quant
1
110
1
2.634
2
232
2
0
3
117
3
4
0
4
5
54
5
6
85
6
7
59
7
8
103
8
9
214
9
0
10
198
10
11
0
11
12
35
12
13
67
13
14
116
14
15
47
15
16
207
16
0
17
25
17
18
0
18
19
121
19
20
130
20
21
127
21
22
23
22
23
142
23
0
24
119
24
25
0
25
26
124
26
27
5
27
28
582
28
29
1.750
29
30
3.128
30
0
31
Total
7.920
Total
2.634
Agosto
Dia
Quant
1
2
3
4
5
6
0
7
8
9
10
11
12
13
0
14
15
16
17
18
19
20
0
21
22
23
24
25
26
27
0
28
29
30
31
Total
0
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Maio
Dia
Quant
1
188
2
154
3
124
4
131
5
464
6
150
7
0
8
33
9
126
10
45
11
155
12
344
13
33
14
0
15
29
16
143
17
137
18
149
19
477
20
162
21
0
22
106
23
124
24
163
25
52
26
222
27
120
28
0
29
51
30
48
31
100
Total
4.030

Setembro
Dia
Quant
1
2
3
0
4
5
6
7
8
9
10
0
11
12
13
14
15
16
17
0
18
19
20
21
22
23
24
0
25
26
27
28
29
30
Total
0

Outubro
Dia
Quant
1
0
2
3
4
5
6
7
8
0
9
10
11
12
13
14
15
0
16
17
18
19
20
21
22
0
23
24
25
26
27
28
29
0
30
31
Total
0

Novembro
Dia
Quant
1
2
3
4
5
0
6
7
8
9
10
11
12
0
13
14
15
16
17
18
19
0
20
21
22
23
24
25
26
0
27
28
29
30
Total
0

Dezembro
Dia
Quant
1
2
3
0
4
5
6
7
8
9
10
0
11
12
13
14
15
16
17
0
18
19
20
21
22
23
24
0
25
26
27
28
29
30
31
0
Total
0

2
3
28
29
30
1

Espaços Específicos
Local
Total
Presépio Napolitano
484

Média
40

Dias Fechados
Confraternização Mundial
1º de Janeiro
Carnaval
09 a 14 de Fevereiro
Sexta-Feira Santa
30 de Março
Natal
23,24 e 25 Dezembro
Ano Novo
29,30 e 31 Dezembro
Dias Fechados
Falta de Energia
10 de Fevereiro
Reforma Elétrica
15 a 25 de Fevereiro
Reforma Elétrica
03 de Abril

Dia
Terça
Quarta
Quinta
Sexta
Sábado
Domingo

Exposições

Terça

39%

21%

Quarta

Quinta

Total
89.396

Sexta

Sábado

8.094

4.000

4.500

5.000

6.000

7.000

582

788

477

548

419

Total

0

1.000

2.000

3.000

2.071

5.736
5.377

4.931

7.920

Sábados
4.130
Janeiro
1.026
2.071
Fevereiro
422
5.736
Março
1.753
5.377
Abril
1.594
4.931
Maio 1.753
1.5071.594
7.920
Junho
3.923
1.026
2.634
Julho
0
0
Agosto
0
0
Setembro
0
422
0
Outubro
0
0
Novembro
0
0
Dezembro
0

4.130

3.500
Totais
Janeiro
3.000
Fevereiro
2.500
Março
Abril
2.000
Maio
1.500
Junho
Julho
1.000
Agosto
Setembro500
Outubro 0
Novembro
Dezembro

8.000

11%

Domingo

14%

9%
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Maio de 2018
É Dia de Museu - 18, 19 e 20 de maio
Inauguração da exposição e lançamento do livro "Guarda o Círio de Nazaré" no
dia 28 de Junho de 2018

Eventos
Inauguração da exposição "Urubú Ka'apor" - Sala Metrô
dias 23 e 25
de Janeiro de 2018
Inauguração das exposições (Desposizione; Santo Sudário e a Última Ceia) - dia
24 de Março de 2018

(05/08/2018)
Guarda o Sírio de Nazaré
(28/06/2018) a (29/07/2018)

6%

Tiradentes, 676 - SP4.000
- BR
Tel.: 1112.179
5627-5393 - 3326-3336

Sala Cofre
(01/12/2015)
Relíquias - a Transcedencia da Alma (07/10/2017) a
12.483
(07/01/2018)
Esperança
3.864
(02/12/2017) a (07/01/2018)
Sala Metrô Tiradentes - Os Artesões e seus Presépios
1.500
(02/12/2017) a (07/01/2018)
Sala Metrô Tiradentes - Urubú Ka'apor (23/01/2018)
6.068
a (03/06/2018)
Desposizione - Descida da Cruz
(24/03/2018) a
6.630
(06/05/2018)
Santo Sudário (24/03/2018) a (06/05/2018)
6.630
01102-000 -6.630
Av.
A Última Ceia (24/03/2018) a (06/05/2018)

Melhores dias de Visitação
Mês
Quantidade
Observações
Janeiro
105
Janeiro
102
Junho
582
Abertura da exposição Círio
Junho
1.750
Visita a N. Sra de Nazaré
Junho
3.128
Lançamento Livro Cirio
Junho
2.634
Visita a N. Sra de Nazaré

32.799

6.497

Visitantes Sala Metrô Tiradentes

Total 2018

26.302

Visitantes Museu

2.634

1.507

0

3.923

Sábados

0

0

0

Terça
Quarta
Quinta
Sexta
Sábado
Domingo

0

0

1.637
2.426
2.712
3.620
10.225
5.318
25.938

0

0

0

0

0

6.497

Fevereiro
Dia
Quant
1
62
2
56
3
77
4
50
5
0
6
47
7
46
8
59
9
44
10
0
11
0
12
0
13
0
14
0
15
72
16
63
17
74
18
49
19
0
20
69
21
47
22
60
23
60
24
123
25
55
26
0
27
39
28
83
Total
1.235

Desmontagem / Montagem de Exposição
Carnaval
Desmontagem / Montagem de Exposição

Total 2017

Janeiro
Dia
Quant
1
0
2
113
3
69
4
85
5
68
6
42
7
52
8
0
9
0
10
0
11
0
12
0
13
0
14
0
15
0
16
0
17
0
18
0
19
0
20
0
21
0
22
0
23
208
24
117
25
211
26
117
27
136
28
65
29
0
30
59
31
31
Total
1.373

Dias Fechados

Março
Dia
Quant
1
43
2
59
3
99
4
71
5
0
6
34
7
55
8
40
9
51
10
96
11
43
12
0
13
62
14
46
15
70
16
44
17
107
18
51
19
0
20
54
21
76
22
50
23
106
24
131
25
60
26
0
27
99
28
39
29
58
30
0
31
71
Total
1.715

Abril

Quant
31
0
32
53
65
54
73
61
0
55
48
42
41
85
40
0
44
54
76
37
51
41
0
36
37
40
42
90
45
0
1.273

Dia
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
Total

de 10 a 22 de Janeiro
de 10 a 14 de Fevereiro
de 04 de Junho a 06 de Julho

Dia
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
Total

Maio
Quant
24
26
22
26
70
16
0
21
28
45
21
52
15
0
21
18
21
23
34
41
0
43
51
41
9
86
113
0
34
0
0
901

Vistantes 2018
Junho
Julho
Quant
Dia
Quant
0
1
0
0
2
0
0
3
0
0
4
0
0
5
0
0
6
0
0
7
0
8
0
9
0
0
10
0
11
0
12
0
13
0
14
0
15
0
16
0
0
17
0
18
0
19
0
20
0
21
0
22
0
23
0
0
24
0
25
0
26
0
27
0
28
0
29
0
30
0
31
0
Total
0
Setembro
Dia
Quant
1
2
3
0
4
5
6
7
8
9
10
0
11
12
13
14
15
16
17
0
18
19
20
21
22
23
24
0
25
26
27
28
29
30
Total
0

Outubro
Dia
Quant
1
0
2
3
4
5
6
7
8
0
9
10
11
12
13
14
15
0
16
17
18
19
20
21
22
0
23
24
25
26
27
28
29
0
30
31
Total
0

Exposições
Sala Metrô Tiradentes - Os Artesãos e Seus Presépios (02/12/2017) a
Sala Metrô Tiradentes - Urubú Ka'apor (23/01/2018) a (03/06/2018)

Agosto
Dia
Quant
1
2
3
4
5
6
0
7
8
9
10
11
12
13
0
14
15
16
17
18
19
20
0
21
22
23
24
25
26
27
0
28
29
30
31
Total
0
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Dia
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
Total
Total
1.500
6.068

Novembro
Dia
Quant
1
2
3
4
5
0
6
7
8
9
10
11
12
0
13
14
15
16
17
18
19
0
20
21
22
23
24
25
26
0
27
28
29
30
Total
0

Dezembro
Dia
Quant
1
2
3
0
4
5
6
7
8
9
10
0
11
12
13
14
15
16
17
0
18
19
20
21
22
23
24
0
25
26
27
28
29
30
31
0
Total
0

5.377

Total

889
1.299
2.366
11.725
1.996
18.275

2.367
1.184

Estudantes Escolas Públicas
Estudantes escolas Particulares
Meta 19 Público Espontâneo Atendido
Espontaneos
Metrô
Total

Meta 18

Meta 19 - Público Espontâneo Atendido

11%

64%

5%

7%

4.938

2.420
812

7

33

13%

Metrô

Espontaneos

Público Espontâneo Atendido

Estudantes escolas Particulares

Estudantes Escolas Públicas

Total

Espontâneos
Metrô

Junho
Quantidade
Descrição
418 ####
Estudantes de Escolas Públicas
0
Educar em conjunto
418
Grupos agendados e espontâneos
0
Educador volante
Meta 18
465
Estudantes de Escolas Privadas
424
Grupos agendados e espontâneos
0
Educar em conjunto
41
Educador volante
134
Educador Volante
89
Sala Metrô
241
Presépio Napolitano
211
Grupos espontâneos e agendados
148
Acessibilidade, Idosos e Inclusão
Meta 19
40
Interessante e Interrativo

2.366
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Total

Espontâneos
Metrô

Semana de Museus - Conte sua História

Semana de Museus - Território Vivo

Maio
Quantidade
Descrição
240 ####
Estudantes de Escolas Públicas
116
Educar em conjunto
122
Grupos agendados e espontâneos
2
Educador volante
Meta 18
652
Estudantes de Escolas Privadas
545
Grupos agendados e espontâneos
20
Educar em conjunto
87
Educador volante
122
Educador Volante
89
Sala Metrô
194
Presépio Napolitano
389
Grupos espontâneos e agendados
140
Acessibilidade, Idosos e Inclusão
Meta 19
0
Interessante e Interrativo

889

Espontâneos
Metrô

Abril
Descrição
Estudantes de Escolas Públicas
Educar em conjunto
Grupos agendados e espontâneos
Educador volante
Meta 18
Estudantes de Escolas Privadas
Grupos agendados e espontâneos
Educar em conjunto
Educador volante
Educador Volante
Sala Metrô
Presépio Napolitano
Grupos espontâneos e agendados
Acessibilidade, Idosos e Inclusão
Meta 19
Interessante e Interrativo

Meta 18 - Estudantes

Dados Visitantes Relatório 2º Trimestre

7.920

6.938
0

Quantidade
231
0
231
0
182
172
0
10
72
0
141
269
87
0

2.648
2.832
2.635
3.082
3.330
3.262
3.419
6.929
4.537
4.200
4.139

2.648
2.832
2.635
3.082
3.330
3.262
3.419
6.929
4.537
4.200
4.139
Janeiro

JAN

MAR

1.687
1.828
1.121
1.306
1.398
1.933
2.952
2.694
3.078
2.652
2.071

3.328
3.241
1.771
1.818
2.881
3.518
3.880
2.970
3.905
4.116
5.736

1.687
3.328
1.828
3.241
1.121
1.771
1.306
1.818
1.398
2.881
1.933
3.518
2.952
3.880
2.694
2.970
3.078
3.905
2.652
4.116
2.071
5.736
Fevereiro Março

FEV

3.150
4.153
2.642
3.289
3.851
3.949
5.109
3.194
5.935
4.691
5.377

3.150
4.153
2.642
3.289
3.851
3.949
5.109
3.194
5.935
4.691
5.377
Abril

ABR

3.605
4.449
2.771
3.225
4.811
7.042
7.031
4.548
4.414
4.807
4.938

3.605
4.449
2.771
3.225
4.811
7.042
7.031
4.548
4.414
4.807
4.938
Maio

MAI

2.714
2.900
2.237
4.376
4.669
4.035
2.556
4.092
4.566
4.426
7.920

2.714
2.900
2.237
4.376
4.669
4.035
2.556
4.092
4.566
4.426
7.920
Junho

JUN

JUL

AGO

SET

95.265
3 anos 015/2007
159.472 3 anos e 1/2 042/2010
5 anos 007/2013
190.681
OUT

95.265
159.472
190.681
NOV

DEZ

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

17.059
34.992
35.356
29.642
41.929
46.859
54.219
54.690
45.979
57.197
54.643
32.815

TOTAL
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2.354
2.965
3.606
3.024
2.710
2.400
2.755
2.063
2.225
2.935
2.964
4.918
2.390
1.803
2.731
3.213
2.557
3.259
2.323
2.175
2.916
2.621
3.195
3.235
3.756
3.143
5.080
4.941
3.569
4.344
3.072
4.034
5.760
5.126
3.760
4.167
6.149
4.186
5.505
5.952
4.138
4.550
2.732
4.462
6.035
5.579
5.676
5.259
3.591
3.725
3.731
4.885
2.746
2.874
5.570
3.942
5.340
5.747
5.815
4.348
5.147
3.884
5.380
5.880
5.262
4.198
2.634
0
0
0
0
0
Julho
Agosto
Setembro Outubro Novembro Dezembro
2.354
2.965
3.606
3.024
2.710
2.400
2.755
2.063
2.225
2.935
2.964
4.918
2.390
1.803
2.731
3.213
2.557
3.259
2.323
2.175
2.916
2.621
3.195
3.235
3.756
3.143
5.080
4.941
3.569
4.344
3.072
4.034
5.760
5.126
3.760
4.167
6.149
4.186
5.505
5.952
4.138
4.550
2.732
4.462
6.035
5.579
5.676
5.259
3.591
3.725
3.731
4.885
2.746
2.874
5.570
3.942
5.340
5.747
5.815
4.348
5.147
3.884
5.380
5.880
5.262
4.198
2.634
0
0
0
0
0

* A partir de Janeiro/2018 somado o público extra-muros (meta 19 do exercício)

500

1.500

2.500

3.500

2009
2010
2011
6.500
2012
2013
5.500
2014
2015
2016
4.500
2017
2018

2008
7.500

2007

2007
2008
2009
20 10
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

ANO

Contrato de Gestão 015/2007
Contrato de Gestão 042/2010
Contrato de Gestão 07/2013

43%

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

2007
2008
2009
20 10
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

ANO

9.469
11.502
7.650
10.890
13.331
15.026
14.696
11.834
14.915
13.924
18.235

TRI 2

8.925
7.043
6.924
7.414
11.979
12.866
15.840
13.229
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Anexo XII
Plano Educativo 2018
Ação Educativa Museu de Arte Sacra de São Paulo
Vanessa Costa Ribeiro
Coord.ª Ação Educativa
A Ação Educativa, desde sua formação em 2007, preocupa-se com o desenvolvimento de
atividades, projetos e programas com o intuito de sensibilizar os visitantes para uma maior
interação com o acervo. Ciente da pluralidade do público, objetiva o desenvolvimento de
uma educação do olhar para o objeto por meio de ações inclusivas que estimulem a
percepção do mundo de maneira lúdica, crítica e reflexiva.
Princípios Norteadores
1. Educação do olhar para o objeto – Propõem-se estratégias de mediação do
acervo que possibilitem ao visitante o desenvolvimento de um olhar crítico e
reflexivo sobre o objeto observado seja a partir de indagações sobre sua
materialidade, temporalidade, autoria, circulação, musealização etc., com o intuito
de desnaturalizar nossas relações sociais, permeadas pela cultura material e visual.
2. Experiência interativa – Conscientização dos educadores de que a experiência que
o visitante cria com o acervo advém de uma intersecção de diferentes contextos:
pessoal, social e físico. Levando-se em conta essa experiência múltipla e única do
visitante, propõe-se a criação de estratégias de mediação que busquem a
“experiência interativa”, isto é, que possibilite um diálogo entre as partes envolvidas,
dando-se protagonismo aos diferentes agentes bem como a realização sistemática
de pesquisas de público que norteiam o desenvolvimento de ações futuras e
permitam a reflexão sobre as práticas adotadas.
3. Alteridade – A construção das identidades, na maior parte dos casos, dá-se pelo
princípio da negação, isto é, ao nos compararmos com o outro, em geral o diferente,
por oposição construímos uma imagem de nós e do grupo social de que somos parte.
Por sua vez, cada grupo possui códigos próprios e, na maior parte das vezes,
indecifráveis por aqueles que estão de “fora”, seja em função de uma temporalidade
distinta ou por partilhar de outra cultura. Propõe-se ao visitante do Museu o
reconhecimento do acervo seja pela sua identificação ou pela negação de sua
materialidade, compreendendo-se a importância do respeito pelo outro, dada à
heterogeneidade de nossa sociedade. Neste sentido, a cultura material produzida no
período colonial no âmbito da religiosidade na esfera pública ou privada e
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salvaguardada pelo Museu deve ser entendida enquanto indício de uma das matrizes
definidoras da identidade brasileira, mobilizada por determinados agentes sociais e
pelo próprio Estado seja na criação do Museu ou por meio dos processos de
tombamento de seu edifício e acervo.
4. Acessibilidade atitudinal – Compreende-se enquanto acessibilidade atitudinal a
criação de diferentes estratégias de mediação do acervo que buscam torná-lo
compreensível ao visitante, pessoa com deficiência ou não. Neste sentido o educador
desenvolve linguagens e metodologias que o aproximem do visitante-agente.
5. Ludicidade – Entende-se o lúdico como o espaço para o imprevisível, em que o
visitante se afasta de seu cotidiano para entrar em contato com uma realidade
distinta da sua, seja em função do tempo ou do espaço. Tal distanciamento lhe
permite protagonismo frente à situação-problema estipulada pelo jogo, visita
mediada e/ou oficina, isto é, nesta condição dispõe-se ao imprevisível, a mudança, a
alternância, a sucessão, a associação e a separação, operações da aprendizagem
criativa e que estimulam a imaginação.
Tais princípios norteadores expressam-se nas estratégias estruturantes da Ação Educativa:

1. As Estratégias de Mediação são organizadas a partir de programas, projetos e
atividades que exploram a pluralidade do acervo, partindo sempre do conceito da
alteridade do visitante a fim de estabelecer um diálogo possível e prazeroso com o
Museu e suas coleções.
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1.1)

Programa de Orientação ao Professor;

Procura incentivar os professores a explorar o Museu, entendido enquanto um espaço
que propicia o diálogo interdisciplinar. Para tal são organizados encontros com diferentes
abordagens do acervo, em que ocorrem trocas entre o grupo de professores e
educadores do Museu a partir da discussão de estratégias de sensibilização do olhar
para o objeto. Em última instância, entende-se o professor enquanto um agente
multiplicador, responsável pela difusão do acervo junto aos educandos.
Neste sentido são realizados no último sábado do mês, durante os meses letivos,
encontros para professores gratuitos com duração de oito horas sobre temáticas afins ao
acervo, totalizando seis encontros ao ano. Ainda enquanto parte deste programa são
organizadas visitas integradas para professores em parceria com museus e instituições
culturais, em que se prevê a criação de conexões entre acervos, exposições e
edificações de diversas tipologias e temporalidades. Entre as instituições parceiras
consolidadas estão a Casa das Rosas, o Museu de Arte Sacra dos Jesuítas de Embu das
Artes, o Museu Paulista da Universidade de São Paulo e a Pinacoteca do Estado de São
Paulo.
1.2) Programa de Orientação ao Profissional de Turismo;
O intuito do Programa é apresentar o acervo do Museu de Arte Sacra de São Paulo aos
profissionais que atuam no segmento do Turismo: guias cadastrados no CADASTUR,
profissionais de agências de turismo cultural e pedagógico e estudantes das áreas de
Turismo, Hotelaria e Lazer. Os encontros são organizados a partir de uma proposta
metodológica em que se privilegia o diálogo com os participantes a fim de estimular
reflexões críticas sobre temáticas relativas ao acervo e estimular esses profissionais a
trazerem grupos para realizar visitas espontâneas e agendadas ao complexo do Mosteiro
da Luz bem como a realização de roteiros que estabeleçam conexões entre o Museu e
demais equipamentos culturais da região central da cidade. Realizado na terceira quintafeira do mês, com duração de quatro horas, acontece quatro vezes ao ano, alternandose edições no período matutino e vespertino.
1.3) Programa Laboratório de Experiências Educativas;
Neste programa são desenvolvidos roteiros e oficinas para o público escolar, maior
parcela de visitantes atendida pela Ação Educativa. As atividades criadas são
constantemente avaliadas e repensadas a fim de que se possa melhor atender este
público. As atividades destinam-se tanto aos grupos escolares que nos procuram
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espontaneamente para a realização de visitas educativas agendadas quanto para as
instituições escolares com as quais se realizam ações continuadas por meio de parcerias.
Pesquisas desenvolvidas recentemente sobre os hábitos culturais dos paulistas indicam
que a escola é a principal forma a partir da qual as pessoas acessam um museu. Dentre
aqueles que realizaram apenas uma única visita à uma instituição museológica o fizeram
durante a fase escolar. Cientes desses dados entende-se a relevância das ações
desenvolvidas para esse público para que a partir de uma experiência positiva no espaço
museológico possam despertar o interesse por esse tipo de equipamento. E, para que
sobretudo o compreendam enquanto um espaço possível para a realização de trocas e
descobertas, além de locus privilegiado para o estímulo da consciência crítica, da
imaginação e do princípio da alteridade.
A adaptação da linguagem à faixa etária dos educandos, o diálogo por meio de
estratégias de mediação entre o educador e os participantes da visita e a colaboração
são princípios que norteiam este programa. Atualmente são atendidos estudantes da
Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio, Ensino Técnico e Ensino Superior
das redes pública e particular.
Também se insere neste programa o “Projeto Educar em Conjunto” que é organizado
por meio de parcerias com instituições de ensino do entorno ou próximas da malha
metroviária/ferroviária a fim de explorar as potencialidades pedagógicas do acervo do
Museu de Arte Sacra de São Paulo junto aos grupos de professores e alunos a partir de
ações educativas continuadas. O Projeto estrutura-se em quatro fases. Na primeira fase
é realizada uma visita da equipe de educadores do Museu à escola parceira com o
objetivo de sensibilizar e apresentar à direção e ao corpo de professores o potencial do
trabalho com os educandos a partir do acervo do Museu de Arte Sacra de São Paulo. Na
segunda fase, o corpo de professores realiza visitas ao Museu de Arte Sacra a fim de
conhecer o espaço expositivo e traçar estratégias de ação conjunta entre as instituições.
Ainda nesta etapa é prevista a realização de encontros para professores que
contemplem as temáticas definidas para a organização de atividades sistemáticas junto
aos educandos. Na terceira fase, os alunos realizam visitas mediadas ao Museu que
contemplam estratégias lúdicas tais quais: oficinas, contação de histórias e prática de
jogos. Também nesta fase, prevê-se a realização de ações extramuros no espaço da
escola parceira. Tais ações podem anteceder a visita a fim de preparar os educandos
para os conteúdos que serão desenvolvidos no Museu e em sala de aula pelos
professores ou organizadas após a visita a fim de retomar e sintetizar as descobertas
realizadas no espaço do Museu e da Chácara Conventual que o abriga. Por fim, na
última etapa do projeto é feita a avaliação das demais etapas pelo grupo de professores
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e educandos participantes do programa. A avaliação é fundamental para que se
estabeleça uma reflexão sobre o trabalho desenvolvido, além de subsidiar argumentos
para ações futuras.
A consolidação do projeto, iniciado no ano de 2014, demonstra seu desdobramento
para além da relação Museu-Escola, isto é, identificamos alunos que passaram a
frequentar as atividades gratuitas oferecidas aos finais de semana com seus pais, já que
moradores do entorno do complexo do Mosteiro da Luz.
1.4) Programa Interessante e Interativo;
Objetiva desenvolver ações lúdicas e reflexivas a partir do acervo da instituição
destinadas às famílias e aos visitantes espontâneos bem como estimular a formação de
novos públicos por meio da proposição de uma programação cultural que se alia aos
acontecimentos contemporâneos e pela realização de ações extramuros a fim de
apresentar o espaço museológico enquanto um lugar de encontro, de trabalho conjunto
e trocas. Em outras palavras, trata-se de estabelecer diálogos entre os públicos e o
acervo que os permitam desenvolver olhares e reflexões sobre o museu, espaço
dinâmico em que diferentes agentes foram representados e se fazem representar, em
um constante processo de (re) invenção.
Integra esse programa o “Projeto Desenhança”, surgido inicialmente como uma ação de
férias para o público espontâneo, baseia-se na apresentação do acervo ao público a
partir da linguagem do desenho. O projeto inspirou-se na campanha promovida pelo
museu holandês Rijksmuseum, em que se buscou estimular que os visitantes
desenhassem ao invés de apenas produzirem as populares selfies junto às obras. No
“Projeto Desenhança” propõe-se ao visitante apropriar-se das obras salvaguardadas no
Museu de Arte Sacra de São Paulo a partir da realização de roteiros investigativos de
desenho dirigido. Os resultados são levados enquanto uma lembrança única da
experiência museal, por essa razão o título do projeto, uma fusão das palavras
“desenho” e “lembrança”.
O objetivo do projeto é qualificar o contato do visitante espontâneo com as obras por
meio de roteiros temáticos de desenho que permitam a compreensão das mesmas a
partir de novos olhares. Atualmente são desenvolvidos quatro percursos temáticos
(figura humana, arquitetura/paisagem, natureza e moda) que mapeiam objetos a partir
de propostas de desenho que indicam que qualquer pessoa, independentemente da
familiaridade com essa linguagem, pode desenhar. Em última instância, o “Projeto
Desenhança” busca propiciar um espaço agradável de sociabilidade para o público
espontâneo que visita o museu em momentos de lazer.

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

100

Atualmente são realizadas duas edições do projeto ao ano, ao longo dos finais de
semana dos meses de janeiro e julho. Ainda que originalmente o projeto destinava-se
ao público espontâneo, agora passou a ter uma série de desdobramentos (encontros de
professores em que se discute a linguagem do desenho enquanto um meio para a
compreensão estética do acervo, mapa de experiência de desenho autônomo – material
educativo destinado ao público espontâneo adulto, visitas lúdicas com grupos escolares)
que alargaram os públicos aos quais se destina.
Também são partes do “Programa Interessante e Interativo” as ações desenvolvidas no
microblog Twitter, cujas estratégias de mediação estão descritas adiantes enquanto
norteadoras do item “Recursos Tecnológicos”. Vale dizer que por meio das ações
desenvolvidas no microblog entende-se a tecnologia enquanto um meio para difusão dos
princípios norteadores da Ação Educativa e não como um fim em si mesmo. Em outras
palavras trata-se de uma maneira encontrada para a realização de um diálogo horizontal
entre os educadores do Museu e o público virtual, formado tanto por visitantes do Museu
de Arte Sacra de São Paulo como por pessoas que o conhecem a partir das ações
desenvolvidas no microblog já que barreiras geográficas impossibilitam a visita
presencial à instituição.
1.5) Programa de Inclusão Sociocultural;
Objetiva propiciar aos grupos que normalmente não frequentam espaços públicos de
cultura a oportunidade de conhecer novos lugares e conversar sobre temas pertinentes
ao seu cotidiano a partir da observação do acervo do Museu de Arte Sacra de São Paulo.
Atualmente em função da redução significativa da equipe, sua execução acontece por
meio de projetos com instituições parceiras, com as quais são realizadas atividades
extramuros e sobretudo nas dependências do Museu (visitas e oficinas).
Em razão da realização de ações e projetos com instituições que atuam junto aos
públicos em situação de vulnerabilidade social (albergues, centros de convivência etc)
em anos anteriores, quando havia um quadro maior de educadores, ainda que não seja
regularmente estimulada a visita desse público, atendemos grupos que nos procuram
espontaneamente para a realização de visitas educativas.
Três temáticas norteiam as ações organizadas enquanto parte do Programa: paisagem
cultural, universo do trabalho e diversidade cultural. A primeira temática é abordada por
meio de conversas sobre o complexo do Mosteiro da Luz que buscam compreender as
relações desse equipamento com a cidade seja quando de sua construção no século
XVIII seja contemporaneamente às luzes dos processos de transformação urbana e
metropolização e, em que medida, tais processos implicam no processo de gentrificação
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em determinadas áreas da cidade.

Já para a discussão do tema trabalho é utilizado

como eixo gerador de mediação as profissões de taipeiro, santeiro, ourives e outras
possíveis de identificação no Museu de Arte Sacra com o intuito de promover diálogos
sobre as memórias despertadas nos participantes diante da observação de espaços e
obras do acervo. Por fim, a temática da diversidade cultural é abordada por meio da
ativação de experiências subjetivas dos visitantes a partir da observação das diversas
representações culturais imanentes nos objetos expostos no Museu, propondo-se a
discussão sobre o princípio da alteridade enquanto fundamental para o respeito da
pluralidade identitária que compõe nossa sociedade e a fim de destacar o papel social do
museu

às

luzes

de

questões

da

agenda

contemporânea

(identidades,

imigração/migração, direito à cidade, meio ambiente etc).
Em última instância, procura-se estabelecer o diálogo com esse público, respeitando sua
autonomia e protagonismo às luzes de temáticas nas quais se reconheçam a fim de que
possam se sentir sujeitos ativos e não apenas assistidos nas atividades realizadas. As
parcerias firmadas sempre procuram atender as particularidades das instituições
parceiras a fim de levar em conta a heterogeneidade deste público. Entretanto acreditase que tal público deva ter acesso às experiências desenvolvidas para os demais
públicos da instituição para que não se reproduza no espaço museológico a segregação
a qual estão submetidos socialmente.
Atualmente o público atendido enquanto parte do Programa é bem diversificado:
mulheres transexuais e travestis, adultos em situação de rua, albergados e dependentes
químicos e famílias em situação de vulnerabilidade social.
1.6) Programa de Acessibilidade;
Este programa visa garantir o acesso da pessoa com deficiência ou não ao Museu por
meio da criação de recursos e métodos que estimulam a percepção, a imaginação, a
observação e o raciocínio a fim de que o público com deficiência tenha as mesmas
oportunidades que os demais de usufruir da visita às exposições de longa duração e
temporárias bem como de atividades educativas. Entende-se que mais do que dedicarse exclusivamente às pessoas com deficiência, o Programa busca desenvolver
estratégias para os diversos públicos atendidos em ações educativas (crianças na fase
da primeira infância, adultos, idosos etc.) a fim de que possam se apropriar do acervo
salvaguardado pelo Museu. Dito de outra forma, objetiva tornar os códigos do espaço
museológico acessíveis para pessoas com deficiência ou não.
Paralelamente preocupa-se com a sensibilização dos diversos públicos atendidos pela
Ação Educativa sobre problemáticas caras à pessoa com deficiência e ao acesso de
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crianças na fase da primeira infância ao Museu. Para tal organiza-se uma série de ações
que por meio da difusão dos princípios do desenho universal incentiva a acessibilidade
comunicacional,

metodológica

e

atitudinal.

Regularmente

são

oferecidas

visitas

mediadas, contação de histórias, cursos para professores e oficinas que tratam desta
temática.
Ainda neste programa são desenvolvidos materiais para garantir a fruição do espaço
museológico, tais como maquetes táteis, desenhos em relevo de fundo e figura com alto
contraste, materiais em Braille e mobiliário conforme orientações da ABNT NBR 9050.
2. A Produção de Materiais Educativos compreende o trabalho de pesquisa,
elaboração e avaliação de uma série de materiais educativos, desenvolvidos em
apoio à mediação do acervo, destinados tanto aos professores como ao público em
geral (fichas temáticas para professores, kits pedagógicos para empréstimo, folders,
imagens, objetos e maquetes desenvolvidos para visita mediada, mapas de desenho
autônomo, jogos educativos físicos e online etc.).
Entende-se o processo de criação de materiais educativos como uma estratégia para
a aproximação do visitante não só das obras, mas também das narrativas (re)criadas
pelas exposições, pelo Museu e pelo próprio educador. Nesse sentido, o educador
durante o processo de concepção de qualquer material educativo deve ter em mente
as motivações que norteiam sua criação, os públicos para os quais se dirige e os
momentos em que utilizará o material desenvolvido. Além de se questionar sobre em
que medida os dispositivos educativos concebidos tornam visíveis os agentes
envolvidos na criação de sentidos a partir da mobilização de objetos expostos e a
própria intencionalidade do educador, mais um dos agentes imbrincados no processo
de construção e de ativação de significados das obras salvaguardadas pelo museu.
3. As Pesquisas de Público objetivam conhecer o público visitante do complexo do
Mosteiro da Luz, diagnosticando seu perfil, suas expectativas e suas necessidades.
Acredita-se que só a partir do conhecimento desse público seja possível traçar
estratégias de ações educativas efetivas. Estas estratégias partem do modelo de
experiência interativa, em que se busca compreender a experiência completa do
visitante, isto é, entende-se a fruição do visitante enquanto o intercruzamento dos
contextos pessoal, social e físico do indivíduo (FALK & LYNN: 1992).
Esses estudos são realizados de maneira sistemática com o público escolar
(professor e estudante do ensino fundamental ciclo II) a fim de compreender a
experiência da visita mediada agendada, conforme as discussões promovidas no
âmbito do Grupo de Trabalho de Pesquisa de Satisfação do Público Escolar da
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Unidade de Preservação do Patrimônio Museológico da Secretaria de Estado da
Cultura, coordenado pelo Museu de Arte Sacra de São Paulo. Também se organizam
pesquisas regulares com os professores, profissionais de turismo e educadores
participantes de encontros promovidos para esses públicos.
Por fim, investigam-se junto aos visitantes espontâneos a compreensão e a fruição
de exposições temporárias bem como a experiência de participação do projeto
educativo Desenhança, em que são convidados a conhecer o acervo a partir de
múltiplos roteiros de desenho dirigido.
4. Os

Recursos

suplementares

Tecnológicos
para

são

extroversão

de

compreendidos
conteúdos

enquanto

desenvolvidos

ferramentas

pelo

Programa

Educativo em parceria com o Programa de Acervo bem como para a promoção de
indagações a partir da observação atenta do acervo do Museu de Arte Sacra e do
compartilhamento de atividades educativas promovidas presencialmente ou não
junto ao público virtual.
Atualmente são organizadas sistematicamente publicações associadas à uma série de
hashtags e quizzes que propõem o diálogo entre o público virtual e o acervo do
Museu de forma dinâmica, horizontal e lúdica por meio da rede social Twitter, cujo
perfil institucional é administrado pela Ação Educativa.
O uso de hashtags criadas para estimular o olhar atento do público virtual para obras
salvaguardadas

pelo

(#ObradaSemana,

Museu

e

#QuizMAS,

para

as

atividades

#BastidoresMAS

e

educativas

#VisitaMAS)

realizadas

bem

como

a

incorporação de hashtags que são parte do código da internet (#TBT, #FBF,
#OnthisDay, #DYK) é entendido enquanto um meio para propiciar a interação dos
educadores do Museu com os internautas, que possuem um perfil plural. Em outras
palavras, trata-se de estreitar as relações entre o Museu e seu público a partir de
uma

escala

humana

em

que

se

privilegia

o

diálogo

a

partir

de

códigos

contemporâneos (redes sociais e internet).
A

participação

em

campanhas

internacionais

organizadas

nas

redes

sociais

(#MuseumWeek, #52museums, #DayofFacts, #MuseumSelfie) permitem-nos não só
a difusão do acervo junto ao público virtual e instituições culturais que delas
participam, mas a discussão de temáticas contemporâneas, tendo em vista o papel
social do museu, entendido enquanto um agente criador e difusor de discursos e
identidades.
Vale dizer que o alcance dessa rede social permite-nos o acesso não só ao público
visitante do Museu, mas também ao seu não-público, isto é, visitantes virtuais que
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desconhecem o Museu pessoalmente seja em função do primeiro contato com a
instituição ou da impossibilidade de visitá-lo dadas barreiras geográficas e/ou
linguísticas, superadas por meio do microblog em que são realizadas publicações em
português e inglês, para além da descrição das imagens postadas nos tweets
partindo-se do princípio que tanto o público vidente como o cego podem acessar tais
imagens mais detidamente.
Complementarmente por essa linha de ação prevê-se, mediante a captação de
recursos extras, o desenvolvimento de um aplicativo gratuito para smartphones
(modelos Android 4.2 e superiores e iOS 8 e superiores) em que haverá conteúdos
educativos além de recursos de acessibilidade tais quais audiodescrição para pessoas
cegas e com baixa visão, videoguia em Libras para surdos e áudios em inglês e
espanhol. Esse aplicativo estará associado com um sistema de Ibeacon, isto é,
sensores instalados juntos às obras selecionadas e espaços expositivos do Museu de
Arte Sacra que permitirão a transmissão de dados via blutooth para os visitantes,
auxiliando na mediação do acervo.
Por fim, prevê-se o desenvolvimento de um jogo de tabuleiro online, abrigado no site
do Museu, e cujos resultados das partidas poderão ser compartilhados nas redes
sociais (Twitter e Facebook). É importante salientar que o desenvolvimento desses
recursos não substitue a experiência da visita e a participação de atividades lúdicas
promovidas pelos educadores, apenas se tratam de novas estratégias para a criação
de diálogos sobre o acervo.
5. A Formação Continuada da Equipe é entendida enquanto um processo, pois
parte-se da premissa de que o ato de educar deve ser continuamente (re)pensado.
Com o objetivo de discutir periodicamente as metodologias de educação a partir de
objetos e temáticas afins ao acervo salvaguardado foram criadas as seguintes
estratégias: realização de reuniões quinzenais da qual participam todos educadores
para discussão de ações em andamento e futuras, cursos ministrados por um
educador ou profissional convidado para discussão coletiva de uma dada questão e a
organização de grupos de estudos e de grupos de trabalho (“Pesquisa de Público” e
“Comunicação Visual”).
Com a reformulação do quadro de educadores do Museu de Arte Sacra prevê-se a
retomada dos grupos de estudo a partir da eleição de temas macros em consonância
com o Programa Educativo a serem definidos conjuntamente. Os grupos de estudo
reunir-se-ão quinzenalmente para discussão de uma temática a partir da leitura de
bibliografia

previamente

selecionada

e

mensalmente

com

a

coordenação

e

supervisão. A extroversão dos conhecimentos dar-se-á por meio da organização de
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roteiros temáticos de visita, da produção de materiais de apoio à mediação, de jogos
educativos etc. Essa estratégia permite a horizontalidade das discussões ao passo
que permite a sociabilização de novos conhecimentos tanto entre os educadores da
equipe quanto aos públicos participantes das ações educativas.
Os grupos de trabalho realizam trabalhos sistemáticos, no desenvolvimento de
pesquisas de público para os diferentes públicos atendidos (escolar e espontâneo) e
atuam na criação de conteúdos para mediação e difusão do acervo por meio da rede
social Twitter a partir da produção de peças digitais associadas às hashtags, da
criação de quizzes sobre o acervo, do desenvolvimento de peças gráficas para
divulgação das ações educativas e da produção de imagens de apoio e jogos
educativos.
Paralelamente a realização destas estratégias, estimula-se a participação em cursos
promovidos por instituições culturais e visitas técnicas em que são abordadas
questões relacionadas às linhas de ação do plano educativo do Museu.
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Anexo XIII
Relato das ações complementares – 1º Semestre de 2018
Vanessa Costa Ribeiro
Coordª. Ação Educativa
Felizmente nesse semestre houve a superação de todas as metas compactuadas em
que se prevê a recepção de públicos diversificados em ações educativas: escolar,
espontâneo e específicos de programas educativos, professores e profissionais de Turismo,
respectivamente em 4%, 24% e 5% do previsto no plano de trabalho.
Como demonstrado na série histórica de visitantes recebidos pela Ação Educativa
manteve-se a tendência de superação do público escolar pelo público espontâneo e
específicos de programas educativos, 3.156 ante 4.480. Nesse semestre, pela primeira vez
desde o ano de 2012 quando se iniciou a série histórica de estudantes atendidos em visitas
educativas no Museu de Arte Sacra, o número de alunos matriculados na rede particular de
ensino se sobrepôs àqueles que frequentam a rede pública de ensino, isto é, do total de
educandos participantes de visitas educativas no semestre 65% frequentam a rede
particular de ensino enquanto apenas 35% a rede pública. Esse dado é emblemático, pois
consolida o cenário que estava sendo desenhando nos últimos anos em razão da supressão
das políticas públicas estaduais e municipais que fomentavam a ida de estudantes da escola
pública aos museus e instituições culturais.
Sabemos dos esforços realizados individualmente pelas instituições para a criação e
ampliação de parcerias com escolas públicas, no caso do Museu de Arte Sacra de São Paulo
por meio do Projeto Educar em Conjunto que estabelece ações continuadas por meio de
parcerias com escolas públicas, entretanto tais iniciativas não tem a mesma força e
extensão das políticas públicas. Se de fato considerarmos a responsabilidade que os museus
públicos têm em democratizar o acesso à cultura, devemos nos conscientizar da latência da
retomada de políticas públicas em parceria entre as pastas da Educação e Cultura, pois só
assim esse acesso será assegurado.
Outro dado importante é o aumento significativo do público idoso participante de
visitas educativas que nesse semestre alcançou a marca de 661 pessoas, o que já
representa um percentual de 36% a mais do que ao longo de todo ano passado. Sabemos
que pesquisas indicam o envelhecimento progressivo da população brasileira, o que fará
com que tenhamos que nos adequar para atender esse público que requer uma atenção
especial por parte da Ação Educativa e da própria instituição, já que geralmente apresentam
mobilidade reduzida o que implica em questões de acessibilidade atitudinal e física.

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

107

Vale a pena destacar as atividades e projetos empreendidos para aproximação da
Ação Educativa das instituições e comunidade do seu entorno por meio da realização de
visitas integradas para professores em parceria com a Pinacoteca, atividades direcionadas
ao público espontâneo juntamente com o Catavento e a organização do Projeto Território
Vivo em que estabelecemos vínculos com os moradores e trabalhadores do território Luz/
Bom Retiro. Sabemos que o estabelecimento de redes com aqueles que nos cercam é
fundamental seja para o fortalecimento da instituição, por meio do compartilhamento de
experiências e saberes seja para que de fato possa alcançar um protagonismo junto à
comunidade local, pois só assim se manterá enquanto uma instituição ativa, ciente do papel
social que os museus ocupam contemporaneamente.
Finalmente, mencionamos as ações educativas desenvolvidas para o público virtual
por meio do microblog Twitter, cujo perfil institucional é administrado pela Ação Educativa.
No segundo trimestre houve uma ampliação de 5.160 seguidores. A média de visualizações
diárias permanece na casa de 6.000, com picos de 11.000 ao longo do mês de abril quando
participamos da #MuseumWeek. Novamente ficamos em primeiro lugar entre as instituições
museais brasileiras nessa ação de caráter internacional que ao longo de uma semana por
meio da publicação de postagens com hashtags previamente convencionadas propõe a
interação com a comunidade digital interessada na temática de museus.
A ressonância desse evento faz com que tenhamos uma mudança no perfil dos
seguidores do @MuseuArteSacra, agora houve um pequeno decréscimo no número de
seguidores nacionais que caíram de 93% no trimestre passado para 92%. Já entre os
seguidores internacionais há maiores porcentagens na Espanha e Portugal, cada qual
representado em 2% e na França, 1%. França e Espanha são países em que há uma intensa
adesão à campanha da #MuseumWeek seja por parte das instituições museais ou pelo
próprio público, sendo que os franceses foram os idealizadores desse evento que surgiu em
2014

enquanto

uma

iniciativa restrita

apenas

à

comunidade europeia

e

que

se

internacionalizou em 2015.
Ainda se destacam entre os seguidores estrangeiros, os domiciliados na Itália e no
Uruguai. Emblematicamente os seguidores do Reino Unido não mais aparecem em destaque
entre os seguidores do @MuseuArteSacra, acreditamos que isso se deva à não adesão dos
museus dessa região à campanha da #MuseumWeek. Quanto ao perfil dos seguidores
nacionais o quadro é muito semelhante ao trimestre passado em que predominam os
domiciliados na região sudeste: São Paulo (35%), Rio de janeiro (12%) e Minas Gerais
(7%). Há ainda uma porcentagem significativa, 4%, daqueles residentes em Pernambuco,
na Bahia e no Rio Grande do Sul.
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Recordamos que o gerenciamento do perfil do @MuseuArteSacra pela Ação Educativa
ocorre desde 2015, momento em que ocorreu a participação na primeira campanha
internacional de museus da #MuseumWeek. Quando assumimos a conta o perfil possuía
8.322 seguidores hoje contamos com 185.386, o que o coloca entre os perfis dos museus
brasileiros com o maior número de seguidores, sendo superado apenas pelo MASP. Esse
dado deve-se ao trabalho diário realizado no microblog por meio da publicação da hashtag
#ObradaSemana que estimula não só a interação com o próprio perfil, mas entre aqueles
que acompanha o perfil da instituição. Ficamos felizes em perceber que nosso objetivo ao
assumirmos o perfil não só foi atendido, mas superado sendo capaz de criar um ambiente
de sociabilidade a partir dessa tecnologia que dilui barreiras geográficas, linguísticas e
geracionais ao se valer de uma comunicação horizontal.
Em relação ao cumprimento das metas destacamos:
Nº 18.1: No primeiro semestre foram atendidos em visitas educativas 3.156 estudantes, o
que representa a superação da meta pactuada no trimestre em 4% do previsto. Do total de
alunos atendidos, 65% frequentam a rede particular de ensino e apenas 35% a pública.
Trata-se aqui da primeira vez em que no semestre o número de estudantes da rede
particular é maior do que daqueles matriculados na rede pública, conforme demonstrado no
gráfico abaixo. Como já havíamos sinalizado anteriormente, a concretização desse cenário
era esperada dada à descontinuidade das políticas públicas das pastas de Educação
Municipal e Estadual que viabilizam o transporte a fim de que os estudantes da rede pública
pudessem visitar equipamentos culturais. Esse dado deixa-nos em alerta, pois afinal o
Museu de Arte Sacra trata-se de um museu público, o que por si só nos coloca enquanto
missão a democratização do acesso. Sabemos que o hábito de visitar museus não é
arraigado na sociedade brasileira e que a escola é o principal agente por meio do qual as
pessoas acessam os museus. Nesse sentido, urge que as políticas públicas sejam retomadas
a fim de propiciar o acesso dos estudantes da rede pública às instituições culturais,
sabemos que só assim será possível reverter esse cenário em que os alunos da rede privada
passam a ocupar a maior parcela das vagas ofertadas para a realização de visitas
educativas já que dispõe de recursos para acessá-lo.

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

109

Nº 21.2: Participaram dos cursos organizados para professores e profissionais de Turismo
no primeiro semestre 79 pessoas, o que significa a superação da meta prevista no Plano de
Trabalho em 5%. Do total de participantes das ações, 59% eram professores e 41%
profissionais de Turismo. Essa equidade maior entre os profissionais capacitados deve-se há
fatores internos e externos. Dentre os internos, cabe aqui mencionar a reformulação dos
encontros para profissionais de Turismo nesse semestre o que fez com que um número
mais amplo de profissionais se interessasse pela ação bem como o disparo de mailing entre
profissionais da área que já participaram de edições anteriores. Por sua vez, a diminuição
no número de professores participantes dos encontros, comparativamente aos semestres
passados, deve-se à realização de greves dos professores da rede municipal de ensino no
primeiro trimestre e dos caminhoneiros, no segundo trimestre, que coincidiu com a
realização de uma visita integrada para professores em que tivemos uma série de
cancelamentos de inscritos em razão da falta de combustível. Por outro lado, o fato de
adiarmos a data de um encontro para professores a ser ofertado no segundo trimestre
também corroborou para um equilíbrio maior entre o número de professores e profissionais
de Turismo atendidos.
Nº 22.1: No domingo 27/05 foi realizada uma visita integrada em parceria com a
Pinacoteca, sob o tema “Mulher: da representação a presença nos acervos”. Ao longo da
visita discutiu-se a presença feminina a partir de obras das instituições, temática que vai ao
encontro de uma questão contemporânea em que se questiona o protagonismo feminino na
sociedade. Participaram da visita oito professores, como dito anteriormente o número
reduzido de participantes deveu-se à falta de combustível em decorrência da paralização
dos caminhoneiros. A maior parte deles leciona para o Ensino Médio, 25% da amostra. Na
sequência surgem os que lecionam para o Ensino Fundamental I e II, ambos representados
em 17%.
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Discussão sobre a dupla função do Mosteiro da Luz: Museu de Arte Sacra e clausura feminina

Participantes discutem as referências visuais de Anita Malfatti durante a visita integrada na Pinacoteca
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Nº 23.1: Nesse semestre alcançamos um índice de satisfação entre o público escolar
participante de visitas educativas de 97,9%, o que equivale à média ponderada obtida entre
os índices de professores dos diferentes ciclos e alunos do Ensino Fundamental Ciclo II,
respectivamente 98,67% e 97,24%.
Nº 23.2: Foram aplicados 118 formulários para o público escolar participante de visitas
educativas, 89 para professores e 29 para estudantes do Ensino Fundamental Ciclo II. Tal
dado representa a superação da meta pactuada em 136%, isso ocorreu em razão da
aplicação de questionários a todos os participantes ao invés do número previsto na meta,
designado a partir do cálculo amostral. Sendo assim, a confiabilidade da pesquisa alcança
um índice de 100% já que aplicada a todo universo recebido.
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Nº

18

19

20

Ações Pactuadas

Visitas educativas
oferecidas para
estudantes de
escolas públicas e
privadas (ensino
infantil, fundamental,
médio, técnico e
universitário)

Visitas mediadas,
acolhimentos e
oficinas para públicos
específicos (famílias,
pessoas com
deficiência, pessoas
em vulnerabilidade
social e idosos)
Programa
Interessante e
Interativo (famílias)

Nº

18.1

18.2

19.1

20

21.1

21

23

24

Metaresultado

Dado extra

Metaresultado

Meta-produto

Meta-produto

Mensuração
Número
mínimo de
atendidos em
visitas
educativas

Nº mínimo de
visitas
ofertadas
Nº mínimo de
visitantes
atendidos em
visitas
mediadas,
acolhimentos
e oficinas

Nº mínimo de
ações
realizadas

Nº mínimo de
cursos
realizados

Cursos para
professores e guias
de Turismo
21.2

22

Atributo de
mensuração

Projeto Visita
Integrada para
professores

Pesquisa de perfil e
satisfação do público
escolar MODELO SEC
(professor e
estudante) e índices
de satisfação

Pesquisa de perfil e
satisfação do público
espontâneo sobre o
conteúdo e a
expografia de
mostras temporárias

22.1

23.1

23.2

24.1

Metaresultado

Meta-produto

Metaresultado

Meta-produto

Meta-produto

Nº mínimo de
público
atendido

Nº mínimo de
ações
realizadas

Índice de
satisfação =
ou > 80%

Nº mínimo de
pesquisas
aplicadas

Nº mínimo de
pesquisas
aplicadas

Previsão Trimestral

Realizado

1º TRIM

660

968

2º TRIM
3º TRIM
4º TRIM
Meta anual
ICM
1º TRIM
2º TRIM
3º TRIM
4º TRIM
ANUAL
1º TRIM
2º TRIM
3º TRIM
4º TRIM
Meta anual

2.376
2.112
1.452
6.600
100%
0
1.950
1.650
1.650
1.250
6.500

2.188

ICM

100%

69%

1º TRIM
2º TRIM
3º TRIM
4º TRIM
Meta anual
ICM
1º TRIM
2º TRIM
3º TRIM
4º TRIM
Meta anual
ICM
1º TRIM
2º TRIM
3º TRIM
4º TRIM
Meta anual
ICM
1º TRIM
2º TRIM
3º TRIM
4º TRIM
Meta anual
ICM
1º TRIM
2º TRIM
3º TRIM
4º TRIM
Meta anual
ICM
1º TRIM
2º TRIM
3º TRIM
4º TRIM
Meta anual
ICM
1º TRIM
2º TRIM
3º TRIM
4º TRIM
Meta anual
ICM

2
2
3
3
10
100%
2
3
3
2
10
100%
30
46
46
30
152
100%
1
1
1
1
4
100%
80%
80%
80%
100%
50
50
100
100%
80
80
100%

4
2

3.156
48%

0
2.114
2.366

4.480

6
60%
2
2

4
40%
38
41

79
53%
1
1

2
50%
97,9%

118

118
236%

0
0%
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Metas Justificadas (superadas ou não alcançadas em 20%):
Nº 19.1: No primeiro semestre foram atendidos em ações para públicos específicos 4.480
pessoas, o que representa a superação da meta pactuada em 24%. Tal dado deve-se
sobretudo à parceria com a Secretaria Estadual de Turismo, por meio da adesão ao
Programa Melhor Viagem destinado ao público idoso. Só nesse semestre foram recebidos
em visitas educativas 661 idosos, à título de comparação com o ano passado, esse total já
representa um aumento de 36% no número total de idosos atendidos em 2017.
A maior parte do público atendido trata-se de grupos de perfil não-escolar, recebidos aos
finais de semana em acolhimentos, 28%. Dentre os públicos que mais nos procuram estão
as paróquias que trazem ao museu grupos de crianças e jovens a fim de passar o dia no
complexo do Mosteiro da Luz. Idealmente pensamos que tais grupos deveriam ser atendidos
em visitas educativas com duração de 60 minutos, entretanto em razão do quadro reduzido
de funcionários, por enquanto manteremos os acolhimentos de 20 a 30 minutos dada à
intensa procura por parte desse público.
Na sequência aparecem os visitantes espontâneos atendidos no presépio napolitano e no
espaço expositivo pelo educador volante, respectivamente 24% e 18%. Tais atendimentos
geralmente são pontuais e demonstram a necessidade da figura de educadores para a
compreensão da expografia pelo visitante.
Nesse semestre tivemos uma intensa procura de públicos-alvo dos programas de
Acessibilidade e

Inclusão Sociocultural, que representam

16%

da

amostra. Como

mencionado anteriormente, tivemos uma ampliação expressiva nos atendimentos de idosos
que representam 91% do público desses programas. A porcentagem restante, 9%, trata-se
de grupos em perfil de vulnerabilidade social, a saber: mulheres transexuais e travestis,
adultos em situação de rua, usuários do sistema de saúde mental e assistência social.
Por fim, completam o quadro os visitantes atendidos na sala expositiva do metrô Tiradentes
e os participantes de oficinas ofertadas enquanto parte do Programa Interessante e
Interativo, 9% e 5%.
Nº 20: No primeiro semestre foram realizadas seis atividades enquanto parte do Programa
Interessante e Interativo, o que representa a superação da meta compactuada em 150%.
Tal superação deveu-se à organização de uma atividade de férias, especialmente para o
público infanto-juvenil e a realização de uma oficina de lambe-lambes na Ocupação Sesc
Parque Dom Pedro II, no primeiro trimestre no mês de janeiro. Ambas as ações são
desdobramentos de discussões ocorridas a partir de atividades organizadas anteriormente
no escopo desse programa por isso não impactaram no desenvolvimento das rotinas e
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metas do programa Educativo. No segundo trimestre foram realizadas duas ações enquanto
parte desse programa, a saber:
1.

Semana de Museus – Território Vivo

Neste ano o tema macro do ICOM indicou como mote “Museus Hiperconectados: novas
abordagens, novos públicos” em que propôs a aproximação de novos públicos da instituição
museal a partir do estabelecimento de redes sejam físicas ou virtuais. Em consonância com
essa temática havíamos iniciado em 2017 um projeto intitulado “Território Vivo” a partir do
qual nos propusemos a discutir o direito à cidade por meio da aproximação dos educadores
do museu com seu entorno. Para tal, coletamos depoimentos de 18 moradores e
trabalhadores da região a fim de demonstrar a pluralidade de experiências no território
Luz/Bom Retiro, local em que se encontra o Museu de Arte Sacra de São Paulo.
Nesse semestre desenvolvemos dez curtas-metragens com duração que varia entre 2 a 6
minutos e sistematizam a experiência desses diferentes agentes no território a partir dos
seguintes motes: Diversidade, Lazer, Moradia e Trabalho. A fim de compartilhar esses
curtas com os envolvidos no projeto e com a comunidade da Luz/ Bom Retiro propusemos
um evento aberto e gratuito na Casa do Povo, na quarta-feira 16/05, às 18h.
O dia e horário do evento foram pensados de forma que os entrevistados que trabalham no
bairro também pudessem participar da ação. Felizmente seis deles puderam compartilhar
essa experiência conosco. Além desses informantes, 27 interessados na discussão
participaram do encontro, dentre eles profissionais ligados ao Museu da Saúde Pública
Emílio Ribas, localizado no próprio bairro.
Na ocasião, além da exibição e apresentação dos curtas organizou-se uma apresentação do
Coral Tradição, regido pela maestrina Hugueta Sendacz – a moradora mais antiga do bairro,
que apresenta, há 30 anos ininterruptos, canções na língua ídiche. Finalizamos esse
encontro com um pequeno coquetel ofertado pelo Café Colombiano que a partir da
gastronomia propôs uma aproximação com a comunidade colombiana aqui instalada.
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Apresentação dos curtas-metragens do projeto Território Vivo

Apresentação do Coral Tradição na Casa do Povo

2.

Conexões Catavento e Museu de Arte Sacra – Conte sua história

Ainda dentre as ações promovidas por ocasião da Semana de Museus e que coincidiu com a
Virada Cultural, organizamos no sábado 19/05, às 15h um evento em parceria com o museu
Catavento em que o público espontâneo foi convidado a compartilhar conosco suas
lembranças e experiências na região central da cidade, local em que se encontram
instalados tanto o Museu de Arte Sacra quanto o Catavento.
O compartilhamento dessas histórias pessoais deu-se por meio da simulação de um talk
show, no estúdio do Catavento. Nele dois entrevistadores, um educador de cada um dos
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museus participantes convidava duplas para responder uma série de questões sobre as
relações que estabeleceram com a região central da cidade. Enquanto se trabalhava na
edição desse material gravado no estúdio, os participantes realizaram uma visita ao edifício
do Palácio das Indústrias a fim de perceber os diferentes usos desse espaço e sua relação
com os projetos desenvolvidos para a cidade de São Paulo em diferentes períodos. Ao
término da visita, mostrou-se ao público o material gravado, depois disponibilizado nas
redes sociais do Catavento. Participaram da atividade sete pessoas, sendo que todas elas já
tinham participado de outros eventos no Museu de Arte Sacra de São Paulo, instituição pela
qual souberam da ação.

Participantes conhecem o edifício do Palácio das Indústrias que atualmente abriga o Catavento

Nº 21.1: No segundo trimestre foram realizados dois encontros de formação: um destinado
aos professores outro para profissionais de Turismo, respectivamente “Arte-Educação e
Inclusão” e “Conexões: MAS e o Turismo”, nos dias 14/04 e 26/04. Nesse trimestre foi
compactuada a realização de três encontros, entretanto o encontro para professores
previsto para o dia 30/06 foi adiado para o dia 10/11, por questões de segurança e conforto
dos participantes em função do recebimento da imagem de Nossa Senhora de Nazaré,
evento excepcional que não constatava no planejamento anual da instituição. Dessa forma a
meta compactuada no trimestre foi alcançada apenas em 80%, mas com a remarcação do
encontro será cumprida no segundo semestre. Participaram do encontro para profissionais
de Turismo 11 pessoas, sendo que uma delas não permaneceu ao longo de todo encontro.
Já do encontro para professores participaram 22 pessoas.
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Anexo XIV
Cursos promovidos para professores e profissionais de Turismo

2º Trimestre de 2018

Responsável pelo relatório: Vanessa Costa Ribeiro
Coordenadora da Ação Educativa

Encontro para Profissionais de Turismo – Conexões: MAS e o Turismo

Objetivo do encontro

O Encontro para Profissionais de Turismo “Conexões: MAS e o Turismo” visa apresentar aos
guias e aos educadores já atuantes na área do Turismo bem como aos estudantes que ingressaram
nesse campo as exposições temporárias realizadas no Museu de Arte Sacra de São Paulo com o intuito
de demonstrar o dinamismo do espaço museológico seja em função dos profissionais que atuam nesse
espaço para a realização de exposições seja em razão de apresentar objetos de outras instituições ou
coleções particulares em conexão com o acervo da instituição.

Adesão e participantes

Ao longo do período de divulgação do encontro para profissionais de turismo por meio das
redes sociais, newsletter, flyer bimestral e site do museu 29 pessoas se inscreveram para participar da
ação. De fato, no encontro realizado no dia 26 de Abril, no período das 13h às 17h, participaram 10
pessoas.

Estruturação do encontro

Esse encontro organiza-se em dois momentos distintos. No primeiro deles os participantes são
convidados a conhecer o acervo do Museu de Arte Sacra de São Paulo a partir de um jogo educativo, em
que entram em contato com os bastidos da instituição para criação de uma exposição temporária fictícia
pelos jogadores. Na sequência são convidados a visitar uma exposição temporária da instituição para
refletir sobre as questões que dialogam com a exposição de longa-duração e de que maneira sua
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proposta e expografia se diferenciam do tratamento conferido ao acervo. A duração total do encontro é
de quatro horas.
A aplicação do jogo é antecedida por um acolhimento no qual os participantes se apresentam e
indicam as motivações que os fizeram se inscrever na ação para além de serem informados sobre a
programação do encontro.
O jogo aplicado, Desvelar da reserva técnica à exposição, foi desenvolvido em 2017 pelos
educadores da Ação Educativa e propõe que os visitantes conheçam os bastidores de um museu por
meio da elucidação do trabalho de profissionais que atuam seja na construção de discursos sobre o
acervo e sua difusão por meio de ações educativas e de comunicação como aqueles que desenvolvem
atividades de pesquisa e salvaguarda do acervo, zelando pela documentação e integridade física das
obras expostas ou não. Para tal, propõe-se que cada jogador assuma um avatar correspondente à um
profissional do museu: educador, restaurador, pesquisador e profissional de comunicação.
O objetivo desse jogo colaborativo é a criação de uma exposição coletiva com as obras que são
parte do acervo, muitas das quais raramente são expostas ao público uma vez que se encontram
acondicionadas na reserva técnica1. Trata-se de propor um exercício de curadoria compartilhada entre
os participantes que devem chegar a um consenso, cada qual partindo das premissas da sua área de
atuação, para criação de uma exposição que deve levar em conta o público ao qual se destina, as
tipologias de objetos do acervo salvaguardado pelo Museu de Arte Sacra e a eleição de uma temática
macro que dialogue com questões contemporâneas suscitadas a partir da mobilização das obras do
acervo.

1

O acervo do Museu de Arte Sacra de São Paulo possui cerca de 18.000 peças de diferentes tipologias: escultura,
pintura, numismática, mobiliário, indumentária, presépios, obras raras (livros e manuscritos), fotografias, objetos
litúrgicos, altares e seus bens integrados. Em razão da limitação física de seu espaço expositivo, ala inferior
esquerda do Mosteiro da Luz, geralmente cerca de 10% do acervo encontra-se em exposição. O recorte
cronológico do acervo é bem alargado, isto é, sua peça mais antiga data do século IV a.C. e as obras mais recentes
foram criadas no século XXI. Há uma concentração de objetos produzidos no século XVIII nos territórios da colônia
portuguesa, sobretudo em São Paulo e advindos da metrópole.
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Participantes entram em contato com os bastidores da montagem de uma exposição a partir do jogo Desvelar: da reserva técnica à exposição

Nessa edição do encontro optou-se por apresentar aos profissionais de Turismo a exposição
“Deposizioni – a descida da cruz, arqueologia do desenho: de Pontorno a Caravaggio”, realizada no
Museu de Arte Sacra de São Paulo no período de 24 de Março a 6 de Maio de 2018. A exposição
individual do artista italiano radicado no Brasil, Cesare Pergola, propôs ao público uma reflexão sobre os
clássicos do barroco e do renascimento italiano a partir de um olhar contemporâneo que se vale da
(re)criação de obras a partir da modelagem digital tridimensional, do desenho a tinta sobre papel e de
uma videoinstalação espacial.
A escolha dessa exposição foi justamente para pôr em pauta o convívio entre as novas
tecnologias e o acervo a fim de que refletissem a respeito da inserção da tecnologia em acervos
tradicionais e se, de fato, esses recursos são fundamentais para atração de diferentes públicos ao
espaço museológico.

Pesquisa Encontro Para Profissionais de Turismo

A Pesquisa
A pesquisa foi desenvolvida no ano de 2014 por um grupo interdisciplinar de educadores
formados por profissionais das áreas de Ciências Sociais, História e Turismo a fim de mapear o perfil
daqueles que participam dos encontros regulares de Turismo ofertados pela Ação Educativa do Museu
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de Arte Sacra bem como conhecer a opinião desse segmento de público sobre a atividade. O
questionário é formado por 12 questões, das quais quatro são abertas, sete fechadas e uma combinada.

Universo da Amostra
Participaram da pesquisa 10 pessoas, o que equivale à 100% dos participantes do Encontro para
Profissionais de Turismo realizado no dia 26 de abril.

Perfil
Como na edição anterior do encontro para profissionais de Turismo há um predomínio de
profissionais da área e daqueles que estudam para nela ingressar, cerca de 80% em ambas edições.
Entre aqueles que não estão diretamente associados à uma formação no campo do Turismo há
um tradutor/intérprete e um psicólogo. Dentre os profissionais de Turismo há o predomínio de
turismólogos, 20% e de estudantes representados na mesma porcentagem (20%), sendo que um deles
já atua na área.

Quase a totalidade dos participantes afirmou residir em São Paulo, 90%. Apenas 10%, vive na
região metropolitana, especificamente na cidade de Poá. Ao contrário da edição passada em que houve
participantes do interior, nessa não se detectou nenhum.
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Desta vez houve uma porcentagem expressiva daqueles que afirmaram já conhecer o Museu de
Arte Sacra, 90% ante os 74% do encontro passado. Tal dado deve-se ao perfil predominante dos
participantes, pessoas que atuam ou estudam o segmento turístico em São Paulo.

Nessa edição houve um percentual maior daqueles que afirmaram já ter participado de um
encontro para profissionais de Turismo no Museu de Arte Sacra, 40% ante 26% na edição passada.
Mesmo assim, o fato de 60% dos respondentes não terem participado de outros encontros, reitera a
importância de dar continuidade ao Programa de Orientação para Profissionais de Turismo tanto para
difusão do Museu de Arte Sacra junto a esses profissionais, quanto para corroborar para sua
qualificação e atualização.
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Nessa amostragem obtivemos o mesmo percentual entre aqueles que já participaram de
encontros para profissionais de Turismo e de cursos livres e atividades no Museu de Arte Sacra de São
Paulo, isto é, 60% afirmaram nunca terem participipado. Dentre os 40% que responderam
positivamente, dois mencionaram atividades promovidas pela Ação Educativa e um do Setor de Cursos
Livres.

Expectativas sobre o trabalho a ser desenvolvido a partir do encontro

Quase a totalidade dos participantes afirmou que pretende retornar ao Museu de Arte Sacra
com grupos a fim de explorar a temática discutida no encontro, 80%. Tal dado sinaliza uma boa
receptividade à exposição temporária apresentada durante o encontro.
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Dessa vez houve um percentual maior de turistas entre os públicos que os profissionais de
Turismo sinalizaram desejar trazer ao Museu de Arte Sacra de São Paulo a partir da temática do
encontro, 46% ante 31% no encontro anterior. Outro dado interessante é a redução daqueles que
manifestaram interesse em trazer grupos escolares, 16% ante 23% no encontro passado. Pensamos que
estes dados devem-se ao fato do encontro abordar uma exposição temporária que busca o diálogo
entre tecnologia e arte a partir do trabalho individual de um artista contemporâneo, temática mais
atrativa para o público espontâneo, de turistas, do que para o escolar que privilegia a observação do
acervo da instituição já que o estudo do período barroco aparece entre os parâmetros curriculares do
Ensino Médio.
Completam a série aqueles que mencionaram o desejo de trazer grupos de idosos, 15%, amigos
e familiares, 8% e 15% não indicaram o perfil do público. A redução em 8% no percentual daqueles que
indicaram a intenção de trazer idosos para a visitação, provavelmente se deva também ao fato da
exposição temporária trazer à tona a temática da tecnologia. Nesse encontrou não houve ninguém que
manifestou o desejo de trazer turistas estrangeiros.
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Sobre o encontro

Nessa amostragem houve um predomínio entre aqueles que não indicaram um horário de
preferência para realização do encontro, 40%. Daqueles que indicaram houve uma equidade entre o
período matutino e o vespertino, ambos representados em 30% da amostra. Comparando-se à
amostragem anterior, percebe-se uma tendência em não indicar uma preferência dada a flexibilidade do
horário desses profissionais.
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Ao contrário da amostragem passada, em que 32% dos participantes afirmaram ter entrado em
contato com o evento em razão da indicação de terceiros, dessa vez apenas 8% apontaram este item.
Quase 60% dos respondentes indicaram entrar em contato com o evento pelo próprio site do Museu de
Arte Sacra de São Paulo. Na sequência aparece o mailing como forma de contato, 17%. Também se
percebeu uma redução daqueles que acessaram o facebook do Museu de Arte Sacra, 8% ante 26% no
último encontro. Um item novo agora apontado é o conhecimento da ação pelo fato de já terem
participado da Programação Cultural promovida pelo Museu, 8%.

Novamente a maior parcela do público afirmou que as prinicipais motivações para participar do
encontro foram a temática do encontro e a formação profissional, respectivamente 37% e 26%. O
hábito de participar de atividades desenvolvidas pelo Museu também foi bem lembrado por 15% dos
respondentes. Mesmo percentual daqueles que indicaram o item “outros”, 15%. Em menores
porcentagens aparecem a indicação de terceiros e o recebimento de certificado, 3% e 4%.
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A temática do encontro aparece sinalizada como o aspecto mais relevante para escolha da ação
para 70% da amostra, uma ampliação em cerca de 50% comparativamente ao encontro passado. Na
sequência aparecem aqueles que apontaram outras razões, 20%. Dentre as razões apontadas como
“outras” estão a importância de conhecer a cidade mais profundamente para divulgá-la e o acesso à
arte, à cultura e ao conhecimento. Por fim, 10% sinalizaram o hábito de particpar de atividades
desenvolvidas no museu.
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Os aspectos que obtiveram a totalidade de respostas “ótimo” foram “possibilidade de voltar ao
Museu”, “acolhimento”, “acesso ao museu” e “atuação do educador”. No encontro passado, a
“possibilidade de retornar ao museu” também foi o aspecto mais apreciado. Tal dado nos indica o êxito
do encontro para profissionais de Turismo que visa justamente demonstrar a dinamicidade da
instituição seja pela oferta de programações culturais e exposições bem como a pluralidade de olhares e
públicos passsíveis de serem alcançados pelo acervo da instituição.
O conforto ambiental surge como o item que foi pior avaliado, recebendo uma indicação
regular, quatro “bom” e cinco “ótimo”. Provavelmente esse dado deve-se ao fato da sala da exposição
temporária visitada apresentar uma ambiência com luminosidade reduzida, outra questão recorrente
nesse quesito é a ausência de bancos ao longo das exposições. Também aparece adiante na questão
aberta que solicitava a indicação de um aspecto negativo do encontro o desejo de instalação de ar
condicionado em toda área expositiva, já que se tratava de um dia de calor intenso.

Na questão aberta em que soilicitávamos aos participantes que indicassem o aspecto que mais
gostaram na visita, o item mais lembrado foi a dinâmica do encontro desenvolvida a partir do jogo de
tabuleiro “Desvelar: da reserva técnica à exposição”, 33% a apontaram. Na sequência com uma
representatividade expressiva está o networking de ourtos profissionais que atuam no segmento
turístico, 20%.
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Ainda que a temática do encontro tenha tido uma alta representatividade na questão fechada
que solicitava a indicação da razão para a participação na atividade, percebemos que quando
questionados espontaneamente esse aspecto obteve apenas 7% de menções. Tal dado reitera a
importância da construção de um questionário que combine questões abertas e fechadas para
possibilitar a melhor compreensão das expectativas do público participante do encontro.
Ainda foram mencionados nessa questão os seguintes aspectos de predileção na atividade:
conhecimento e educadores do Museu, ambos representados em 13% da amostra. Por fim aqueles que
deixaram em branco a questão ou mencionaram apreciar tudo aparecem com 7%.

Quando questionados sobre o que menos gostaram no encontro, percebemos que 70% deixou a
questão em branco, tal dado indica que não houve um aspecto a ser lembrado. Não se trata aqui de um
problema com o tamanho do questionário o que geraria seu abandono, pois se comparrado à questão
anterior, também aberta houve um percentual muito baixo de questões em branco.
O tempo de explanação das exposições foi mencionado por 20% dos respondentes enquanto
aspecto negativo, se cruzarmos esse dado com a questão seguinte que solicitava que indicassem algo
que sentiram falta, percebemos que a crítica ao tempo advém do desejo de sua ampliação para ver mais
obras e espaços. Por fim, mencionou-se a ausência de ar condicionado em algumas salas expositivas,
10%.
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Na última questão que solicitava que indicassem algo que sentiram falta, 40% a deixaram em
branco e 20% responderam que não havia nada a ser mencionado, o que demonstra a satisfação com o
que foi apresentado no encontro por uma parcela expressiva dos participantes, 60% do total da
amostra.
Foram lembrados nessa questão os seguintes itens: conhecer o entorno, abordar mais obras,
maior número de encontros e ter uma discussão mais ampla voltada a segmentação de grupos e
Turismo em geral, todas mencionadas em 10% do universo da pesquisa. Quanto ao item conhcer o
entorno, o encontro para profissionais de Turismo passado tinha justamente esse enfoque. Para dar
conta das outras questões mencionadas “abordar mais obras” e “maior número de encontros” indicouse que o Programa para Orientação de Profissionais de Turismo ocorre em quatro edições ao longo do
ano. Por fim, a sugestão de propor uma discussão mais ampla sobre o semento turístico será observada
nas próximas edições da ação.
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Considerações finais sobre o encontro

Percebe-se a manutenção de índices elevados de participantes que nunca participaram de um
encontro específico para esse segmento de público no Museu de Arte Sacra, 60% -mesmo percentual da
amostragem anterior. Esse dado somado ao fato de que aparecem entre as sugestões tanto o desejo de
participar de novos encontros quanto a sugestão de novas temáticas para encontros indicam-nos a
importância de dar continuidade ao Programa de Orientação aos Profissionais de Turismo.
Um aspecto positivo a ser mencionado é a apreciação do jogo “Desvelar: da reserva técnica à
exposição” pelos participantes do encontro. Pensamos que a estratégia de aplicação de jogos para esse
segmento de público tem se mostrado acertada, pois permite a apresentação de temáticas caras ao
universo museal de maneira lúdica para adultos. Outro aspecto a ser considerado é o perfil desses
profissionais, em que a questão do lazer é primordial, por isso a necessidade da criação de encontros
em que se levem em conta aspectos como a ludicidade, trazida pelos jogos.
Além disso, a hospitalidade, fundamento importante para a área do Turismo e a troca com esses
profissionais tem se mostrado profícua não só para os participantes das ações, mais para os próprios
educadores do museu a fim de expandir a percepção de seu trabalho a partir do intercâmbio com outros
campos do saber. E, nesse caso especificamente, entender que o museu deve ser visto também como
um espaço passível de diversão, pois é geralmente esse aspecto que os turistas buscam quando elegem
um atrativo para além é claro, da contemplação de um espaço tido como histórico e artístico.
Por fim, entende-se que a intenção de demonstrar a dinamicidade do Museu de Arte Sacra de
São Paulo a partir da apresentação de suas exposições temporárias bem como de dar visibilidade aos
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diferentes profissionais, sobretudo aqueles que atuam nas áreas fins da instituição, para propiciar uma
experiência significativa para o público visitante tenha sido alcançada nessa edição do encontro. Por
outro lado, sabemos que se faze necessário intensificar a divulgação desses encontros bem como
estreitar as relações com órgãos e profissionais da área do Turismo a fim de estender o alcance da ação.
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Anexo XV
Informe dos materiais educativos disponibilizados para professores, estudantes,
educadores de grupos não-escolares, profissionais de turismo e público
espontâneo

1º Semestre de 2018

Vanessa Costa Ribeiro
Coordenadora Ação Educativa
No primeiro semestre seguiu-se a distribuição da publicação “Explore o Museu de Arte
Sacra: professores” (ISBN: 978-85-67787-01-5), editada em 2014, para os professores
participantes das visitas integradas, organizadas em parceria com outros equipamentos culturais2,
e dos encontros para professores, promovidos em quatro sábados a partir de temas que
perpassam o acervo da instituição e o projeto educativo desenvolvido3.
Conforme relatado no ano passado, apesar do encerramento da campanha sob a temática
“Paisagem Cultural”, promovida pelo Museu de Arte Sacra de São Paulo em parceria com a
plataforma Kademi, durante os meses de setembro e outubro de 2016, os dez jogos
desenvolvidos pela Ação Educativa, permanecem à disposição na plataforma online do Kademi:
http://www.kademi.com.br/ (Último acesso em 19/07/2018).
Dos jogos, um é direcionado para o público infantil (Relacionar 4X4, Oficina do K-10),
cinco para o Ensino Fundamental Ciclo I (Agrupar 2, Colando Figurinhas – 1º ano; Agrupar 3,
Arrume a estante – 1º e 2º anos; Reconstruir, Galeria de Arte da Malu – 2º ano; Cadê meus
cupcakes – 3º e 4º anos e Relacionar 1X3, Desafio do Picolé – 4º e 5º anos) e quatro para o
Ensino fundamental Ciclo II (Relacionar 1X3, Desafio do Picolé – 5º ano; Intruso 1X6,
Camuflado – 6º e 7º anos; Dedução Carta escondida – 7º e 8º anos e Dedução Ficha Secreta – 8º
e 9° anos).
A concepção de jogos a partir do acervo e princípios norteadores do Plano Educativo
permanece enquanto uma característica da Ação Educativa do Museu de Arte Sacra de São
Paulo. Nesse semestre mantivemos a aplicação dos jogos de tabuleiro criados em 2014 e 2017,
2

Nesse semestre foram realizadas visitas integradas com a Casa das Rosas e a Pinacoteca.

3

Organizaram-se os seguintes encontros para professores: “Desenhança: a linguagem do desenho para a
compreensão estética” e “Arte-Educação e Inclusão”.
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respectivamente “Explore São Paulo: uma caminhada até o Museu de Arte Sacra” e “Desvelar:
da reserva técnica à exposição”.
O jogo “Explore São Paulo: uma caminhada até o Museu de Arte Sacra” parte de uma
estratégia clássica dos jogos de tabuleiro, o lançar de um dado a partir de um ponto inicial,
comum entre os jogadores, para que percorram uma trilha que passa por diversos logradouros da
cidade, muitos dos quais foram transformados em equipamentos culturais ou antigas igrejas cujas
obras hoje integram o acervo do museu.
O objetivo do jogo é alcançar o Museu de Arte Sacra, ponto final do tabuleiro. O avançar
e o recuar dos peões dá-se além do lançar do dado pelo cumprimento de desafios propostos por
cartas equivalentes à determinadas casas do tabuleiro. Desenvolvido inicialmente para as
famílias que visitam o museu durante seu tempo livre de lazer, hoje é aplicado para diferentes
públicos (estudantes, professores, profissionais de turismo) em ações na própria instituição ou
extramuros.

Jogo Explore São Paulo: uma caminhada até o Museu de Arte Sacra
O jogo “Desvelar: da reserva técnica à exposição” apresenta aos visitantes os bastidores do
Museu de Arte Sacra por meio da elucidação do trabalho de profissionais que atuam seja na construção
de discursos sobre o acervo e sua difusão por meio de ações educativas e de comunicação como aqueles
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que desenvolvem atividades de pesquisa e salvaguarda do acervo, zelando pela documentação e
integridade física das obras expostas ou não. Para tal, propõe-se que cada jogador assuma um avatar
correspondente à um profissional do museu: educador, pesquisador, profissional de comunicação e
restaurador.
O objetivo desse jogo colaborativo é a criação de uma exposição coletiva com as obras que são
parte do acervo, muitas das quais raramente são expostas ao público uma vez que se encontram
acondicionadas na reserva técnica. No início da partida são sorteados três critérios norteadores para
concepção da expografia compartilhada: o público-alvo a que se destina, a temática e a tipologia de
objeto que deve predominar entre as obras selecionadas.

Esse material educativo foi idealizado para o público espontâneo adulto que visita o
museu em momentos de lazer. Sua aplicação é uma estratégia de mediação, aliada à uma visita a
exposição temporária a fim de que o público, uma vez sensibilizado pelo jogo, reflita acerca da
intencionalidade dos objetos expostos e daqueles que raramente o são bem como dos discursos
da instituição e dos curadores. Também desenvolvemos um tabuleiro flexível em tecido para que
tal jogo possa ser aplicado em ações extramuros com estudantes de escolas técnicas.

Jogo Desvelar: da reserva técnica à exposição
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Ainda entre os jogos desenvolvidos há aqueles dedicados ao público espontâneo,
especificamente ao segmento das famílias, que exploram a relação entre o futebol e o acervo da
instituição. Criados em razão da organização da Copa do Mundo de Futebol, tratam de forma
divertida a relação entre religião e futebol. Para concepção desses jogos utilizou-se como base
dois jogos clássicos associados à temática futebolística: o pebolim e o futebol de botão.
Foram desenvolvidas duas mesas de pebolim, na primeira delas substituíram-se os
tradicionais jogadores por esculturas estilizadas das santas padroeiras de duas das seleções que
participaram da Copa do Mundo: Brasil e Croácia, representadas respectivamente por Nossa
Senhora Aparecida e Nossa Senhora de Bistrica. Já na outra mesa os jogadores foram
substituídos por santos padroeiros de dois times de futebol da cidade, cujas representações fazem
parte do acervo do Museu de Arte Sacra. A saber: São Jorge e São Paulo, padroeiros do Sport
Clube Corinthians Paulista e do São Paulo Futebol Clube.

Pebolim Nossa Senhora Aparecida (Brasil) X Nossa Senhora de Bistrica (Croácia)

Quanto ao futebol de botão, substituímos o campo por um criado a partir de um desenho
que simula a perspectiva de uma fotografia área do jardim do claustro, transformado em um
campo de futebol. Os botões foram customizados de acordo com times de países participantes da
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Copa do Mundo como, por exemplo, San Lorenzo – time argentino, cujo um dos torcedores mais
ilustres é o Papa Francisco. A cada gol marcado, o jogador recebe uma carta com informações
sobre o país e as relações da equipe esportiva com a religiosidade.

Futebol de botão São Jorge(Sport Clube Corinthians Paulista) x São Paulo (S. Paulo Futebol
Clube)
No mês de julho de 2018 publicamos um artigo intitulado “Materiais Educativos: o fazer
material”,4 em um periódico digital organizado pela Rede de Educadores de Museus de São
Paulo. Nele propõe-se aos profissionais da área museal bem como aos interessados em educação
RIBEIRO, Vanessa Costa. “Materiais educativos: o fazer material”. In: AMARAL, Lilian &
TOJO, Joselaine Mendes (Org.). Rede de Redes – diálogos e perspectivas das redes de
educadores de museus no Brasil. São Paulo, 2018. ISBN: 978-85-63566-21-8. Disponível em:
4

<https://www.sisemsp.org.br/redederedes>
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em museus uma reflexão sobre o desenvolvimento de jogos educativos de tabuleiro enquanto
recurso de mediação do acervo a partir da experiência da Ação Educativa do Museu de Arte
Sacra de São Paulo. Ainda nessa publicação são disponibilizados pequenos vídeos nos quais
educadores de diferentes instituições culturais debatem sobre questões contemporâneas ao
campo de Educação em Museus. Pensamos que tal publicação seja uma contribuição importante
para refletirmos acerca do fazer educativo tanto internamente quanto externamente.
Nesse semestre continuamos a disseminar o “Mapa para Desenhar pelo Museu, material
educativo a partir do qual o visitante é instigado a perceber o acervo do Museu de Arte Sacra de
São Paulo de maneira autônoma a partir de estratégias de desenho. Tal mapa é resultado do
amadurecimento do Projeto Desenhança, organizado sistematicamente há dois anos, junto aos
visitantes espontâneos que participam da programação de férias ao longo dos sábados dos meses
de janeiro e julho, quando são estimulados a observar as obras por meio do desenvolvimento de
desenhos.
O design do mapa prevê sua portabilidade5 bem como a rápida identificação do visitante
dos espaços a serem percorridos. Dessa forma, em um de seus lados foi desenhada uma planta
baixa da área destinada à visitação pública (ala inferior esquerda do Mosteiro da Luz – onde está
instalado o Museu de Arte Sacra, antiga casa do capelão – área destinada à exposição de longa
duração do presépio napolitano e jardins frontal e lateral do complexo da chácara conventual
urbana), associada aos desenhos de elementos que auxiliam o usuário a reconhecer os espaços a
serem percorridos. A associação da planta baixa aos desenhos dá-se em razão da dificuldade de
leitura desse tipo de suporte por boa parcela dos visitantes, além é claro de ressaltar o uso do
desenho como linguagem para fruição do acervo por seu usuário.
Na planta foram sinalizados com ícones, explicitados numa breve legenda localizada no
canto inferior direito, as estratégias de desenho sugeridas organizadas a partir de quatro
percursos: figura humana, arquitetura, natureza e moda. O visitante-navegante é livre para
escolher se deseja seguir um desses roteiros ou se prefere mesclá-los ao longo dos espaços que se
propõe a visitar por meio da experiência do desenho. Em determinados pontos foram agregadas
breves informações sobre os espaços percorridos que não ultrapassam 140 caracteres, métrica

5

Trata-se de uma carta quadrangular de 42 x 42 cm que quando dobrada fica no formato de um retângulo de 14 x
10,5 cm.
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tomada de empréstimo da rede social Twitter dada sua assertividade na transmissão de uma
informação pontual.
Do outro lado da carta foram discriminadas as propostas de desenho sugeridas, separadas
a partir das temáticas figura humana, arquitetura, moda e natureza. Sempre há uma ilustração
para elucidar uma das sugestões de desenho por tema. As ilustrações são desenhos desenvolvidos
por participantes do Projeto Desenhança em edições realizadas ao longo dos anos de 2016 e
2017. Tal escolha ressalta a colaboração dos visitantes no processo de desenvolvimento desse
material educativo seja a partir dos desenhos ali impressos ou da análise das avaliações em que
nos relatam a experiência de desenhar pelo museu além de sugerir novos olhares sobre o acervo.
Vale dizer que o percurso de moda surgiu justamente a partir das sugestões compiladas nas
pesquisas respondidas pelos participantes do Projeto Desenhança.
Finalmente há um texto introdutório que convida o visitante a sair desenhando pelo
museu a partir do manuseio desse mapa e outro texto em que se esclarece os materiais de
desenho permitidos nas áreas sinalizadas no mapa além de estimular o compartilhamento dos
desenhos nas redes sociais do museu a partir do uso de uma hashtag do projeto. Há ainda a ficha
técnica do “Mapa para desenhar pelo Museu”, em que se explicita a equipe educativa
responsável pela elaboração do material desde sua concepção e projetos educativos até o design
do mapa.
Por fim, desenvolvemos nesse semestre 10 curtas-metragens que sistematizam a
experiência de diferentes agentes no território Luz/ Bom Retiro em que o Museu de Arte Sacra
está instalado a partir das seguintes temáticas: Diversidade, Lazer, Moradia e Trabalho. Tais
curtas foram concebidos a partir da experiência do “Projeto Território Vivo”, em que nos
dispusemos a discutir a questão do direito à cidade a partir da captação de depoimentos de 18
moradores e trabalhadores da região a fim de nos aproximar da comunidade do entorno do
Museu. A eleição do tema, deve-se não só à adesão à campanha “Sonhar o Mundo”, organizada
pela Secretaria de Estado da Cultura em prol dos Direitos Humanos, mas de um desejo em
estreitar as relações com a comunidade numa perspectiva da museologia social, em que nos
propusemos a diluir os muros reais e simbólicos existentes entre o museu e seu entorno. A
escolha pelo direito à cidade, parte da premissa que o edifício do Mosteiro da Luz foi um dos
primeiros equipamentos pedagógicos instalados na região, seja na perspectiva de um espaço para
a educação moral feminina no final do século XVIII ou enquanto um museu na década de 1970 e
da latência do tema na atualidade, dada à realização de ações ora pelo poder público ora pela
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iniciativa privada que corroboram com o processo de gentrificação e especulação imobiliária
deste território.
Cientes do papel social dos museus na contemporaneidade julgamos fundamental a
difusão desses curtas a fim de dar luz a esse debate. Inicialmente o fizemos a partir de uma
sessão gratuita na Casa do Povo, instituição sediada na Rua Três Rios, enquanto parte da
programação da Semana de Museus, cujo tema é justamente “Museus Hiperconectados” que
debate a importância do estabelecimento de redes sejam as digitais ou as físicas. Atualmente
estudamos uma maneira de disponibilizar esses materiais on-line para consulta.
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Anexo XVI
Pesquisas de Satisfação de Público Escolar – Estudantes e Professores

Relatório de Pesquisa de Satisfação do Público Escolar – Estudantes
1º semestre de 2018
Vanessa Costa Ribeiro
Coordenadora Ação Educativa

I.

A PESQUISA

Universo da Amostra – 1º Semestre de 2018

No primeiro semestre, no período de 21/03/2018 a 22/06/2018, foram aplicadas 29 pesquisas para os
estudantes de Ensino Fundamental Ciclo II (5º a 9º ano / 4ª a 8ª série), de grupos participantes das
visitas educativas agendadas no Museu de Arte Sacra de São Paulo por escolas das redes particular e
pública de ensino.

Tabulação dos resultados para realização de análise qualitativa

Os dados dos questionários aplicados foram compilados em uma planilha do Excel posterior ao período
de aplicação da pesquisa que, desde o segundo semestre de 2015, segue o modelo padrão entre os
museus integrantes da Secretaria de Estado da Cultura. Foram feitos apenas alguns ajustes nesse
modelo por conta da análise qualitativa das questões abertas a partir da experiência de amostragens
anteriores que permitem a criação de categorias para a avaliação de tais perguntas.
Conforme o gráfico abaixo, constatamos que há uma variabilidade no número de questionários
aplicados desde a implantação da pesquisa no segundo semestre de 2015. Neste semestre obtivemos
uma das menores amostragens, 29 questionários coletados. De toda forma, como se trata do universo
total de estudantes do Ensino Fundamental Ciclo II, não afeta o índice de confiabilidade da pesquisa,
apenas demonstra uma tendência constatada nos últimos anos de modificação do público
majoritariamente atendo em visitas educativas em razão do encerramento de políticas públicas que
subsidiavam o transporte dos educandos ao museu, momento em que o público do Ensino Fundamental
II era o mais expressivo não só no Museu de Arte Sacra de São Paulo, mas nos demais museus da
Secretaria de Estado da Cultura.
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Índice de Satisfação do Público Escolar
Conforme diretrizes convencionadas pelo Comitê Educativo da UPPM o índice de satisfação dos
estudantes ficou em 97,24%. Vale dizer que para seu cálculo foi considerado o universo de respostas
válidas, isto é, aquelas que não foram deixadas em branco ou anuladas, que neste caso equivale ao
número total de pesquisas, 29.

II.

PERFIL DOS RESPONDENTES

REDE DE ENSINO
Dos 29 respondentes da pesquisa de satisfação do público escolar, 73% são estudantes da rede
particular de ensino, enquanto apenas 27% estudam na rede pública, especificamente 17% na rede
estadual e 10% na rede municipal. Comparativamente ao semestre passado, percebeu-se um aumento
de 15% no percentual de estudantes da rede particular que agora já representam quase ¾ dos
estudantes do Ensino Fundamental Ciclo II atendidos em visitas educativas no Museu de Arte Sacra de
São Paulo.
O decréscimo sobretudo entre os estudantes da rede estadual de ensino que caíram de 26% para 17%
nesse semestre só reforça a necessidade da retomada de políticas públicas que viabilizem o acesso
desse público ao museu. Sabemos que a iniciativa privada certamente suplantará tais vagas ou em
muitos momentos os espaços vazios nas agendas se tornam cada vez mais correntes, pois há um alto
índice de desistência de agendamentos de escolas da rede pública porque não conseguiram verba para
locar o transporte até o museu e o pouco tempo de antecedência em que nos notificam inviabiliza
repassar tais vagas para outros públicos.
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Conforme a série histórica das pesquisas de público aplicadas aos estudantes, percebe-se que os alunos
da rede particular são de fato a maioria entre os estudantes do Ensino Fundamental Ciclo II. Entretanto
nota-se uma flutuação maior ou menor no índice de estudantes das redes estadual e municipal que está
muitas vezes atrelado à mudança das gestões públicas, isto é, em anos eleitorais ou nos primeiros
semestres após a posse de um novo prefeito/governador há uma redução no número de estudantes
mais acentuada ou até mesmo sua supressão como no primeiro semestre do ano passado.
Se pensarmos no número total de estudantes atendidos em visitas educativas no Museu de Arte Sacra,
esse é o primeiro semestre em que o número de estudantes da rede particular superou o de estudantes
da rede pública, 2054 ante 1102. Dado que nos deixa em alerta para que a tendência de suplantação das
vagas por alunos da rede particular, até então vista enquanto uma tendência, não se concretize
enquanto o novo cenário de atendimento de público escolar no Museu de Arte Sacra, o que por si só
seria um contrassenso dado que se trata de um equipamento gerenciado pelo setor público.
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ANO/ SÉRIE

Nesse semestre predominam entre os respondentes os alunos do 7º ano (6 série), 31%. Tal percentual é
similar ao do semestre anterior, quando apareciam em 32% e como o principal público atendido. Na
sequência aparecem os estudantes do 9º ano (8ª série), 28%. Verificamos que no semestre passado esse
público também apareceu entre aqueles que mais responderam ao formulário, ainda que agora
apresente uma redução de 4% se comparado ao 2º semestre de 2017, permanecem entre os mais
atendidos em visitas educativas agendadas. Por fim, completam a série os alunos do 6º ano (5ª série) e
8º ano (7ª série), respectivamente com 24% e 17% do total.
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LOCALIZAÇÃO DAS ESCOLAS

A maioria das escolas recebidas no semestre localizam-se na capital, 72%. Entretanto recebemos um
percentual significativo de escolas do interior paulista 25%. Predominam as escolas localizadas na região
administrativa de São José dos Campos, na própria cidade de São José dos Campos, 10%. Na sequência,
as escolas da Região Administrativa de Ribeirão Preto, especificamente do município de Sertãozinho,
7%. Completam as escolas do interior as localizadas nas regiões administrativas de Sorocaba e Marília,
respectivamente nas cidades de Botucatu e Pedrinhas Paulistas, ambas representadas em 4% da
amostra. Um dado importante a se salientar é que todas as escolas do interior que nos visitaram são
públicas, sendo que 71% são da rede estadual e 29% da rede municipal. Por fim, há uma escola
particular da região metropolitana de São Paulo do município de Guarulhos.

Daquelas localizadas na cidade de São Paulo, predominam as sediadas na zona leste, 55%. Seguidas
pelas da região da zona sul, 14% e zona norte, 3%. Vale dizer que todas as escolas da capital registradas
no semestre pertencem a rede particular de ensino.

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

145

III.

SOBRE A VISITA

RAZÕES PARA O INTERESSE NA VISITA EDUCATIVA

Quando indagados se houve interesse pela visita educativa, 97% responderam positivamente e 3%
indicaram mais ou menos. 6 Quase 70% indicaram que o interesse na visita se deveu à algum conteúdo
conhecido durante sua realização. No semestre passado essa também foi a principal motivação, ainda
que representada em uma porcentagem bem menor 48%.
Na sequência aparecem menções diretas ao acervo ou ao museu, 14%. É importante que esse dado
surja entre os mais lembrados, já que é o que norteia o projeto educativo implantado. Dito de outra
forma, o objetivo da visita educativa é permitir que o educando estabeleça uma relação com os objetos
salvaguardados e com a própria instituição museológica a partir da mediação proposta pelos
educadores.
Outro dado expressivo é a queda significativa de menções à figura do educador comparativamente ao
semestre passado, agora foi a motivação sinalizada por apenas 3% dos alunos ante 19% de outrora. Os
elogios genéricos, expressos por verbos e adjetivos que indicam sentimentos positivos, ocorreram em
4% da amostra. Completam a série as questões em branco e anuladas, respectivamente 7% e 3%.

6

O aluno que assinalou “mais ou menos” teve a motivação anulada, já que fez uma brincadeira na resposta aberta.
Entretanto na terceira questão do formulário indicou o interesse apenas pelo espaço/prédio do Museu de Arte
Sacra de São Paulo.
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AVALIAÇÃO DOS EDUCADORES PELOS ALUNOS

No modelo de pesquisa aplicado pede-se também que os alunos analisem a atuação do
educador: sugere-se que a criança mencione até duas características que despertaram sua atenção em
relação a quem conduziu o grupo. Das 29 pesquisas aplicadas, em todas aparecem a resposta “Deu
informações, tornando a visita interessante” e em 26 indicam a opção “Estimulou a participação do
grupo”.
Há um aluno que indicou a opção “Outro” para expressar que o mais o estimulou na visita foi conhecer a
história do museu. Em apenas uma delas o aluno indicou que o excesso de informações gerou cansaço
no grupo, esse aluno também assinalara o item “deu informações, tornando a visita interessante”, o que
demonstra a compreensão da visita como diversos momentos e não como uma experiência contínua.
No gráfico abaixo, as cinco respostas em branco indicam a quantidade de alunos que se satisfizeram ao
assinalar apenas um item para indicar o que chamou mais a atenção na figura do educador. Tal dado
expressa a compreensão dos respondentes do enunciado da questão que indica a possibilidade de
assinalar até duas alternativas e uma capacidade de síntese grande para expressar suas opiniões.
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INTERESSE DOS ALUNOS EM RELAÇÃO AO ESPAÇO, OBRAS E ASSUNTO DO MUSEU

Questionados se o assunto, as obras e o espaço do museu despertaram a atenção durante a
visita educativa, dos 29 alunos respondentes, 27 responderam “sim” para o espaço, 25 para as obras e
23 para o assunto. É emblemático que o espaço seja o item mais apontado, já que de fato é trabalhado
enquanto o principal objeto do acervo ao longo das visitas. O fato do assunto ser o item em que há o
maior número de questões em branco (4) ou que não foram assinaladas (2) não nos surpreende dada a
temática específica do museu, arte sacra, que muitas vezes gera um afastamento do visitante,
independentemente da faixa etária. De qualquer forma, a similaridade na quantidade dos aspectos
assinalados demonstra a complementariedade dos aspectos tratados durante a visita educativa e a
compreensão dessa unidade pelos educandos. Nenhuma resposta a essa questão foi anulada.
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CARÁTER DA RESPOSTA SOBRE A EXPERIÊNCIA NO MUSEU

Em uma das questões abertas questiona-se o que os alunos descobriram ou aprenderam na visita. Cerca
de 50% deram respostas de forma impessoal, ou seja, não fizeram uso de pronomes pessoais,
geralmente indicando conteúdos apresentados na visita ou informações pontuais sobre determinado
objeto. Em 24% dos questionários, a resposta apresenta um verbo flexionado na primeira pessoa do
singular ou algum pronome, o que sinaliza a compreensão individual da experiência da visita. Por fim,
nessa mesma porcentagem, 24%, há verbos flexionados coletivamente (primeira pessoa do plural),
indicando o preenchimento conjunto da pesquisa ou a compreensão da visita enquanto uma
experiência coletiva. Questões deixadas em branco contabilizam apenas 4% da amostra, comparando-se
à amostragem passada nota-se um decréscimo de 2% e ausência de questões anuladas, o que indica um
alto índice de sua compreensão pelos respondentes.
Vale dizer que se constatou na série histórica aplicada que a predominância de pesquisas na qual o
aluno se coloca de forma impessoal decorre do próprio enunciado da questão, no qual pergunta-se “O
que você aprendeu ou descobriu na visita?”. Ainda assim, o percentual de questionários preenchidos
coletivamente é expressivo, quase ¼ da amostra.
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VERBOS

Como nas amostragens anteriores percebe-se que a opção por emitir os verbos, em razão da tomada de
empréstimo dos usados no enunciado da questão é predominante, 13 pessoas o fizeram, por isso
aparecem aqui contabilizados como “aprender/descobrir”. Na sequência aparece o verbo “aprender”,
mencionado 12 vezes, quantidade bem menor que o descobrir, grafado apenas duas vezes. A predileção
pelo primeiro se deve provavelmente ao caráter formativo da experiência no museu. Para os alunos
dessa faixa etária o museu não necessariamente é visto como um espaço de experiências e descobertas,
já que a opção pela visita se deve ao professor e à escola. Por fim, há apenas uma menção ao verbo
conhecer.
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TEMÁTICAS

A maioria dos alunos mencionou ter aprendido algo relativo à Religião/Igreja, 26%. Se somados àqueles
que mencionaram algo relativo às monjas, 5%, trata-se de um percentual bem elevado 31%. Esse dado
deve-se provavelmente a dois fatores: a presença de novos educadores-estagiários na equipe que pelo
pouco tempo de experiência ainda não dominam metodologias de visitas para evitar que esses aspectos
predominem nas percepções das crianças atendidas bem como a expectativa da própria escola, que
muitas vezes, prepara os alunos com a intenção de reforçar valores atrelados à religiosidade durante a
visita educativa ao Museu de Arte Sacra.
Aparecem com uma porcentagem significativa, 20%, aqueles que mencionaram algo relativo à história
dos objetos ou do museu, bem como a temáticas relativas ao edifício do Mosteiro da Luz, agrupadas na
categoria Arquitetura/Moradia, 13%. Somados, representam 33%, configurando-se como os
privilegiados normalmente nos roteiros de visitas, o que vai ao encontro de um princípio norteador das
ações educativas, o de primar pela reflexão sobre a materialidade dos objetos expostos.
As noções de História/Temporalidade aparecem em 10% das pesquisas, questões relativas à cidade/
entorno e a temática do Barroco, ambas aparecem em 8% da amostra. A boa representatividade desses
temas deve-se à especificidade tipológica do acervo, geralmente procurado pelos professores para seu
desenvolvimento.
Por fim, completam o quadro de respostas aqueles que indicaram algo relativo à Arte, 5%. Respostas
genéricas ou em branco foram ambas apontadas por 3% da amostra, o que indica um expressivo nível
de compreensão e participação dos educandos.
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COMO MELHORAR A VISITA AO MUSEU

A última questão é aberta e categoriza críticas, sugestões e elogios em relação a experiência da visita ao
Museu. Dos respondentes, 41% registraram sugestões, percentual muito semelhante ao semestre
anterior quando apareceram em 38%. Vale dizer que os altos índices de sugestões indicam uma
intenção do aluno em se colocar enquanto um sujeito ativo e partícipe do processo de construção da
experiência educativa.
Diferentemente do semestre passado, a quantidade de elogios foi mais expressiva que daqueles que
consideraram a visita adequada, respectivamente 28% e 14%. Anteriormente havia o predomínio
daqueles que indicaram a adequação da visita, 31% ante aqueles que a elogiaram, 14%.
Nessa amostragem surgiram críticas aliadas às sugestões, 7%. Questões em branco representam 10% da
amostra, dado não registrado no semestre passado. Esse último apontamento deve-se provavelmente a
maneira como o questionário foi introduzido aos educandos, já que normalmente são menores as
porcentagens de questões em branco nessa pergunta. Nas próximas aplicações será reiterado junto aos
educadores a importância de se apresentar a pesquisa aos alunos como um instrumento de participação
e colaboração, ao invés de sua simplificação enquanto um procedimento administrativo.
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Como se trata de uma questão aberta, as sugestões deixadas pelos alunos são agrupadas em categorias.
Nesse semestre os elogios genéricos predominam nessa questão, 25% da amostra. Dado que só reitera a
necessidade de se apresentar aos educandos a finalidade da pesquisa, como já expressado
anteriormente aqui.
O desejo de conhecer mais salas/ mais obras aparece em 18% dos questionários. Também nesse sentido
podemos compreender a crítica de reduzir o tempo de fala dos educadores, 6%, pois foi associada à
ânsia de ver mais salas e mais obras.
Aqueles que consideraram a visita adequada representam 12% da amostra, dado que vai ao encontro da
análise anterior em que se detectou uma presença significativa de elogios à visita educativa. A
ampliação do tempo de duração da visita tradicionalmente aparece entre as sugestões e nessa
amostragem incidiu em 10% do universo pesquisado.
As indicações de “Conhecer a residência das monjas”, “Ampliação das áreas de visitação ao público”,
“Visitar o cemitério” e “Explicar mais sobre a função residencial do edifício”, todas sinalizadas em 3%
indicam uma curiosidade dos educandos na figura das mulheres que residem no Mosteiro da Luz,
questão que provavelmente não foi esclarecida à contendo pelos educadores ou que acabou por
suplantar os demais aspectos evidenciados na visita. A proposição de atividade participativa para as
crianças surge em apenas 3%, já no semestre passado sugestões que levassem em conta a
ludicidade/interatividade/dinamismo tiveram maior incidência, 15%. Tanto esse dado quanto os
anteriores indicam uma necessidade de qualificação das estratégias de mediação do grupo de
educadores para de fato tornar a visita uma experiência mais ativa para os educandos.
Por fim há sugestões relativas à infraestrutura do museu e à sua loja, representadas em 3% cada.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

No 1º semestre de 2018, no período compreendido entre 21 de março e 22 de junho, foram aplicadas
29 pesquisas com alunos do Ensino Fundamental do Ciclo II, das redes estadual, municipal e particular
de ensino. Constatou-se o predomínio dos estudantes da rede particular de ensino que representam,
71% da amostra. Completam esse quadro os alunos da rede estadual e municipal, respectivamente 17%
e 10%.
Entretanto é emblemático o dado de que todas as escolas localizadas no interior de São Paulo recebidas
no semestre advêm da rede pública de ensino, enquanto as escolas sediadas na capital e na região
metropolitana são da rede particular de ensino. O cruzamento dos dados de perfil dos respondentes nos
permite afirmar que a distância entre o equipamento cultural e a escola não se trata de uma barreira, já
que recebemos escolas situadas a cerca de 500 quilômetros de distância. A real barreira é a
disponibilização do transporte para os educandos enquanto parte de uma política pública abrangente e
continuada, sobretudo pelo poder público estadual a quem cabe a oferta de ensino para os estudantes
do Ciclo Fundamental II, contemplados nessa pesquisa.
Outro dado a ser considerado é que no universo dos respondentes da pesquisa não constam alunos
participantes de ações continuadas entre a Ação Educativa do Museu de Arte Sacra e a escola, o que
exige por sua vez uma assertividade maior por parte da figura do educador a fim de que a instituição
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seja compreendida a partir de um viés que privilegie a materialidade dos objetos expostos, entendidos
enquanto indícios para a compreensão da sociedade que os produziu e as motivações para sua
salvaguarda. Nesse sentido é emblemático que 31% dos educandos tenham mencionado aprender algo
sobre a religiosidade, número muito maior do que nos semestres anteriores, quando havia uma equipe
com educadores mais experientes na instituição. No próximo semestre será proposta uma formação
com o grupo de educadores a fim de explicitar os dados obtidos nessa amostragem e retomar a
importância desse instrumento enquanto uma maneira de reflexão sobre a prática educativa
internamente e externamente, já que expressa as mudanças nas políticas públicas para o setor.
Por fim, vale salientar que o percentual elevado de sugestões na questão em que o aluno pode se
posicionar em relação à experiência educativa vivenciada indica um interesse do mesmo em se
posicionar de forma ativa e participativa. Dentre o rol de sugestões elencados há tanto aquelas que se
referem à própria visita, indicando a intenção de conhecer mais obras e espaços, a ampliação do tempo
de duração da própria visita ou a oferta de atividades interativas como sugestões para a infraestrutura
do museu que perpassam desde a indicação de novos produtos para serem comercializados como
souvenires até a mudança do piso do complexo do Mosteiro da Luz por um mais regular que facilite o
acesso.
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IV.

ANEXO

Formulário de pesquisa aplicado aos estudantes do Ensino Fundamental II
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Relatório de Pesquisa de Satisfação do Público Escolar – Professores
Checklist 12- Programa Educativo
1º Semestre de 2018

Responsável pelo relatório: Vanessa Costa Ribeiro
Coordenadora Ação Educativa, MAS-SP

I)

A PESQUISA

Universo da Amostra – 1º Semestre de 2018

No primeiro semestre, no período de 02/03 a 29/06, foram aplicadas 89 pesquisas para os
professores e acompanhantes de grupos participantes de visitas educativas agendadas de escolas
das redes particular e pública de ensino.
Em razão da descontinuidade dos programas que propiciavam a visita de grupos escolares das
redes estadual e municipal de ensino aos museus, percebemos a necessidade de aplicação dos
questionários a todos os acompanhantes de visitas educativas ao invés de trabalharmos com o
cálculo amostral, como planejado quando da criação da pesquisa no âmbito do Comitê Educativo
da Unidade de Preservação do Patrimônio Museológico (UPPM) pelo Grupo de Trabalho de
Pesquisa de Satisfação do Público Escolar.
A amostragem aplicada nesse semestre supera a passada, coletada no segundo semestre de 2017,
em 36%. Entretanto quando comparada à série histórica, iniciada em 2015, momento em que a
aplicação da pesquisa passou a ser disseminada entre os museus da secretaria percebemos que
está entre as menores coletadas, provavelmente em razão da diminuição e até mesmo da
supressão de políticas municipais na capital para o fomento de visitas de escolas aos
equipamentos culturais acentuado em 2017.
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Tabulação dos resultados para realização de análise qualitativa

Como compactuado em anos anteriores, realizou-se o preenchimento da planilha Excel,
padronizada pelo GT3- Pesquisa de Satisfação do Público Escolar no âmbito do Comitê
Educativo, organizado pela Unidade de Preservação do Patrimônio Museológico (UPPM).
Optou-se mais uma vez pelo descarte da ferramenta de geração de gráficos automáticos, dada à
adição de campos com códigos que possibilitam a sistematização de questões abertas pela equipe
da Ação Educativa do Museu. Desta forma, julgamos mais fácil a geração manual dos gráficos,
após o encerramento do preenchimento da tabela geral no semestre.

Índice de Satisfação do Público Escolar

Conforme diretrizes convencionadas pelo Comitê Educativo da UPPM o índice de satisfação dos
professores ficou em 98,67%. Trata-se de um índice menor do que o passado. Provavelmente
esse dado deve-se ao número maior da amostragem, 89 participantes e também em razão da
entrada de novos funcionários no quadro de educadores, estagiários ainda em processo de
formação. Para seu cálculo foi considerado apenas o universo de respostas válidas, ou seja,
desconsideraram-se as questões em branco ou anuladas para cada um dos itens que compõem o
índice. A saber: 88 respostas para as questões 4 e 6 do formulário.
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II)

PERFIL DOS RESPONDENTES

Nesse semestre percebemos a consolidação da supremacia dos respondentes que atuam junto à
rede particular de ensino, como detectado no semestre anterior, que representam 54% da
amostra. Na sequência aparecem os estudantes da rede estadual de ensino, 43% e um pequeno
percentual da rede municipal, 3%. Os atuantes na rede municipal tiveram um declínio de 15%
em comparação com o semestre passado, dado atrelado à supressão das políticas de visitação por
parte da prefeitura municipal de São Paulo no semestre, além é claro da própria greve dos
docentes dessa rede no primeiro trimestre.

O perfil dos respondentes aqui delineado vai ao encontro do quadro geral do público
escolar atendido em visitas educativas no Museu de Arte Sacra de São Paulo. Nesse semestre,
pela primeira vez desde a série histórica iniciada em 2012, o número de matriculados na rede
particular de ensino supera o de estudantes da rede pública, 65% ante 35%. Conforme
demonstrado no gráfico abaixo, percebe-se que esse cenário de crescimento da rede particular
intensificou-se no ano de 2017, momento em que há a diminuição e o cancelamento de
programas que promoviam a visitação dos alunos da rede municipal de São Paulo ao museu.
Vale dizer que nas pesquisas aplicadas aos estudantes do ensino fundamental ciclo II no primeiro
semestre verificou-se mais intensamente que a maioria dos respondentes estuda na rede
particular, 73% ante os 27% que frequentam a rede estadual de ensino.
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Como detectado na amostragem passada, predominam os professores que lecionam para o
Ensino Fundamental Ciclo II, 35%, seguidos por aqueles que atuam no Ensino Médio, 28%. A
presença mais intensa desses profissionais deve-se aos conteúdos curriculares desses ciclos que
vão ao encontro da temática macro do museu, arte sacra. Novamente verificamos a ausência de
profissionais que lecionam junto à Educação Infantil. A ausência desses profissionais está
diretamente relacionada a não realização de parcerias com as escolas municipais do entorno, já
que houve uma mudança intensa nos coordenadores daquelas com as quais estabelecemos ações
em anos anteriores, além da greve empreendida por esses profissionais no primeiro trimestre.
Raramente entende-se que os alunos da primeira infância podem frequentar museus, por isso a
construção de ações conjuntas demanda um processo colaborativo entre museu e escola que será
retomado no segundo semestre.
Também aparecem bem representados nessa série os professores do Ensino Fundamental Ciclo I,
18%. Percentual que comparativamente ao semestre passado teve um aumento de 7%, dado que
está atrelado à retomada da parceria com a Escola Estadual Prudente de Morais, enquanto parte
do Projeto Educar em Conjunto que prevê a realização de ações continuadas entre museu e
escola.
Vale destacar que no semestre anterior não havia se detectado professores do nível superior de
ensino que agora aparecem em 9% da amostra. Entre esses profissionais destacam-se os que
atuam nos cursos de Arquitetura e Urbanismo, cenário que se deve à construção de uma parceria
com a Universidade Presbiteriana Mackenzie e também a valorização do edifício do Mosteiro da
Luz, enquanto protagonista das visitas educativas realizadas. Nesse semestre também recebemos
01102-000 - Av. Tiradentes, 676 - SP - BR
Tel.: 11 5627-5393 - 3326-3336

160

grupos agendados por professores do Instituto de Arquitetura e Urbanismo de São Carlos,
vinculados à Universidade de São Paulo. Ainda aparecem em percentual significativo, os
professores do Ensino Técnico (8%).
Por fim, completam o quadro aqueles que lecionam para Educação de Jovens e Adultos (EJA) e
na Escola Livre de Artes7, ambos representados em 1% da amostra. Há anos em que não se
detectavam professores que atuam junto à EJA, já que geralmente estudam no período noturno.

Como no semestre anterior, permanecem predominantes as escolas que não se localizam na
cidade de São Paulo (30%). Tal dado refere-se às escolas situadas no interior e na região
metropolitana de São Paulo. Em relação ao semestre passado houve um declínio de 16%, desse
percentual. Esse decréscimo ocorreu sobretudo entre as escolas situadas na região metropolitana
que tiveram uma redução significativa e nas escolas do litoral que não aparecem contempladas
na atual amostragem.
Na sequência aparecem as escolas sitas na zona leste, 25% e na região central da cidade de São
Paulo, 22%. É interessante apontar que a maior presença de escolas nessas regiões deve-se à
concentração de instituições de ensino na região leste da cidade, onde há um adensamento
populacional, e ao fato do Museu de Arte Sacra, localizar-se na região central, o que faz com que
se torne uma opção acessível de visita sobretudo para as escolas localizadas em sua proximidade
7

A ELIAS (Escola Livre de Artes) é vinculada à Igreja Católica Apostólica Românica e procura desenvolver a
espiritualidade dos alunos a partir de diferentes linguagens artísticas.
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ou da estação do metrô Tiradentes, o que facilita a vinda dos estudantes da rede pública de
ensino.
A equidade maior entre os professores que lecionam para a rede particular e estadual explica a
concentração das escolas nessas regiões, já que todos respondentes que atuam em instituições da
zona leste são de escolas privadas e aqueles que indicaram a região central vinculam-se às
instituições das redes pública e privada com as quais realizamos parcerias por meio do Projeto
Educar em Conjunto.
Completam a série os profissionais que lecionam em escolas na zona sul, norte e oeste,
respectivamente 14%, 8% e 1%. Nesse semestre houve um aumento de 3% dos profissionais que
atuam na zona norte da cidade, acreditamos que essa ampliação se deva à exposição temporária
realizada na sala expositiva da plataforma do metrô Tiradentes – Urubu Ka’apor: adornos
indígenas como os usados na época da fundação da cidade de São Paulo. Essa exposição, por
contemplar um acervo etnográfico, despertou grande interesse nos professores que atuam na
zona norte que passaram a nos procurar para realizar visitas mediadas apenas nesse espaço, já
que conseguiriam aproveitar dessa forma o deslocamento dos alunos que antecede à entrada no
colégio ou antecede sua saída. Vale dizer que o Museu de Arqueologia e Etnologia da
Universidade de São Paulo, única instituição na capital com esse tipo de acervo, está fechado e o
estudo da cultura indígena é parte dos parâmetros curriculares nacionais.
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Nesse semestre 71% dos acompanhantes de visitas educativas atuam em escolas localizadas na
cidade de São Paulo, ante 41% no semestre passado. Ainda que haja uma redução emblemática
de 30%, verificamos que houve uma ampliação das regiões administrativas representadas, ainda
que em menor quantidade no total geral de respondentes.
Dentre aqueles que lecionam em instituições do interior predominam os que trabalham na Região
Administrativa de Campinas, 7%, no próprio município de Campinas e nas cidades de São José
do Rio Pardo e Piracicaba. Tal percentual é muito semelhante ao detectado no semestre passado,
em que apareciam em 6% da amostra. Na sequência, aparecem os que lecionam em instituições
da região administrativa de São José dos Campos, 5%, no próprio município que nomeia a
região. Comparativamente ao semestre passado, essa região administrativa teve uma queda de
9%. Efetivamente não sabemos a razão desse decréscimo, mas pela série histórica de visitas
educativas ao Museu (gráfico abaixo) verifica-se que a partir do ano de 2016 há uma
diversificação maior das escolas no segundo semestre letivo.

Entre os respondentes de escolas do interior detectamos os que atuam na Região Administrativa
de Sorocaba (3%), em escolas situadas em Botucatu e Sorocaba, percentual idêntico ao da
amostragem passada.
Representados com 2% cada estão a Região Administrativa de Presidente Prudente, com
docentes que atuam na cidade que nomeia essa região; a Região Administrativa de Ribeirão
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Preto, em que detectamos professores do município de Sertãozinho; a Região Administrativa
Central, com professores doutores do Instituto de Arquitetura e Urbanismo da cidade de São
Carlos e, finalmente, a Região Administrativa de Marília, em que atuam profissionais da cidade
de Pedrinhas Paulista.
Vale dize que nesse semestre os profissionais que lecionam em instituições mais distantes do
Museu de Arte Sacra de São Paulo vieram da cidade de Presidente Prudente a cerca de 553
quilômetros de distância do museu. No semestre passado, havia professores da região
administrativa de Araçatuba – a mais distante do museu, que não apareceu representada nessa
nova amostragem. Outras regiões que não aparecem nessa nova coleta e que surgiram na anterior
são a Região Administrativa de Itapeva e a Região Administrativa de Santos.
Por fim, em 6% da amostra, aparecem os professores que atuam na região metropolitana de São
Paulo nos municípios de Guarulhos, São Bernardo do Campo e Taboão da Serra. Em relação ao
segundo semestre de 2017 houve um decréscimo de 16% no número de profissionais que atuam
na região metropolitana da capital.
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Nesse semestre 73% dos respondentes são professores, percentual muito próximo do obtido no
semestre passado, em que 73% eram docentes. Outros profissionais bem representados na
amostra são os coordenadores pedagógicos e assistentes de coordenação, 11%, percentual 5%
maior que na última pesquisa.
A categoria “Outros” representada em 4% designam aqueles que se identificaram como auxiliar
de classe, articulador e residente educacional. Completam o quadro aqueles que se identificaram
como agentes de orientação escolar/ inspetor, estagiário/estudante e diretor/vice-diretor, todos
representados em 2% da amostra. O número reduzido de agentes de orientação escolar deve-se à
ausência de escolas de Educação Infantil, em que são mais atuantes nas saídas extraclasse.
Nesse semestre não foram detectados monitores/guias e educadores/mediadores, presentes em
6% da amostra anterior. O percentual de questões deixadas em branco foi de 6%, ampliação de
um ponto percentual em relação à última pesquisa.
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Como no semestre passado identificamos o predomínio dos professores de disciplinas afins à
temática do museu, isto é, História e Artes/Desenho/Música, ambos representados em 17% da
amostra. Um dado novo é a representativa porcentagem de professores do Ensino Superior ou
Técnico que ministram disciplinas da área de Ciências Humanas, presentes em 11% e que não
foram identificados na amostragem passada, o que se deve sobretudo as parcerias firmadas com
às faculdades de Arquitetura e Urbanismo nesse semestre.
Professores polivalentes, de Português e Educação Física foram identificados em
respectivamente, 7%, 6% e 5%. Os polivalentes são aqueles que atuam junto aos educandos do
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ensino Fundamental Ciclo I. Já os professores de português, comparando-se ao semestre passado,
caíram pela metade, mas ainda assim se destacam entre os visitantes do Museu de Arte Sacra já
que desenvolvem aspectos da literatura barroca com seus alunos. Finalmente, o percentual
representativo de professores de Educação Física deve-se à presença majoritária de escolas
particulares, em que esses profissionais normalmente acompanham visitas externas.
Completam a série aqueles representados em 2% da amostra que lecionam Geografia,
Filosofia/Sociologia, Ciências/Biologia/ Química, Matemática e Outros8. Aqueles que não
identificaram à disciplina lecionada, geralmente por não atuarem na sala de aula, contabilizam
27%.

8

Dentre aqueles aqui agrupados estão um professor readaptado e outro que indicou lecionar “Linguagens”.
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III)

SOBRE A VISITA

Fatores externos que influenciam na Visita Educativa

No primeiro semestre de 2018 identificamos que 73% dos profissionais prepararam a visita ao
Museu de Arte Sacra com uma antecedência de no mínimo um mês. Metade deles indicou
exatamente um mês, enquanto 23% afirmaram ter se programado com dois meses ou mais de
antecedência. Tal dado é importante para o êxito da visita já que denota uma preocupação por
parte daqueles que articulam a ação junto aos educandos.
Uma parcela pequena afirmou não ter programado a visita, 6%, mesmo percentual daqueles que
indicaram fazê-lo com apenas uma semana, provavelmente ambos sinalizam caso de professores
que não foram responsáveis por organizar a excursão ao Museu, isto é, podemos inferir que a
escola a programou ou um colega de profissão. Ainda há aqueles que indicaram um prazo de
duas semanas para programação da visita, 7% e aqueles que assinalaram a opção “Outros”.9

9

Entre aqueles que assinalaram a opção “Outros” aparecem as seguintes repostas: 3 semanas e 2 dias. Este último
leciona em uma escola municipal e declarou problemas de organização interna da escola para o prazo apertado.

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

168

Nesse semestre a escola volta a ser o principal canal por meio do qual os professores se
informaram sobre o museu para programar a visita educativa, 32%. O site do museu, primeira
opção assinalada no semestre passado, agora ocupa a segunda posição com 21% de respostas.
Entendemos que a retomada desse cenário se deve ao predomínio de escolas instaladas na capital
o que faz com que a própria escola seja um agente disseminador da instituição visitada.
Aqueles que se informaram pelo ambiente virtual, somatória das categorias site/blog do museu,
internet e redes sociais, aparecem em 45% da amostra. Porcentagem próxima da amostragem
anterior em que alcançaram 51%. A consolidação do uso do ambiente virtual enquanto um meio
para obtenção de informação é uma realidade em nossa sociedade, por isso cada vez mais
devemos investir nesses canais enquanto uma forma de aproximação do museu e seus potenciais
públicos a partir de uma perspectiva educativa.

Dentre os que assinalaram a alternativa “Outros”, 18%, houve uma variedade de respostas como
demonstrado no gráfico seguinte. A maior parte dos respondentes indicou o conhecimento prévio
do museu, 45%. Na sequência aparecem os que indicaram ser contatados pelo Museu ou pela
Ação Educativa do Museu, 15% e aqueles que se informaram no metrô, com a mesma
porcentagem 15%. Vale dizer que desde a instalação de uma sala expositiva do Museu de Arte
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Sacra na estação Tiradentes do metrô, pela primeira vez, recebemos a demanda de agendamento
de visitas educativas para esse espaço. Como dito anteriormente, isso se deve à exposição
temporária Urubu Ka’apor que exibiu um conjunto de objetos etnográficos. Finalmente foram
indicados entre a opção “outros” as seguintes maneiras de se informar pelo museu: exfuncionário da instituição, proximidade entre o museu e a escola, agência de turismo pedagógico,
órgãos de patrimônio e conteúdo desenvolvido em sala de aula, todas expressas em 5%.

Cerca de 70% dos respondentes indicaram não ter dificuldades para a realização da visita. Desde
o início da aplicação dessa pesquisa percebemos uma alta concentração de respostas nessa
alternativa que varia geralmente entre 70% e 80%. Daqueles que indicaram alguma dificuldade
aparecem com porcentagens muito parecidas a locação de transporte e o tempo de locomoção,
9% e 8%. Sabemos que a locação de transporte é o principal impeditivo para a realização de
visitas educativas ao museu, sobretudo entre as escolas da rede pública, ainda que a porcentagem
aqui obtida não torne tão latente essa questão.
Nesse semestre houve 4% de menções de problemas de infraestrutura do museu, consideraram-se
aqui os seguintes apontamentos: ausência de espaço apropriado para acolhimento dos grupos,
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ausência de integração entre a sala expositiva do metrô Tiradentes e a infraestrutura de sanitários
do Museu de Arte Sacra e demora no retorno do agendamento do grupo. Entendemos que todas
as questões apontadas são pertinentes, no caso das duas primeiras envolvem questões estruturais
que dependem da interlocução do museu com outros órgãos (Companhia de Transportes
Metropolitanos e Superintendência Regional do Instituto Histórico de Preservação do
Patrimônio) e que serão passadas à direção. A última delas será resolvida internamente, pois no
novo site do museu teremos uma área destinada ao agendamento de grupos a fim de tornar esse
processo menos moroso.
Aqueles que apontaram a opção “Outras”, 2%, indicaram a dificuldade de mobilização de
pessoas para acompanhar as crianças e que a visita educativa poderia ser mais detalhada. No que
cabe ao acompanhamento das crianças, trata-se de uma escola do entorno que até então
conseguia o apoio da Guarda Civil Metropolitana para acompanhar as crianças no percurso da
Praça Coronel Fernandes Prestes até o Museu de Arte Sacra de São Paulo. As porcentagens
restantes referem-se às questões em branco, anuladas e problemas de infraestrutura da escola,
respectivamente, 2%, 1% e 2%.
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Avaliação da atuação do educador do Museu

Mais uma vez constatou-se que o aspecto mais bem avaliado em relação à figura do educador é o
uso da linguagem adequada à faixa etária dos alunos, 93% a qualificam como ótima. Outro
aspecto bem avaliado, com uma concentração de respostas “ótimo” de 92%, é a abertura ao
diálogo e participação dos alunos durante a visita. Tais índices indicam um êxito da metodologia
educativa implantada que prevê a criação de uma relação mais horizontal entre o educador do
museu e o educando.
O item que recebeu a menor concentração de repostas “ótimo”, 87%, inclusive o único a receber
uma avaliação “regular”, 1%, foi a abordagem do conteúdo. Sabemos pela série histórica que
esse é o aspecto em que os professores se sentem mais à vontade para tecer críticas, já que é
aquele em que geralmente depositam maior expectativa, uma vez que entendem a visita ao
museu como complementação dos conteúdos desenvolvidos em sala de aula. Comparando-se ao
semestre passado, nesse a concentração de repostas “ótimo” ficou abaixo dos 90%, isso se deve
provavelmente ao ingresso de educadores-estagiários, com uma formação ainda em processo e
ao fato de nesse semestre haver uma porcentagem elevada de professores que lecionam para o
Ensino Superior e Médio, cerca de 40% da amostra, profissionais que tendem a valorizar
sobretudo esse aspecto.
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Avaliação do interesse dos alunos em relação à visita
Como demonstrado pela série histórica de pesquisas de perfil e satisfação aplicada aos
professores, esses profissionais tendem a ser mais críticos na avaliação dos educandos.
Geralmente a participação do aluno durante a visita educativa é sempre o aspecto que recebe a
menor porcentagem de respostas “ótimo” e nessa amostragem não foi diferente. Tal quesito
recebeu apenas 66% de menções “ótimo”, índice idêntico ao do semestre passado.
Também se constatou a manutenção enquanto quesito mais bem avaliado o interesse dos
alunos em relação à temática do museu, que aparece com 75% de respostas “ótimo”. Por outro
lado, esse foi o aspecto que recebeu o maior índice de respostas regulares, 3%. Ainda que
aparentemente essa relação pareça paradoxal, entendemos que se deve ao fato da temática da arte
sacra ser uma barreira inicial entre o educando e o acervo, porém a alta concentração de
respostas “ótima”, indica, pelo menos sob a ótica do professor, a sua diluição por meio da visita
educativa.
Finalmente o interesse dos alunos pela exposição visitada aparece com uma concentração
de 72% de respostas “ótimo”, 26% de respostas “bom”, 1% “regular” e 1% “em branco”. Esse
quadro é muito parecido com o do semestre passado e demonstra que apesar da realização de
uma exposição temporária de temática muito distinta da exposição de longa-duração, a da
coleção de objetos etnográficos na sala metrô Tiradentes, esse dado não aparece na amostragem,
uma vez que, o acesso a esse espaço expositivo segue muito limitado, já que não se previu uma
integração com o espaço do Museu de Arte Sacra de São Paulo e se optou pela priorização dos
usuários do sistema de metrô.
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Contribuições possíveis da visita educativa para o trabalho realizado pelo professor em
sala de aula

Nesse semestre dos 89 respondentes, 88 indicaram que acreditam que a visita contribuirá com o
trabalho desenvolvido em sala de aula e apenas um deixou essa questão em branco. O
cruzamento dessa questão com o amplo período que indicaram para o planejamento da visita
educativa demonstra-nos de fato que há uma expectativa por parte dos professores em se valer da
visita ao museu enquanto complemento da prática docente.
Quando indagados sobre a forma pela qual a visita contribuiria com esse trabalho, 62% deixaram
essa questão aberta em branco, porcentagem semelhante ao semestre anterior em que obtivemos
60% de questões em branco. Ainda que essa porcentagem pareça alta, entendemos que não
denota a falta de comprometimento do professor em preencher o questionário já que na questão
subsequente é possível assinalar as principais contribuições a partir de uma questão fechada.
Quando indicaram algo, a maioria entendeu que a visita complementaria os conteúdos
curriculares, 10% da amostra. Outros 4% manifestaram a intenção de desenvolver projetos e
atividades a partir da visita e 1% indicou a criação de aulas a partir da visita ao museu. Tais
apontamentos demonstram o entendimento por parte dos professores da complementariedade
entre os espaços tidos como de educação formal e não-formal, escola e museu. Há 3% que
indicaram o desenvolvimento de noções sobre coleção que se refere aos professores da Escola
Estadual Prudente de Morais, com a qual desenvolvemos há anos ações continuadas entre
professores, educandos e museu por meio do Projeto Educar em Conjunto.
A ideia de enriquecimento cultural dos alunos e da ampliação de seus conhecimentos aparecem
ambas em 3% das respostas. A apreensão de aspectos religiosos e de arte sacra surge em 2% da
amostra. Esse dado deve-se à presença de instituições de ensino vinculadas à Igreja Católica
Apostólica Romana.
As seguintes contribuições agrupadas indicam aspectos caros ao projeto educativo do museu.
São elas: interdisciplinaridade do Museu, desenvolvimento da noção de temporalidade,
contribuição com a prática educativa (relação entre museu/ escola) e o contato com a obra de
arte/ objeto musealizado, que somados alcançam 5%. É gratificante verificar que ainda que a
maior parte dos respondentes tenha programado visitas educativas pontuais seja perceptível a
compreensão desses aspectos concernentes à prática educativa em museus.
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Como na amostragem passada, a principal contribuição apontada pelos professores na questão
fechada com alternativas previamente discriminadas foi “aprender sobre o tema específico do
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museu”, assinalada por 46% dos respondentes. Esse dado nos indica a expectativa do professor
em observar com os alunos o acervo de longa duração da instituição.
A alternativa “Conhecer o museu” também está entre as mais apontadas pelos professores, 46% a
assinalaram. Esse aspecto teve uma ampliação de 27% em relação ao semestre passado,
creditamos isso ao fato da presença significativa de escolas que não se localizam na capital, 30%
da amostra.
O contato com os objetos museológicos foi lembrado por 44% dos professores, percentual maior
que o do semestre passado quando aparecia em 35%. É gratificante perceber a eleição desse
aspecto que dá conta da especificidade do trabalho educativo realizado em espaços museais em
que se privilegia o contato com objetos. Esse aspecto aparece em percentual pouco maior que
“complementar conteúdos curriculares”, contribuição assinalada por 41% dos pesquisados. A
ideia de complementação de conteúdos curriculares teve uma queda de 2%, ante o segundo
semestre de 2017.
Propiciar a sociabilização dos alunos teve um declínio nesse semestre, 21% ante 16% no
semestre passado. Atribuímos esse decréscimo expressivo à ampliação dos profissionais que
lecionam para o Ensino Médio, Técnico e Superior, fases da formação em que tal contribuição
não é tão lembrada quanto nos anos iniciais de ensino. Essa característica do grupo pesquisado
também motiva a baixa expressividade daqueles que indicaram “passear” como contribuição,
apenas 1%.
Entre aqueles que assinalaram a alternativa “Outros”, 3%, indicou-se o aprofundamento dos
estudos em campo para o desenvolvimento de projetos arquitetônicos, o estudo de edificações
coloniais e a possibilidade de convívio em um ambiente distinto da sala de aula.
Nesse semestre o número de questões anuladas voltou a figurar em um índice aceitável,
4%. São anuladas as questões em que o professor assinala mais do que três contribuições como
solicitado no enunciado. No semestre passado tal índice alcançara 27% da população pesquisada.
A retomada do pequeno índice de anulação se deve à explicitação da questão pelos educadores e
ao tempo dedicado ao preenchimento do formulário pelos professores.
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Quando indagados sobre a possibilidade de realização de atividades a partir da visita ao museu,
88% responderam que desenvolveriam ações futuras. Esse percentual é muito semelhante ao
passado, em que 86% responderam positivamente. Dos participantes, 7% indicaram que não
realizariam ações a partir da visita. Entre aqueles que responderam negativamente foram
alegadas as seguintes razões: não serem professores ou considerar que as disciplinas lecionadas
não são afins à temática do museu. Apenas 5% deixaram a questão em branco, menor percentual
obtido nas últimas amostragens.

Nesse semestre percebemos uma diversificação maior nas atividades que os
professores pretendem desenvolver com seus alunos do que no semestre passado. Sendo assim, a
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atividade mais apontada – a realização de debates a partir da visita educativa ao museu, aparece
discriminada em apenas 20%, percentual muito semelhante ao semestre passado, quando apesar
de não ser a categoria mais indicada concentrou 19% das respostas. A ideia de complementar
conteúdos curriculares agora ocupa a segunda posição, sendo mencionada em 9% das respostas –
uma redução de 18% comparando-se ao segundo semestre de 2018.
A produção de relatórios ou demais registros escritos surge como a atividade indicada
por 8% dos professores, mesmo percentual daqueles que indicaram a socialização com os demais
alunos.
Percebemos uma alta incidência de professores que optaram pela organização de uma
atividade mais tradicional, trabalho escrito ou debate, quando somados alcançaram cerca de 30%
do total. Esse dado deve-se provavelmente ao fato de serem profissionais que lecionam para
alunos dos anos finais de ensino e ao fato de apenas uma pequena parcela participar de ações
continuadas com a Ação Educativa do Museu de Arte Sacra, assim optam por recursos mais
disseminados no ambiente escolar, aqueles que estimulam a linguagem escrita e oral.
A criação de aulas a partir da visita e a realização de atividades artísticas foram
apontadas ambas por 7% dos entrevistados. A boa representativa daqueles que optaram pelo
desenvolvimento de linguagens artísticas é compreensível, já que os professores de artes/música/
desenho são os que aparecem em maior quantidade na pesquisa.
Podemos considerar entre os professores que pretendem dar continuidade em sala de
aula às práticas próprias da educação em museus aqueles que indicaram as seguintes atividades:
Projeto Coleções (5%)10, aprender/ conhecer mais sobre o museu (3%), leitura de imagem (3%),
visitar outros museus ou retornar ao Museu de Arte Sacra (1%) e reforçar a observação dos
objetos vistos no museu (1%). Trata-se de uma porcentagem significativa já que totalizam 13%
da amostra.

10

Tratam-se aqui dos professores da Escola Estadual Prudente de Morais com os quais desenvolvemos ações
continuadas.
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Sugestões e críticas para a melhora da visita educativa ao Museu

A última questão do formulário é aberta a fim de que os professores possam se
expressar livremente sobre a visita educativa e tem um caráter complementar, sendo assim o fato
de 55% a deixarem em branco não invalida a análise da relação desses profissionais com a
experiência educativa vivenciada pelo grupo. Esse índice é muito semelhante ao semestre
anterior, em que obtivemos 53% de respostas em branco.
Outra tendência constatada é o predomínio de elogios nessa questão agora
representados em 17% ante os 24% do segundo semestre de 2017. Essa redução deve-se
provavelmente ao fato da entrada de novos educadores na equipe, ainda em processo de
formação uma vez que quando discriminados os elogios, aqueles destinados à figura do educador
parecem em menor porcentagem. Por outro lado, tivemos um ligeiro aumento nas sugestões,
15% ante 12% na amostragem imediatamente anterior a essa.
Finalmente há aqueles que afirmaram considerar a visita adequada e que por isso não
tinham nada a sugerir, 8% e apenas 2% de críticas. Entre as críticas apontadas estão a redução do
tempo da visita para propiciar mais momentos de autonomia para o grupo e o aumento do tom de
voz dos educadores.
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Dentre aqueles que realizaram elogios, 48% elogiaram o trabalho educativo como um
todo e apenas 14% pontuaram o educador como razão do elogio, às vezes fazendo-o
nominalmente. Por fim, há 38% de elogios genéricos, aqueles que sistematizam frases ou
adjetivos de sentimentos positivos.

Nesse semestre também aparece como principal sugestão a ampliação da duração da
visita, 33%. No segundo semestre essa sugestão monopolizava os apontamentos, uma vez que
aparecia em 87% da amostra. Dessa vez há uma variedade grande entre as sugestões, em que se
destacam a oferta de roteiros de visitas específicas/ diversidade temática e o fornecimento de
materiais educativos para os acompanhantes das visitas educativas, lembrados por 17% e 11%.
Sugestões concernentes à ampliação da divulgação do museu e de suas atividades
voltam a aparecer, sinalizadas por 5%. Há apontamentos relacionados à infraestrutura da
instituição, a saber: ampliar o horário de funcionamento do museu (6%), a construção de um
espaço para o acolhimento dos grupos (6%) e a possibilidade de uma visita mediada que englobe
os espaços expositivos do museu e da sala do metrô (5%). Vale dizer que hoje não há uma
integração entre a sala disposta na plataforma do metrô, em razão disso se optarem por visitar o
complexo do Mosteiro da Luz devem pagar novo ingresso ou não tem desconto no bilhete do
museu.
Já as sugestões diretamente relacionadas à pratica educativa podem ser expressas a
partir dos seguintes apontamentos: continuar focando em acessibilidade (6%) e ampliação da
parceria/ projetos com a escola (5%).
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Considerações finais sobre a pesquisa realizada

Nesse semestre, como no passado, os respondentes vinculados à rede particular de ensino
foram a maioria dos participantes de visitas educativas ao Museu de Arte Sacra de São Paulo,
54% ante 46% de escolas públicas. De fato, observamos agora a consolidação de um cenário em
que a rede particular passa a ocupar a maior parte das vagas destinadas para a realização de
visitas educativas. Esse quadro se delineia nas pesquisas voltadas aos professores há dois
semestres e, pela primeira vez, no quadro geral de estudantes recebidos pelo museu já que agora
a rede particular passou a ser 65% do público atendido em visitas educativas. Sabemos que para
reversão dessa situação é necessária a retomada de políticas públicas que privilegiem o acesso
dos professores e alunos da rede pública aos museus, já que iniciativas pontuais não possuem a
mesma força e abrangência.
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Um aspecto positivo dessa amostragem é a diversificação dos locais de origem dos
professores participantes da pesquisa, em que se constatou que 30% atuam em escolas
localizadas fora da capital. Nesse semestre recebemos professores que lecionam em regiões
administrativas distantes como, por exemplo, Presidente Prudente, Marília, Central e Ribeirão
Preto. É emblemático que todos atuam na rede pública, o que nos indica que a principal barreira
para o acesso ao museu não é a distância geográfica entre a escola e o museu.
Outro dado interessante é o de que os professores que atuam na capital, concentram-se na
zona leste e no centro, respectivamente 25% e 22% da amostra. Aqui constatamos que todos
aqueles que atuam na zona leste, região em que há uma alta concentração demográfica, o fazem
em escolas particulares. Por sua vez, aqueles vinculados às escolas de região central dividem-se
nas redes pública e privada. Esse dado somado aos anteriores aqui expostos indicam-nos que o
transporte permanece enquanto a principal barreira para a realização de visitas ao Museu de Arte
Sacra.
Vale mencionar ainda as parcerias firmadas no semestre com professores que atuam no
ensino superior, especificamente no curso de Arquitetura e Urbanismo. Tais profissionais
ausentes na amostragem anterior, agora representam 9% da população. Sabemos da relevância
das parcerias entre o Museu e a Academia para que o acervo, e nesse caso, seu prédio
permaneçam como objetos de estudos para o incentivo da produção de novos conhecimentos que
nos auxiliem a repensar o espaço em que atuamos.
Finalmente a escola voltou a figurar como o principal canal a partir do qual o professor se
informou sobre o museu, 32% do universo pesquisado. Isso coloca-nos o desafio de dar
continuidade e ampliar as parcerias entre museu e escola, já que sabemos por pesquisas recentes
que mapearam os hábitos culturais dos paulistas que dentre aqueles que afirmaram visitar pelo
menos um museu na visita a maior parte deles o fez com a escola. É importante entendermos os
saberes construídos nesses espaços como complementares e não antagônicos, como muito se
debateu na bibliografia sobre o tema, pois só assim se poderá construir uma relação mais
solidária entre as partes, o que por sua vez beneficiará tanto os educandos quanto professores e
educadores de museus.
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IV)

ANEXO

Modelo de pesquisa aplicado aos professores (questionário de autopreenchimento)
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Anexo XVII
Visita Integrada para professores em parceria com a Pinacoteca de São Paulo

2º trimestre de 2018

Responsável pelo relatório: Fabio Santana Silva

No segundo trimestre de 2018 foi realizada uma visita integrada com outra instituição, a
atividade denominada “Visita integrada para Professores - Mulher: da representação à presença
nos acervos” foi promovida no dia 27 de maio de 2018 em conjunto com o Núcleo Educativo da
Pinacoteca de São Paulo.

Objetivo da visita integrada

A visita integrada para professores “Mulher: da presença à representação nos acervos” teve
como objetivo principal apresentar e discutir com educadores atuantes nas redes pública e
privada de ensino as possibilidades de abordagem da temática nos acervos e exposições
temporárias das duas instituições, partindo das aproximações e distanciamentos presentes em sua
relação e da criação de um repertório instrumental que permita uma reflexão crítica acerca das
formas em que se constituem as discussões relacionadas à mulher nos mais variados segmentos
da sociedade contemporânea.

Adesão e participantes

Ao longo do período de divulgação da visita integrada através das redes sociais, mailing,
newsletter e outras ferramentas de comunicação das duas instituições foram recebidas 110
inscrições das quais foram confirmadas 28 pessoas. Na ocasião da atividade, realizada no dia 27 de
maio, no período das 10h00 às 18:00 participaram 8 pessoas.
A diferença entre o número de participantes confirmados e o de presentes deve-se a
instabilidade causada pela paralisação dos caminhoneiros que se iniciou no dia 21 de maio. Sendo
assim, os participantes inscritos residentes em outras cidades, principalmente pertencentes à
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Região Metropolitana de São Paulo e ao interior do estado, não compareceram devido à
dificuldade de locomoção causada pela paralisação.

Estruturação do encontro

A atividade aconteceu em três momentos distintos que se dividiram por diferentes espaços ao
longo do dia. Na primeira parte os diálogos aconteceram no espaço expositivo do Museu de Arte
Sacra de São Paulo, já no segundo momento, a visita teve continuidade na Pinacoteca de São
Paulo e, no último momento do dia, foi proposta uma atividade prática em que os participantes
foram convidados a produzir um grande painel coletivo. A visita teve duração de oito horas em sua
totalidade.
Durante o período de visitação ao Museu de Arte Sacra de São Paulo os professores tiveram um
momento para apresentação individual e de suas motivações para a participação na atividade.
Após esse momento inicial os educadores fizeram um acolhimento em frente à fachada lateral do
edifício do Mosteiro da Luz, edifício em que está instalado o Museu de Arte Sacra de São Paulo,
em que foram explorados alguns dos elementos arquitetônicos que oferecem indícios de seus
usos em diferentes períodos. O uso do equipamento enquanto espaço de clausura religiosa
feminina foi explorado nesse momento com o objetivo de desenvolver a temática do evento a
partir da relação entre arquitetura e funcionalidade do espaço.
Após esse momento introdutório, visitou-se o espaço interno do Museu, inicialmente a
temática foi abordada a partir da exploração das diversas representações de Maria no ambiente
católico. Nesse sentido, buscamos apresentar as diferenças entre as iconografias que tratam de
passagens de sua história e das que tratam de suas aparições.
Foram exploradas obras presentes na exposição de longa duração do museu, especificamente
as representações de Nossa Senhora da Luz, Nossa Senhora da Conceição e Nossa Senhora das
Dores. Após uma discussão breve sobre suas iconografias e sobre a popularização do culto
mariano, os participantes foram convidados a produzir registros afetivos e simbólicos em um
caderno de memórias fornecido no início da atividade com o objetivo de construir um repertório
visual a ser utilizado no final da visita.
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Valendo-se da proposta de representação, a visita teve continuidade na exposição temporária
“Sagrado Marfim: avesso do avesso” que busca explorar de forma multidisciplinar o uso do marfim
em diferentes momentos históricos e sua relação intercolonial. Após uma apresentação da
proposta da exposição, buscamos explorar a adaptabilidade das representações católicas e suas
iconografias. Partindo da representação de Nossa Senhora das Dores foi proposta uma discussão
acerca das características ligadas à figura de Maria que permitem sua ressignificação em
diferentes contextos ao longo da história.
Após esse momento a discussão teve continuidade diante da obra “Natividade”, de Ludovico
Carraci. Nesse momento abordamos a questão referente ao protagonismo da figura feminina na
representação e na devoção católica.
A visita foi finalizada com a obra “Ressurreição de Lázaro”, de Anita Malfatti, momento em que
a chave da discussão passou a ser a presença feminina no acervo do Museu de Arte Sacra de São
Paulo. Para além dessa proposta, a obra foi utilizada com o objetivo de encerrar a discussão nesse
primeiro espaço e serviu como elo de ligação para os debates que seriam propostos na segunda
parte da atividade que aconteceu no espaço da Pinacoteca de São Paulo.
Após o intervalo para o almoço os participantes reuniram-se no espaço da Pinacoteca de São
Paulo, a visita também seguiu por três momentos iniciando-se pela obra “Tropical” de Anita
Malfatti, exposta em uma das salas destinadas à exposição de longa duração daquela instituição.
Nessa obra a educadora propôs uma análise de imagem com o objetivo de explorar questões
referentes aos processos de criação da artista e a partir deles trazer questões sobre sua atuação
em seu tempo e contexto, uma vez que essa temática foi proposta na mediação da obra
“Ressurreição de Lázaro”, integrante do acervo do Museu de Arte Sacra de São Paulo partindo do
eixo da participação da artista no Pensionato Artístico do Estado de São Paulo, que tinha como
objetivo promover o desenvolvimento da produção artística no Estado.
A visita prosseguiu pela exposição temporária “Hilma af Klimt: mundos possíveis”, que
apresenta de forma panorâmica as obras produzidas pela artista ao longo de sua trajetória. A
exposição permite uma abordagem que transita pelos eixos propostos para o encontro. Em
diferentes momentos a exposição apresenta trabalhos que tratam do universo simbólico da
representação do feminino, paralelamente ao protagonismo que se pretende dar a artista ao
apontá-la enquanto pioneira de um movimento artístico historicamente atribuído aos artistas
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homens. Dessa forma a exposição permitiu uma reflexão acerca da presença da mulher nos
espaços culturais, seja em seus acervos ou mesmo nas exposições temporárias, enquanto agentes
ou representação. Discussão iniciada no começo do encontro e que retomou fôlego nos
momentos finais do dia.
Na sequência, os professores visitaram a exposição “Chão comum”, da artista Ana Dias Batista,
nesse espaço foi proposta uma reflexão acerca da participação da mulher, enquanto artista de seu
tempo, nos processos de curadoria e expografia da instituição e sobre os percursos transcorridos
até que essa presença fosse possível.
Por fim, os professores foram convidados a criar uma tela de grandes dimensões nas quais
representariam por meio de grafismos as ideias e os sentimentos suscitados no decorrer da visita
integrada em que se discorreu sobre a representação e a presença feminina nas instituições.

Proposta poética – Professores criam suas representações a partir da visita
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Proposta poética- criação coletiva finalizada com representações do feminino

Pesquisa - Visita integrada para professores

A pesquisa
A pesquisa foi desenvolvida no ano de 2014 por um grupo interdisciplinar de educadores
formados por profissionais das áreas de Ciências Sociais, História e Turismo a fim de mapear o
perfil daqueles que participam das visitas integradas para professores ofertadas pela Ação
Educativa do Museu de Arte Sacra em parceria com outras instituições, bem como conhecer a
opinião deste segmento de público sobre a atividade. O questionário é formado por 13
questões, das quais três são abertas, nove fechadas e uma combinada.

Universo da amostra
Participaram da pesquisa 8 pessoas, o que equivale à 100% dos participantes da Visita
integrada para Professores realizada no dia 27 de maio de 2018.
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Perfil
A maior parcela dos participantes, representada por 83,3% do total atua dentro do sistema
formal de ensino em sala de aula. Entre esses profissionais predominam os que atuam junto ao
Ensino Médio, 25% afirmaram lecionar para esse ciclo. Entre os demais ciclos nota-se uma
parcela significativa entre aqueles que atuam juntos aos ciclos Fundamental I e Fundamental II,
ambos representados por 16,7% da amostragem, índice correspondente ao número de
participantes que afirmaram não lecionar.
Há ainda correspondência entre os participantes que atuam no Ensino Superior, Técnico e que
dão aulas particulares, sendo que cada segmento foi representado por 8,3% do total de
respostas.

No que se refere à presença desses profissionais nas instituições envolvidas na atividade, a
maioria dos participantes afirmou conhecer os espaços, entre eles 62,5% (5 respostas) já
conheciam o Museu de Arte Sacra de São Paulo e 87,5% (7 respostas) afirmaram conhecer a
Pinacoteca de São Paulo.
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Quanto ao percentual referente aos professores que já trouxeram alunos para visitas aos
museus proponentes da ação percebe-se uma redução significativa em relação à questão
anterior, 75% (6 respostas) dos profissionais afirmaram nunca ter trazido grupos ao Museu de
Arte Sacra de São Paulo, enquanto 50% (4 respostas) dos mesmos nunca levaram os alunos à
Pinacoteca de São Paulo. Esses dados apontam para a necessidade da continuidade de
programas e ações voltadas para a formação continuada de professores junto às instituições
museológicas além de demonstrar as dificuldades enfrentadas por esses profissionais na
efetivação de ações junto à esses espaços, seja pelo contingenciamento de verbas ou pela
ausência de políticas públicas que permitam essa aproximação entre educandos, educadores e
museus.

Quando questionados sobre a participação desses grupos em visitas mediadas por educadores
das duas instituições esse distanciamento torna-se ainda mais latente, nenhum dos professores
afirmou ter participado com seus alunos de visitas promovidas pela Ação Educativa do Museu
de Arte Sacra de São Paulo, enquanto 12,5% (1 resposta) afirmaram já ter visitado a Pinacoteca
de São Paulo com a mediação promovida pela equipe de educadores da instituição.
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Na questão correspondente à participação dos professores em atividades dirigidas a
professores em instituições culturais, 62,5% (5 respostas) dos participantes afirmaram já terem
participado dessas ações.

Entre os equipamentos da cidade foram citados Itaú Cultural, Museu de Arte Moderna de São
Paulo (MAM), Museu de Arte de São Paulo (MASP), Pinacoteca de São Paulo e Instituto Tomie
Ohtake.

No que se refere às temáticas desses encontros os participantes apontaram para áreas de
interesse bastante diversas. Houve maior incidência naquelas que tratam de períodos e
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movimentos artísticos em que foram citados o Barroco e o Modernismo. Há ainda as temáticas
relacionadas às práticas artísticas representada pela citação de técnicas em argila como
temática central e a que tem relação com questões sociais citada com o termo territórios
urbanos.

Sobre a visita integrada
Quando indagados sobre as maneiras pelas quais tiveram conhecimento da visita integrada
para professores predominam os que afirmaram ter se informado pelos sites dos museus,
representados por 44,44% (4 respostas) das respostas. Esse índice demonstra a procura, de
forma ativa, por atividades de formação de professores promovidas por instituições
museológicas e a necessidade de um trabalho contínuo por parte das Ações Educativas desses
equipamentos. O mailing também aparece como uma ferramenta efetiva na divulgação dessas
atividades, esse meio foi citado por 33,33% (3 respostas) dos professores. Aparecem ainda a
indicação e a participação em programas continuados oferecidos pelas instituições, a saber o
Clube dos Professores da Pinacoteca de São Paulo, ambos representados por 11,11% (1
resposta) das respostas.
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Quanto às razões que motivaram a participação dos professores na visita integrada, a maior
incidência de respostas refere-se à temática proposta e a formação profissional, ambas
aparecem em 29,16% (7 respostas) dos formulários analisados. Além de reforçar a importância
da continuidade de atividades voltadas para professores promovidas por museus apontada nas
respostas anteriores, esses dados mostram também a busca por temáticas relacionadas às
questões presentes na contemporaneidade, a presença e a representatividade da mulher na
sociedade como um todo tem sido um tema amplamente discutido em diversos setores da
sociedade e esse dado aponta para uma procura por abordagens que tratem dessas demandas
dentro dos equipamentos culturais.
O hábito de participar de atividades desenvolvidas para professores também aparece com
destaque no percentual de respostas, representado por 16,6% (4 respostas) das respostas,
mesmo índice registrado na opção “Outros” em que aparecem descritas respostas não
contempladas pela pesquisa. Nesse campo aberto foram apontadas as seguintes razões:
ampliar conhecimentos, conhecer a cidade de São Paulo, apreço pela arte e apreço pelas
instituições proponentes. Entre as demais opções propostas pelo questionário, 4,16% (1
resposta) das respostas apontam o certificado como motivação para a participação na visita,
mesmo índice percebido para respostas em branco.
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Quando questionados sobre a principal razão que os motivou a participar da atividade, 37,5% (3
respostas) responderam ser a temática da visita, 25% (2 respostas) indicaram o hábito de
participar de atividades para professores, mesmo percentual apontado na opção “Outros”. Há
ainda 12,5% (1 resposta) das respostas em branco. Esses dados reforçam a análise da questão
anterior em que se notou a procura por temas relacionados às discussões presentes na
atualidade.

Dentre os aspectos que tiveram a maior quantidade do conceito “ótimo” destaca-se a atuação
dos educadores durante a visita, oito respostas. Destacam-se ainda os seguintes aspectos:
temática e inscrição, ambos apontados como “ótimo” por sete participantes. Ainda entre os
aspectos considerados como “ótimo” pelos participantes aparecem a divulgação com seis
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respostas, a aplicabilidade com cinco respostas e a duração com quatro apontamentos, mesmo
índice apontado com o conceito “Bom”, sendo o aspecto que mais concentrou esse conceito
nas respostas.
Nenhum dos aspectos presentes no questionário foi apontado como regular ou ruim pelos
participantes.

Na primeira das questões abertas presentes no questionário, relacionada ao que os
participantes mais gostaram na visita, a atuação dos educadores aparece em destaque com
62,5% (5 respostas) das respostas. As demais respostas registradas são a proposta poética,
informações sobre o tema e “tudo”, todas aparecem com 12,5% (1 resposta) do total.
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Já quando indagados sobre o aspecto que menos gostaram a maioria deixou a resposta em
branco ou mencionou nada, 6 pessoas. Nesse campo também foi registrada uma resposta em
que o participante faz elogios à visita. Tais dados indicam uma aprovação geral da atividade. Em
menor quantidade aparecem críticas pontuais relacionadas à duração da visita, a saber sua
duração.

Na última questão aberta pedia-se ao participante que indicasse se sentiu falta de algo. Nela
cinco pessoas deixaram em branco ou afirmaram que não, dado que demonstra uma avaliação
positiva da visita.
Entre as demais respostas foram descritos outros aspectos de que sentiram falta, a saber:
receber material impresso sobre a atividade e pausas para água e mais tempo destinado ao
café. Tratam-se aqui de sugestões pertinentes e que podem ser revistas na próxima edição do
encontro.
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Quando indagados se pretendem realizar atividades relacionadas ao tema com seus alunos a
maior parcela das respostas foi positiva, 75% (6 respostas) dos participantes responderam
“Sim”. Nos demais questionários essa questão foi deixada em branco.

A questão seguinte estava relacionada à essa pretensão e buscava mapear de que forma os
professores pretendiam realizar essas atividades, 37,5% (3 respostas) das respostas apontaram
que os professores gostariam de realizar visitas às instituições. As demais respostas foram: falar
sobre os olhares das mulheres, sobre o papel das mulheres na sociedade e tratar da arquitetura
e patrimônio na cidade, todos com 12,5% (1 resposta) do total de respostas.
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Na última questão os participantes foram indagados se pretendiam retornar às instituições com
seus alunos e 87,5%(7 respostas) das respostas foram positivas para os dois museus. Esse dado
apresenta a importância da aproximação entre as instituições museológicas e os profissionais
que atuam diretamente no ambiente escolar.

Considerações finais sobre a visita
A diferença entre os índices de presença dos professores e alunos nas instituições
contempladas por essa amostragem atreladas ao interesse por atividades de formação
oferecidas por museus apontadas em diferentes momentos desse questionário indicam a
importância da promoção de ações e visitas voltadas para esse público que visam a construção
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de um repertório crítico que dialogue com os currículos escolares e com temas atuais
recorrentes na sociedade. As dificuldades enfrentadas pelos professores na efetivação de ações
que promovam a interação entre os educandos e o ambiente externo da escola apontam para a
necessidade de se discutir formas de abordagem do conteúdo presente nessas instituições e de
aproximação entre esses agentes que formam os corpos educacional e cultural de nossa cidade.
Dessa forma, torna-se necessária uma reflexão acerca das formas de se viabilizar a presença
desses grupos escolares nos museus e sua aproximação. A consolidação de políticas públicas e
de programas museológicos voltados para esse fim apresentam-se enquanto ferramentas
importantes nessa construção, uma vez que a pesquisa nos mostra a intenção desses
profissionais em utilizar os museus enquanto parceiros no processo de formação regular e
cultural dos diferentes públicos que constituem os ambientes escolares.
Por fim, cabe ressaltar que os espaços culturais, em particular as instituições museológicas,
atuam de forma interdisciplinar, visando uma abordagem múltipla de seus acervos que não se
esgotam em si mesmos. É necessário estabelecer diálogos entre essas diferentes visões e
objetos na busca pela formação de um público frequente e autônomo nos museus que partam
da construção de um hábito em frequentar espaços dessa natureza, seja com fins mais amplos
enquanto atividades atreladas ao lazer, seja com outras finalidades mais específicas, como
visitas educativas e atividades de formação.
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Anexo XVIII
Promoção do Museu no WebSite e nas Redes Sociais

A rede social Facebook foi alimentada diariamente durante o 2º trimestre de 2018,
tendo uma alta significativa em número de alcance de público e visualizações de suas
publicações. O destaque do trimestre em relação ao Facebook fica por conta das
publicações de vídeos, que atingiram números expressivos de visualizações e minutos
de exibição.
A equipe de comunicação do MAS tem se dedicado a edição e criação de vídeos
institucionais de divulgação das atividades do Museu, bem como sua participação em
ações da Secretaria da Cultura. Publicamos vídeos respeitando a LBI (Lei Brasileira
de Inclusão), com nosso educador intérprete Anderson Shimamoto fazendo a tradução
simultânea em Libras e com legendas. Outro destaque foi a primeira transmissão ao
vivo de longa duração através do Facebook, na missa de envio da Imagem Peregrina
de Nossa Senhora de Nazaré, a transmissão ao vivo teve mais de uma hora de
duração e atingiu números expressivos de visualizações: 2,2 mil usuários.
Também salientamos a parceria estabelecida pelos departamentos de comunicação do
MAS e do Museu de Santo António de Lisboa (Portugal), para a criação e edição de
um vídeo contando um dos milagres de Santo Antônio, para a ação de dia dos
namorados da Secretaria da Cultura (#ÉDiaDeMuseuComOCrush).

Figura 1-Ação Secretaria da Cultura (Dia dos Namorados)
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Figura 2 - Ação em Parceria com o Museu Santo António de Lisboa

Figura 3 - Divulgação do Curso "Estética do Horror"
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Figura 4 - Vídeo com Mostra da Exposição Sagrado Marfim c/ Libras e Legenda

Figura 5 - Trasmissão ao vivo da Missa de Envio de N.S. de Nazaré
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O Instagram segue sendo uma das principais redes de comunicação do Museu de Arte
Sacra, tendo uma rede de seguidores assíduos e participativos, com alcances imensos,
já ultrapassa nesta data os 10k, por ser uma rede imagética, permite a utilização de
“memes” e cultura popular para trazer cada vez mais a instituição MAS para a
contemporaneidade e seus jovens e virtuais habitantes.

Figura 6 - Copa 2018

Figura 7 - Comemoração 8K
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Figura 8 - Meme Abdias e Thanos (Marvel)

Figura 9 - Parceria Museu e MET (NewYork)

Figura 10 - Live de Santo Antonio (#EDiaDeMuseuComOCrush)

Figura 11- Paisagem do Museu c/ Céu
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Destaques de Abril:

Destaques de Maio:

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

206

Destaques de Junho:
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Um dos destaques do trimestre é a adesão do MAS ao Spotify, plataforma de
streaming musical que permite ao Museu oferecer trilhas sonoras baseadas em nossas
exposições e também em alguns cursos e eventos que possibilitam tal divulgação
conforme os exemplos abaixo.

Figura 12 - Perfil do MAS no Spotify
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Playlists atuais do MAS na plataforma.
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O destaque do YouTube desse trimestre foi a inclusão de dois vídeos especiais, a
visita virtual a exposição Urubu Ka’apor, e um vídeo explicativo da exposição Sagrado
Marfim: O Avesso do Avesso, que permitiu aos curadores um maior contato com o
público da exposição bem como oferecer aos usuários da plataforma um conteúdo
exclusivo sobre a mesma.

Figura 13 - Video dos Curadores da exposição Sagrado Marfim
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Nosso destaque para o site oficial do Museu de Arte Sacra fica por conta da área de
visitação virtual as exposições que foram encerradas.
Nesse Trimestre foi adicionado ao site do Museu a possibilidade de visitar a exposição
Urubu Ka’apor, um grande sucesso de público e crítica, em parceria com o Museu
Índia Vanuíre.

De Janeiro a Maio de 2018, o Museu de Arte Sacra de São Paulo – MAS-SP,
instituição da Secretaria da Cultura do Estado, inaugurou seu calendário expositivo de
2018 com "Urubu Ka'apor", sob curadoria de Beatriz Cruz e com a colaboração do
Museu Índia Vanuíre, da cidade de Tupã/SP. Em comemoração ao aniversário da
capital paulista, a mostra apresentou artefatos confeccionados por algumas etnias
indígenas brasileiras, como adornos de cabeça - cocares, coroas, aros emplumados,
coifas, dentre outros -, adornos de braços, além de objetos litúrgicos e cerimoniais. A
mostra permaneceu em cartaz de 25 de janeiro a 29 de maio de 2018.
A versão virtual está disponível no site do
museu.<http://museuartesacra.org.br/pt/exposicoes/virtuais>
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Anexo XIX
Monitoramento do Público Virtual

Para o cumprimento e aprimoramento das metas previamente estabelecidas, a equipe
de comunicação busca sempre estabelecer uma relação de parceria com seu público
virtual, tentando modificar as visões pré-estabelecidas, bem como adicionar novas
linguagens na comunicação museal da instituição com seus visitantes físicos e virtuais.
Nos tornamos referência em informações digitais disponíveis facilmente para nossos
visitantes através do nosso perfil no Google, que é recomendado em primeiro lugar
gratuitamente pela própria empresa para os usuários que pesquisam qualquer notícia
relacionada ao recorte temático do museu: a arte sacra.
Seguem abaixo os gráficos, números e dados fornecidos pelos provedores do site e
redes sociais demonstrando o crescimento de nossos visitantes virtuais nesse trimestre
comparado ao primeiro.
Como os usuários nos pesquisaram no Google no Trimestre.

Total: 75,1 mil.
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Quantidade de usuários que nos pesquisaram diretamente no Google durante o
trimestre: 73,9 mil.

Quantidade de vezes que nos pesquisaram diretamente no Google Maps durante o
trimestre: 8,89 milhões.

Pessoas que acessaram nosso site oficial diretamente do Google durante o trimestre:
1,3 mil.
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Quantidade de pessoas que pediram rotas para o Museu diretamente do Google Maps
durante o trimestre: 3,75 mil.

Quantidade de vezes que nos ligaram diretamente do Google durante o trimestre: 268.

Quantidade de fotos enviadas para nosso perfil no Google por usuários durante os dois
trimestres de 2018: 4,72 mil.
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Quantidade de vezes que nossas fotos foram visualizadas no Google durante o
trimestre: 334 mil.

Localidades que mais visitam o MAS
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Números de visitantes virtuais e interações no site do Museu de Arte Sacra, fornecidos
pelo Google Analytics.

Relação entre novos visitantes e visitantes que retornaram ao site.
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Métricas de Abril

Métricas de Maio

Métricas de Junho

Métricas de visitantes durante o trimestre:

Total: 67.775
Media diária: 753
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Facebook: 2º Trimestre

Alcance Orgânico:

Novas Curtidas: 1.790 | Descurtidas: 1.063
Total de Curtidas: 67.200
Total de Check-ins: 3.981
Usuários Envolvidos: 25.616
Alcance Total: 358.635
Alcance das Publicações da Página: 113.798
VÍDEOS DO FACEBOOK:
Total Alcance: 14.702
Total Vizualizações: 3.440
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Instagram
Total de Seguidores: 10.100
Novos Seguidores: 3.236
Publicações do Trimestre: 95
Curtidas:11.724
Impressões: 207.393

Twitter
Total de Seguidores: 198.000
Novos Seguidores: 5.160
Publicações do Trimestre: 457
Visitas: 11.690 | Menções: 462
Impressões: 548.400

OBS: YouTube e Spotify ainda não quantificáveis para esse trimestre.

Contatos ativos da Newsletter Institucional: 7.006
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Anexo XX
Destaque do Museu na Mídia Social

Relatório Abril/Maio/Junho de 2018
clipping e destaques na mídia
Nº total de inserções: 95
Média de inserções por mês: 31
Nº Inserções por mídia
no trimestre
Imprensa
7
(jornal/revista)
TV
5
Rádio
3
Internet
80
Outras mídias
Total

95

Nº Inserções por mídia
citam a SEC
Imprensa
7
(jornal/revista)
TV
5
Rádio
3
Internet
80
Outras mídias
Total
95

Nº Inserções por mídia
citam o Museu
Imprensa
7
(jornal/revista)
TV
5
Rádio
3
Internet
80
Outras mídias
Total
95
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FONTE: Globo/SPTV1
TEMA: Telejornal
DATA: 28/06/18
LINK:

http://g1.globo.com/saopaulo/videos/t/sptv-1edicao/v/imagemperegrina-de-nossasenhora-do-cirio-de-nazarechega-a-sp/6837993/

FONTE: Revista
Versatille
TEMA: Variedades/
revista impressa
DATA: 26/06/2018
LINK:

http://www.revistaversatille
.com.br/guarda-o-cirio-denazare/
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FONTE: Jornal Agora
TEMA: Notícias
DATA: 26/06/2018
LINK:

https://f5.folha.uol.com.br/divers
ao/2018/06/sao-paulo-recebeexposicoes-que-tem-de-alfredhitchcock-a-missa-com-fafa-deelem.shtml

FONTE:
Estadão/Coluna
Sonia Racy
TEMA: Variedades
DATA: 21/05/2018
Link:

https://cultura.estada
o.com.br/galerias/dir
eto-dafonte,abertura-daexposicao-sagradomarfim-no-museude-arte-sacra,36892
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Anexo XXI
Participação com ação ou programação nas campanhas apoiadas pela SEC
ou Governo do Estado

“É DIA DE MUSEU"
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“É DIA DE MUSEU COM O CRUSH”
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“COPA DO MUNDO 2018”
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Palestrante: Pe. Valdair Benedito Peres

Telas de Luiz Bittencourt serão expostas
retratando a Santa Ceia. Curadoria: Jorge
Brandão.

A mostra apresentará o Santo Sudário com
efeito holográfico e reproducão de obra
para acessibilidade. Curadoria: Jack
Brandão
A mostra apresentará reproduções
tridimensionais de obras famosas sobre a
Descida da Cruz de Caravaggio e
Pontormo. Artista: Cesare Pergola.
Curadoria: Luciano Migliaccio

A mostra apresenta adornos e objetos
litúrgicos e cerimoniais de várias etnias
brasileiras. Curadoria: Beatriz Cruz.

Breve descritivo da exposição/evento

Encontro para professores

O encontro dialoga sobre o atendimento
ao aluno com deficiência.

Encontro para profissionais
O encontro será organizado a partir de
de Turismo: Conexões MAS e o uma visita à exposição de longa duração e
Turismo
a exposições temporárias

Café Teológico

Exposição: A última ceia

Exposição: Descida da Cruz
(Deposizioni)

Exposição: Santo Sudário de
Turim

Nome da exposição/evento

14/4

26/4

11/4

Em cartaz até a 06/05.

Em cartaz até a 06/05.

Em cartaz até a 06/05.

Em cartaz até 22/04.

Data da abertura/realização*

Tardes Musicais

Local (área do Museu)

10h às 18h

13h às 17h
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Sala da Luz

Sala Ação Educativa

Sala Ação Educativa

Auditório

Área expositiva 11

Terça a
domingo
das 9h às
17h
17h às 19h

Área expositiva 12

Terça a
domingo
das 9h às
17h

Terça a
domingo
Sala MAS Metrô
das 9h às
Tiradentes
17h
Terça a
domingo
Áreas expositivas 06 a 09
das 9h às
17h

Horário

O programa Tardes Musicais é um
14/4
14h
programa musical para toda a família com
apresentações gratuitas.
*No caso da abertura de exposições, informar a data e horário de abertura para convidados e a data e horário de abertura para o público

Museu de Arte Sacra

Museu

Anexo XXII - Plataforma SP Estdado da Cultura alimentada mensalmente com dados da programação - ABRIL 2018

Ligia Diniz

Vanessa Ribeiro

Vanessa Ribeiro

Fátima Paulino

Roseane Sobral

Roseane Sobral

Roseane Sobral

Roseane Sobral

Nome de um contato
para informação

(11) 5627.5393

(11) 3326.3336

(11) 3326.3336

(11) 5627.5393

(11) 5627.5393

(11) 5627.5393

(11) 5627.5393

(11) 5627.5393

Telefone do contato

Cine Debate

Tardes Musicais: Especial
Indiano

Tardes Musicais

Semana de Museus: Museus
Hiperconectados

Semana de Museus: Museus
Hiperconectados

Visita Integrada Para
Professores - Museu de Arte
Sacra e Pinacoteca

Café Teológico

Exposição: Sagrado Marfim

Nome da exposição/evento

Um talk show em que suas memórias
sobre o centro de São Paulo se
materializam em um vídeo, em parceria
com o Catavento.
O programa Tardes Musicais é um
programa musical para toda a família com
apresentações gratuitas. Nessa data:
Batuta Duo.
O programa Tardes Musicais é um
programa musical para toda a família com
apresentações gratuitas. Nessa data: Fabio
Kidesch, num recital de música clássica
indiana.

Uma vivência sobre o bairro
do Bom Retiro, apresentação de vídeos, ofi
cina
de lambe-lambes e ao fi nal, um coquetel
para
apresentar a cultura colombiana da região.

Rodrigo Pires Vilela da Silva.
Integrando o acervo dos dois museus sob a
temática da produção artística do colonial
à arte contemporânea.

A mostra apresenta adornos e objetos
litúrgicos e cerimoniais de várias etnias
brasileiras. Curadoria: Beatriz Cruz.

Breve descritivo da exposição/evento

19/5

12/5

19/5

16/5

27/5

9/5

Abertura convidados: 19/05 às
11h. Em cartaz de 20/05 a
05/08.

Data da abertura/realização*

11h

14h

10h às 18h

18h às 20h

10h às 18h
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Auditório

Sala da Luz

Sala da Luz

Sala Ação Educativa &
Catavento

"Casa do Povo", Rua Três
Rios, 252

Sala Ação Educativa

Auditório

Áreas expositivas 06, 08
e 09.

Terça a
domingo
das 9h às
17h
17h às 19h

Local (área do Museu)

Horário

19/5
15h às 18h
debate mediado pelo Prof. Sidnei Ferreira
de Vares.
*No caso da abertura de exposições, informar a data e horário de abertura para convidados e a data e horário de abertura para o público

Museu de Arte Sacra

Museu

Anexo XXII - Plataforma SP Estdado da Cultura alimentada mensalmente com dados da programação - MAIO 2018

Fátima Paulino

Ligia Diniz

Ligia Diniz

Vanessa Ribeiro

Vanessa Ribeiro

Vanessa Ribeiro

Fátima Paulino

Ligia Diniz

Nome de um contato
para informação

(11) 5627.5393

(11) 5627.5393

(11) 5627.5393

(11) 3326.3336

(11) 3326.3336

(11) 3326.3336

(11) 5627.5393

(11) 5627.5393

Telefone do contato

16/6

O programa Tardes Musicais é um
programa musical para toda a família com
apresentações gratuitas. Em junho: "Bela
Voz".

Tardes Musicais

Cine Debate

30/6

23/6

13/6

Em cartaz até 05/08.

Data da abertura/realização*

O encontro busca discutir possibilidades
de trabalho entre professores e alunos, no
desvendamento da cidade enquanto
espaço de significados e ressignificados.

Integrando o acervo dos dois museus,
propõe uma reflexão sobre sobre os
diferentes significados que o universo do
Sagrado mobiliza nas pessoas e
sociedades.

Palestrante: Prf. Dr. Thiago Rodrigues.

A mostra apresenta adornos e objetos
litúrgicos e cerimoniais de várias etnias
brasileiras. Curadoria: Beatriz Cruz.

Breve descritivo da exposição/evento

Encontro para Professores
"Patrimônio, Cidade e
Paisagem Cultural: Memórias e
Ressignificados".

Visita Integrada Para
Professores - Museu de Arte
Sacra e Museu Afro Brasil

Café Teológico

Exposição: Sagrado Marfim

Nome da exposição/evento

14h

10h às 18h

10h às 18h
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Auditório

Sala da Luz

Sala Ação Educativa

Sala Ação Educativa

Auditório

Áreas expositivas 06, 08
e 09.

Terça a
domingo
das 9h às
17h
17h às 19h

Local (área do Museu)

Horário

16/6
15h às 18h
mediado pelo Prof. Sidnei Ferreira de
Vares.
*No caso da abertura de exposições, informar a data e horário de abertura para convidados e a data e horário de abertura para o público

Museu de Arte Sacra

Museu

Anexo XXII - Plataforma SP Estdado da Cultura alimentada mensalmente com dados da programação - JUNHO 2018

Fátima Paulino

Ligia Diniz

Vanessa Ribeiro

Vanessa Ribeiro

Fátima Paulino

Ligia Diniz

Nome de um contato
para informação

(11) 5627.5393

(11) 5627.5393

(11) 3326.3336

(11) 3326.3336

(11) 5627.5393

(11) 5627.5393

Telefone do contato

Anexo XXIII
Realização de Ações de relacionamento com públicos-alvo e prospecção e
estabelecimento de parcerias

Ação em parceria com o The Metropolitan Museum of Art (MET) sobre a abertura de
sua nova exposição “Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination"
relacionando o acervo exposto no MET com o acervo do MAS. Responsáveis pela ação
em parceria: Beto Cavalcante (Assistente de Comunicação do MAS) e Mika Kiyono
(Coordenadora de Comunicação/Communications Coordinator MET).
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Anexo XXIV
Produção de Peças de Comunicação tais como eletrônicos, boletins
eletrônicos ou cartazes para divulgação da programação

Convites p/ exposições e ações fora do MAS e em parceria com outras instituições
como a Pinacoteca Benedito Calixto, o IPHAN e o Museu Folclórico Maria Olímpia
em Olímpia-SP.

Convite Benedito Calixto.
Catálogo Benedito Calixto e a Identidade
Paulista, 32 pgs | Tiragem 1.000
exemplares.

Convite Museu Maria Olímpia
Convite Iphan
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Convites p/ a exposição Guarda O Cirio de Nazaré, para a Visita da Imagem Peregrina
de N. S. de Nazaré e para o lançamento do livro da artista responsável pela exibição no
MAS.

Convites p/ a Exposição Guarda O Círio de Nazaré

Folder Guarda o Círio de Nazaré. 4 dobras, verniz localizado, tiragem 2.500 exemplares.
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Convite para a abertura da exposição
“Sagrado Marfim: O Avesso do Avesso”.

Catálogo: Sagrado Marfim: O
Avesso do Avesso, 120pgs |
Tiragem 1018 exemplares.

Convite Sala Metrô Tiradentes

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

232

Filhos de Deus em Olímpia – SP, 3 dobras, tiragem: 1.000 exemplares

Flyer Bimestral publicado no trimestre
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Ações do Educativo
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Newsletter do Trimestre (abril / maio / junho)
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ANEXO XXV - Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado
I - REPASSES PÚBLICOS
RECURSOS PÚBLICOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO
1
1.1
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3

Repasse para o Contrato de Gestão
Repasse Contrato de Gestão
Movimentação de Recursos Reservados
Constituição Recursos de Reserva
Constituição Recursos de Contingência
Reversão de Recursos Reservados (Reserva e
Contingência - a especificar)
Repasses Líquidos Disponíveis

Orçamento
2018
7.480.000
7.480.000
74.800
0
74.800

1.612.000
1.612.000
0
0
0

2.998.000
2.998.000
0
0
0

4.610.000
4.610.000
0
0
0

0

0

0

0

7.405.200

1.612.000

2.998.000

4.610.000
0

1º Tri

2º Tri

3º Tri

2

Recursos de Investimento do Contrato de Gestão

0

0

0

3
3.1
3.2

Recursos de Captação Incentivada
Custeio
Investimentos

0
0
0

0
0
0

116.829
0
116.829

4º Tri

TOTAL

116.829
0
116.829 Nota 5

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

4.1

RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO
DE GESTÃO
Receita de Repasse Apropriada

4.2

Receita de Captação Apropriada

CONTRATO

4.2.2
4.2.3
4.3

Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão
onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento,
etc)
Captação de Recursos Incentivados
Trabalho Voluntário e Parcerias
Total das Receitas Financeiras

5

TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO

6

TOTAL DE RECEITAS PARA METAS CONDICIONADAS

4.2.1

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO
Recursos Humanos
7
7.1
Salários, encargos e benefícios
7.1.1
Diretoria
7.1.1.1
Área Meio
7.1.1.2
Área Fim
7.1.2
Demais Funcionários
7.1.2.1
Área Meio
7.1.2.2
Área Fim
7.1.3
Estagiários
7.1.3.1
Área Meio
7.1.3.2
Área Fim
7.1.4
Aprendizes
7.1.4.1
Área Meio
7.1.4.2
Área Fim
Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas
8
Jurídicas) - Área Meio
8.1
Limpeza
8.2
Vigilância / portaria / segurança
8.3
Jurídica
8.4
Informática
8.5
Administrativa / RH
8.6
Contábil
8.7
Auditoria
8.8

Consultorias e assessorias

Orçamento
2018
7.405.200

2.387.478

1.976.459

149.600

23.341

32.656

55.997

149.600

23.341

28.908

52.248

0
0
224.400

0
0
29.916

0
3.748
23.075

0
3.748 Nota 6
52.991

7.779.200

2.440.735

2.032.190

4.472.925

0

0

0

0

1º Tri

2º Tri

3º Tri

4º Tri

TOTAL
4.363.937 Nota 1

Orçamento
2018
4.183.507
4.183.507
1.082.433
0
1.082.433
3.009.066
1.131.780
1.877.286
48.517
0
48.517
43.491
0
43.491

1.117.383
1.117.383
379.099
0
379.099
716.986
277.909
439.077
11.650
0
11.650
9.648
0
9.648

1.061.069
1.061.069
293.424
0
293.424
753.245
289.843
463.402
10.197
0
10.197
4.203
0
4.203

2.178.452
2.178.452
672.523
0
672.523
1.470.231
567.753
902.478
21.848
0
21.848
13.851
0
13.851

1.700.703

465.161

398.488

863.650

254.880
782.980
87.000
22.000
172.840
107.003
45.000

56.858
255.832
17.121
5.400
11.940
24.693
13.817

57.324
180.307
17.100
5.400
14.190
24.693
224

114.182
436.139
34.221
10.800
26.130
49.386
14.041

229.000

79.500

99.250

178.750

1º Tri

2º Tri
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3º Tri

4º Tri

TOTAL

ANEXO XXV - Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado
9
9.1

9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
9.10
9.11
10
10.1
10.2

Custos Administrativos e Institucionais
Locação de imóveis
Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás, internet,
etc.)
Equipamentos Diversos (móveis e utensílios)
Uniformes e EPIs
Viagens e Estadias
Material de consumo, escritório e limpeza
Despesas tributárias e financeiras
Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)
Treinamento de Funcionários
Software e Equipamentos de Informática
Loja, Bilheteria e Contribuição
Programa de Gestão Executiva, Transparência e Governança
Plano Museológico ou Planejamento Estratégico
Pesquisa de público

11

Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança

204.140

293.801

58.758

11.1
11.2
11.3
11.4
12
12.1
12.1.1
12.1.2
12.1.3
12.1.4
12.2
12.2.1
12.2.2
12.2.3
12.3
12.3.1
12.3.2
12.3.3
12.4
12.4.1
12.4.2
12.5
12.5.1
12.5.2
12.5.3
12.5.4
12.6
12.6.1
12.6.2

Conservação e manutenção de edificações (reparos,
Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB
Equipamentos / Implementos
Seguros (predial, incêndio, etc.)
Programas de Trabalho da Área Fim
Programa de Acervo
Aquisição de acervo museológico / bibliográfico
Mobiliário e equipamentos para áreas técnicas
Projetos de documentação, conservação e pesquisa
Transporte de acervo
Programa de Exposições e Programação Cultural
Exposições Temporárias
Nova exposição de longa duração / atualização expos.
Programação Cultural
Programa Educativo
Oficinas, cursos, palestras
Projetos, materiais de apoio impressos e audiovisuais
Recursos e materiais de acessibilidade
Programa de Integração ao Sisem-SP
Exposições Itinerantes
Ações em Rede
Programa de Comunicação e Desenvolvimento Institucional
Plano de Comunicação e site
Projetos gráficos e materiais de comunicação
Publicações
Assessoria de imprensa e custos de publicidade
Programa de Gestão Executiva, Transparência e Governança
Plano Museológico ou Planejamento Estratégico
Pesquisa de público

166.231
0
10.000
27.909
321.000
20.000
0
0
15.000
5.000
211.000
200.000
0
11.000
23.000
3.000
20.000
0
10.000
10.000
0
57.000
15.000
30.000
12.000
0
0
0
0

288.457
0
0
5.344
156.270
700
0
0
0
700
128.507
126.907
0
1.600
4.029
0
4.029
0
0
0
0
23.033
4.922
7.430
10.681
0
0
0
0

53.414
0
0
5.344
133.438
11.906
0
0
9.226
2.680
109.123
105.923
0
3.200
712
0
712
0
1.957
1.957
0
9.740
3.605
6.135
0
0
0
0
0

13

SUBTOTAL DESPESAS

7.779.200

2.401.436

1.989.815

4.391.251

0

39.299

42.375

81.675

9.2

14

Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado/
Voluntários

1.369.850
560.000

368.821
139.680

338.061
139.680

706.882
279.360

298.500

66.793

67.572

134.365

15.000
5.000
22.000
125.000
112.900
120.000
0
20.000
91.450
0
0
0

1.273
444
8.691
42.750
13.159
75.134
0
580
20.318
0
0
0

712
0
7.952
35.721
19.169
30.746
0
12.664
23.846
0
0
0

1.985
444
16.642
78.471
32.328
105.879 Nota 2
0
13.244
44.164
0
0
0
352.559
341.871,17 Nota 3
0
0
10.687
289.708
12.606
0
0
9.226
3.380
237.630
232.830 Nota 4
0
4.800
4.741
0
4.741
0
1.957
1.957
0
32.773
8.527
13.565
10.681
0
0
0
0

14.1

Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado

0

39.299

38.627

77.926

14.2

Serviços Voluntários

0

0

3.748

3.748

7.779.200

2.440.735

2.032.190

4.472.925

0

0

0

0

15

DESPESAS TOTAIS

16

SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA)

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO
17
17.1
17.2
17.3
17.4
17.5
17.6

INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS
DE GESTÃO
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
MÓVEIS E UTENSÍLIOS
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
SOFTWARE
BENFEITORIAS
AQUISIÇÃO DE ACERVO

Orçamento
2018

1º Tri

2º Tri

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

3º Tri

4º Tri

TOTAL

Nota 6

ANEXO XXV - Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado

18.1
18.2
18.3
18.4
18.5
18.6

RECURSOS PÚBLICOS ESPECÍFICOS PARA INVESTIMENTO
NO CONTRATO DE GESTÃO
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
MÓVEIS E UTENSÍLIOS
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
SOFTWARE
BENFEITORIAS
AQUISIÇÃO DE ACERVO

19

INVESTIMENTOS COM RECURSOS INCENTIVADOS

18

19.1
19.2
19.3
19.4
19.5
19.6

EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
MÓVEIS E UTENSÍLIOS
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
SOFTWARE
BENFEITORIAS
AQUISIÇÃO DE ACERVO

Orçamento
2018

1º Tri

2º Tri

3º Tri

4º Tri

TOTAL

Orçamento
2018

1º Tri

2º Tri

3º Tri

4º Tri

TOTAL

Observações:
Nota 1: o valor de receitas apropriadas é composto pelo saldo do exercício anterior (projetos viculados a executar) e desembolsos do 1º e 2º trimestre
de 2018 (repasses);
Nota 2: no trimestre anterior ocorreram despesas no montante de R$ 48.349 neste item (9.8), pagos com valor provisionado de 2017, transferido
para 2018;
Nota 3: no trimestre anterior ocorreram despesas no montante de R$ 239.159 referente a reforma das instalações elétricas do Museu conforme 6º
aditamento contratual;
Nota 4: ocorreram despesas no montante de R$ 86.201 neste item (12.2.1), pagos com valor provisionado de 2017, transferido para 2018;
Nota 5: valor referente a receita com captação do projeto Proac nº 25734 (livro: As edificações no tempo - olhares sobre a conservação). Foram
captados através do Instituto CPFL o valor de R$ 116.732,93, com rendimento financeiro de R$ 95,85. Estes valores são alocados na conta do passivo
até a execução (geração de despesas) do projeto;
Nota 6: valor referente ao trabalho voluntário dos conselheiros da Samas em 02 reuniões no primeiro semestre de 2018.

São Paulo, 20 de julho de 2018

{]�,

Ricardo Nogueira do Nascimento
Coordenador Administrativo/Financeiro

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

Técnica de Pesquisa

Educador

Educador

Educadora

Recepcionista

Aux de Tecnico de Pesquisa

Auxiliar Técnico de Museu

Bibliotecário

Auxiliar Técnico de Museu

Técnica de Pesquisa

Educador

Auxiliar Tecnico de Conservacao

Assistente Diretoria Tecnica

Op Proc Tratamento Imagem

Educadora

Educadora

Recepcionista

Museóloga

Recepcionista

Educadora

Assistente de Comunicaçao

Espec em Comunicação

Auxiliar Técnico de Museu

Coordenadora Técnica

Recepcionista

1 ALANA IRIA AUGUSTO

2 ALEFF RODRIGUES DOS SANTOS

3 ANDERSON JUNICHI SHIMAMOTO

4 AYME OKASAKI

5 BRUNNA LAURINO AUGUSTO DA SILVEIRA

6 CELIA MARIA BEZERRA CUPERTINO

7 CESAR ORTE NOVELLI RODRIGUES

8 CLAUDIO SEVERINO DE OLIVEIRA

9 ELAINE BUENO PRADO

10 ELISA CARVALHO

11 FABIO SANTANA SILVA

12 FLAVIA ANDREA SIQUEIRA DIAS

13 JORGE LUIZ DOS SANTOS BRANDAO

14 JOSE IRAN MONTEIRO SOUSA

15 KARINA OLIVEIRA MORAIS DOS SANTOS

16 LAISE DA COSTA GRANDIZOLI

17 LETICIA LAUREANO DA SILVA

18 LIA DE OLIVEIRA RAVAGLIA STRINI

19 MIRELE FAGUNDES LOBO GARCIA

20 RAISSA MONTEIRO DOS SANTOS

21 ROBERTO CAVALCANTE RODRIGUES

22 ROSEANE GOMES SOBRAL

23 ROSIMEIRE DOS SANTOS

24 VANESSA COSTA RIBEIRO

25 VERA LUCIA ALVES MARIA

Cargo

Nome

Diretora Técnica

3 MARIA INÊS LOPES COUTINHO

Cargo

Diretor de Planejamento e Gestão

Nome

Diretor Executivo

2 LUIZ HENRIQUE MARCON NEVES

Cargo

CG Nº:

1 JOSE CARLOS REIS MARÇAL DE BARROS

Nome

DATA-BASE:

08/03/2018

08/03/2018

08/03/2018

01/03/2013

02/05/2012

16/04/2008

01/07/2014

02/06/2016

23/01/2018

05/06/2018

01/03/2014

04/11/2015

01/12/2009

03/02/2015

01/04/2009

03/04/2017

02/01/2018

18/07/2014

12/07/2013

16/04/2008

01/09/2010

02/01/2012

22/05/2012

19/06/2018

03/10/2017

01/09/2009

08/03/2016

02/01/2012

-

-

-

-

-

-

-

-

-

08/06/2018

12/06/2018

-

-

-

-

-

-

-

05/01/2018

-

-

18/01/2018

-

12/06/2018

-

Data de Admissão Data de Demissão

Área Fim

DEMAIS EMPREGADOS - CLT

Data de Admissão Data de Demissão

Área Meio

03/10/2012

01/02/2013

01/04/2013

Data de Admissão Data de Demissão

Área Fim

DIRIGENTES* - CLT

2.050,15

6.934,54

4.313,35

5.140,67

2.549,59

2.460,20

2.050,15

6.567,36

2.050,15

3.310,06

2.460,20

2.292,11

8.020,50

4.210,06

2.460,20

3.339,68

3.426,96

5.106,75

3.847,45

2.450,97

2.050,15

2.404,65

2.903,16

2.460,20

3.339,68

Salário Bruto
Mensal

Salário Bruto
Mensal

16.958,00

18.088,54

18.214,15

Salário Bruto
Mensal

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

Museu

Museu

Sede

Sede

Sede

Museu

Museu

Sede

Museu

Museu

Museu

Museu

Sede

Sede

Museu

Sede

Sede

Museu

Museu

Sede

Museu

Museu

Museu

Museu

Sede

Lotação**

Lotação**

Sede

Sede

Sede

Lotação**

OBJETO:

22.376,41

75.687,23

47.078,17

56.107,97

23.295,31

26.851,91

3.269,06

71.679,63

22.376,41

55.786,29

34.144,88

25.017,31

87.620,50

43.880,95

26.851,91

36.451,05

37.403,62

55.737,77

20.061,81

26.751,17

1.508,79

2.132,33

31.686,61

32.270,33

36.451,05

Valor global dispendido
no ano

Valor global dispendido
no ano

121.140,57

123.870,10

118.964,27

Valor global dispendido
no ano

ANEXO XXIX - RELATÓRIO ANALÍTICO DE RECURSOS HUMANOS

Ex: 50%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

% de Remuneração
neste CG

% de Remuneração
neste CG

Ex: 50%

100%

100%

100%

% de Remuneração
neste CG

Ex: O restante da remuneração é custeado

Observações

Observações

Ex: O restante da remuneração é custeado

Observações

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Fem

Fem

1

Fem

1

1

1

1

1

1

1

1

Mas

Mas

1

1

Mas

Assistente de Informática

Analista Administrativo

Aux Serviços Gerais Manutenção

Supervisor Administrativo

Adm de Suprimentos

Supervisor Administrativo

Auxiliar Administrativo

Coord Adm Financeiro

Auxiliar Administrativo

Gestor de Segurança

5 LEANDRO MATTHES AURELLI

6 LIGIA MARIA PASCHOAL DINIZ

7 MARCELO BATISTA DE OLIVEIRA

8 MARIA DE FATIMA MIRANDA PAULINO

9 MIRIAM MYRNA VIEIRA SANS

10 PITER TORRES DE SOUZA

11 RENATA BATISTA DE OLIVEIRA

12 RICARDO NOGUEIRA DO NASCIMENTO

13 STEPHANIE BEZERRA CUPERTINO

14 WERMESON TEIXEIRA SOARES

Nome

1 CAROLINA BEATRIZ FILIPIM DE OLIVEIRA
2 PAULO RICARDO MUZIR ROLLO

Nome

* Dirigentes/ Responsáveis Legais(regime CLT)

DATA BASE:

Estagiário - Educativo

3 TAILICIE PALOMA PARANHOS DO NASCIMENTO

Cargo

Aprendiz - Educativo
Aprendiz - Educativo

Cargo

CG Nº:

Cargo

Estagiário - Educativo

2 MARIA CLARA SCOBAR DA SILVA

Nome

Estagiário - Educativo

1 CLAUDIA AKEMI SAITO

Cargo

Aux Serviços Gerais Manutenção

4 JOSE MAURI VIEIRA

Nome

Aux Serv Gerais Almoxarifado

26/05/2018

13/06/2018

13/06/2018

TOTAL DE ESTAGIÁRIOS:

Data de Admissão Data de Demissão

Área Meio

12/12/2017

12/12/2017

12/12/2017

Data de Admissão Data de Demissão

Área Fim

ESTAGIÁRIOS

TOTAL CELETISTAS:

02/10/2015

01/03/2013

10/06/2011

02/03/2015

01/07/2008

17/01/2012

14/09/2011

01/12/2012

02/02/2009

03/01/2012

01/12/2012

21/10/2009

01/08/2017

19/05/2014

Data de Admissão Data de Demissão

Bolsa Auxílio
Mensal

1.160,48

1.160,48

1.160,48

Bolsa Auxílio
Mensal

4.512,53

2.549,59

9.371,24

1.905,78

4.891,96

3.571,49

4.072,00

2.292,11

3.701,63

3.612,89

2.292,11

2.292,11

2.146,63

2.549,59

Salário Bruto
Mensal

Valor global dispendido
no ano

6.728,99

7.559,27

7.559,27

Valor global dispendido
no ano

51.547,58

28.438,95

107.049,68

21.770,13

55.881,93

40.797,89

46.515,33

26.183,28

42.284,50

41.270,84

26.183,28

26.183,28

24.521,40

29.124,49

Valor global dispendido
no ano

02/04/2018

TOTAL APRENDIZES:

Data de Admissão Data de Demissão

Área Meio

25/09/2017
25/09/2017

Data de Admissão Data de Demissão

Área Fim

APRENDIZES

Salário Bruto
Mensal

Salário Bruto
Mensal
687,08
687,08

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

Lotação**

Museu
Museu

Lotação**

OBJETO:

Valor global dispendido
no ano

Valor global dispendido
no ano
8.868,39
4.982,28

RELATÓRIO ANALÍTICO DE RECURSOS HUMANOS (Anual) continuação

Lotação**

Museu

Museu

Museu

Lotação**

Museu

Sede

Sede

Museu

Sede

Sede

Sede

Museu

Sede

Sede

Museu

Sede

Aux Serviços Gerais Manutenção

Sede
Museu

Auxiliar Administrativo

Lotação**

2 GERALDO MONTEIRO DA SILVA
3 IVA MENDES DOS SANTOS

Cargo

1 ANDREZA RODRIGUES DOS SANTOS

Nome

Área Meio

% de Remuneração
neste CG

% de Remuneração
neste CG

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

% de Remuneração
neste CG

Observações

Observações

Observações

Observações

Observações

Fem

Fem

3

Fem

1

1

1

Fem

25

1

1

1

1

1

1

1

Fem

2

Mas

1
1

Mas

Mas

Mas

17

1

1

1

1

1

1

1

Mas

0

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO 1).$
9 s·n
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CNPJ n º . 67.848.994/0001-71

s

1

Oficial Designada

Aos 16 (dezesseis) dias do mês de julho do ano de 2018 (dois mil e dezoito),
em segunda convocação às 09h30, em atendimento à convocação do
Presidente do Conselho de Administração, Senhor José Oswaldo de Paula
Santos, conforme convocação de 05 de julho de 2018 reuniram-se nas
dependências do Museu de Arte Sacra de São Paulo, à Avenida Tiradentes,
676, os membros do Conselho de Administração da Associação Museu de Arte
Sacra de São Paulo - SAMAS, conforme lista de presença anexo assinada
pelos presentes; Abriu a reunião o Senhor Presidente que convidou a mim,
Ricardo Nogueira do Nascimento, Conselheiro Representante dos funcionários,
para secretariá-la. O presidente do Conselho passou a palavra ao Diretor
Executivo para que apresentasse a pauta da reunião. Considerando que os
senhores (as) Conselheiros (as) já ha _iam recebido a minuta do Relatório de
Atividades do 2° trimestre da SAMAS, foi colocado em votação tendo sido
aprovado pelo conselho e autorizada sua emessa para a Secretaria de Estado
da Cultura. Foi apresentada aos cansei eiras a carta de renúncia do Sr.
Ricardo Von Brusky, que lamentaram a sa da, mas a aceitaram. Nada mais
havendo a tratar o Presidente do Conselho ncerrou a reunião e eu Ricardo
Nogueira do Nascimento lavre· pre nte Ata.

@SÉT OFICIAL DE REGISTRO CIVIL
OA JURÍDICA DA CAPITAL

Ri

rdo ogu
Secretário
Conselheiro epresentante dos Funcionários

2 A60. 2018
MICROFILMAGEM

\ta\. MlcaeJe �ndes

de Cawalho

839575
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3533908

COD
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ANEXO XXXIV. QUADRO DE MUNICÍPIOS ATENDIDOS COM AÇÕES CULTURAIS "IN LOCO"
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Receita Federal do Brasil

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
NÚMERO DE INSCRIÇÃO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

67.848.994/0001-71
MATRIZ

DATA DE ABERTURA

18/05/1992

NOME EMPRESARIAL

ASSOCIACAO MUSEU DE ARTE SACRA DE SAO PAULO - SAMAS
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

PORTE

********

DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

91.02-3-01 - Atividades de museus e de exploração de lugares e prédios históricos e atrações similares
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

399-9 - Associação Privada
LOGRADOURO

NÚMERO

AV TIRADENTES

676

COMPLEMENTO

CEP

BAIRRO/DISTRITO

MUNICÍPIO

UF

01.102-000

LUZ

SAO PAULO

SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE

mas@artesacra.sp.gov.br

(11) 3323-3336 / (11) 3326-5393

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

*****
SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

24/09/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

********

********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.
Emitido no dia 23/08/2018 às 15:11:28 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp
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Certificado de Regularidade do FGTS - CRF
Inscrição:
Razão Social:
Endereço:

67848994/0001-71
ASSOCIACAO MUSEU DE ARTE SACRA DE SAO PAULO SAMAS
AV TIRADENTES 676 / LUZ / SAO PAULO / SP / 1102-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7,
da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer
débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes
das obrigações com o FGTS.

Validade: 14/08/2018 a 12/09/2018
Certificação Número: 2018081405305441142810

Informação obtida em 23/08/2018, às 15:09:15.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

01102-000 - Av. Tiradentes, 676 - SP - BR
Tel.: 11 5627-5393 - 3326-3336
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA
DA UNIÃO
Nome: ASSOCIACAO MUSEU DE ARTE SACRA DE SAO PAULO - SAMAS
CNPJ: 67.848.994/0001-71
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:22:41 do dia 23/08/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/02/2019.
Código de controle da certidão: 5653.C4B4.BA1E.E508
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

01102-000 - Av. Tiradentes, 676 - SP - BR
Tel.: 11 5627-5393 - 3326-3336
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PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria da Dívida Ativa
Certidão Negativa de Débitos Tributários
da
Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 67.848.994

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).
Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base,
de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja
aquela acima informada.
_
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_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
Certidão nº

19540928

Data e hora da emissão

24/08/2018 09:00:46

Validade

30

(TRINTA)

Folha 1 de 1
(hora de Brasília)

dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio
http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br
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SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais
CADIN Estadual
Informações Cadastrais
CNPJ/CPF: 67.848.994/0001-71
Não foram encontradas pendências no Cadastro de Créditos não quitados de Órgãos e Entidades
Estaduais – CADIN ESTADUAL.
Pesquisa realizada em: 23/08/2018 às 15:56:31

Se você recebeu o comunicado CADIN regularize sua situação em 90 (noventa) dias contados a partir
da data de expedição do mesmo.

Este documento não tem validade de Certidão Negativa.
Em conformidade com a Lei Estadual nº 12.799/2008 a inexistência de registro no CADIN Estadual:
- Não configura reconhecimento de regularidade de situação, nem dispensa a apresentação dos
documentos exigidos em lei, decreto e demais atos normativos. (artigo 7º)
- Não impede a consulta prévia pelos órgãos e entidades da Administração direta e indireta ao sistema
CADIN Estadual. (artigo 6º)
- Aos registros incluídos após a emissão da declaração cabe a aplicação do parágrafo 1º do artigo 6º.

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada na página da Secretaria da Fazenda do Estado
de São Paulo, endereço: https://www.fazenda.sp.gov.br/cadin_estadual/pages/publ/cadin.aspx
Código da Declaração: 84CF8B39.8EC3E9E9.3CD47483.29DBBD65
EMISSÃO GRATUITA

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

Certificado de Apenados
Em 23/08/2018 16:00 não foram encontrados registros de pessoa jurídica para o critério de pesquisa informado:
CNPJ 67848994000171

Este documento foi certificado digitalmente em 23/08/2018 16:00
Para conferência:
acesse o site http://www4.tce.sp.gov.br/pesquisa-na-relacao-de-apenados
e informe o código: 214c8aac-9e26-416f-a10d-414b8b6954ba
ou acesse utilizando o QR Code

Av. Rangel Pestana, 315 - Centro - SP - CEP 01017-906
Telefone: 3292-3266
ww.tce.sp.gov.br
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Data e Hora da Consulta: quinta-feira, 23 de agosto de 2018 às 16:03
Não foram encontradas sanções para CNPJ/CPF: 67.848.994/0001-71

Clique aqui para consultar a declaração de inidoneidade para licitar e contratar no portal da
transparência do cadastro nacional de empresas inidôneas e suspensas(CEIS)
(www.portaltransparencia.gov.br).
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO MUSEU DE ARTE SACRA DE SAO PAULO - SAMAS (MATRIZ E
FILIAIS)
CNPJ: 67.848.994/0001-71
Certidão nº: 156889937/2018
Expedição: 23/08/2018, às 16:42:24
Validade: 18/02/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
Certifica-se que ASSOCIACAO MUSEU DE ARTE SACRA DE SAO PAULO - SAMAS
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 67.848.994/0001-71,
NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
re c o l h i m e n t o s p r e v i d e nciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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Exposições e
Programação
Cultural

Educativo

Educativo

Educativo

11.1

18

19

21

CÓDIGO
PROGRAMA
DA
AÇÃO

6.600

4.500

150

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
0

981

83

4.139

JAN

21

245

75

2.071

FEV

17

888

810

5.736

MAR

33

934

892

5.377

ABR

8

863

883

4.938

MAI

0

569

413

7.920

JUN

0

0

0

0

JUL

0

0

0

0

AGO

0

0

0

0

SET

0

0

0

0

OUT

0

0

0

0

NOV

OBSERVAÇÃO: O total geral não representa um número real, visto que o público atendido nas metas educativas já foi contabilizado no público visitante do Museu;

40.000

PÚBLICO
PREVISTO
(ANUAL)

0

0

0

0

DEZ

79

37.896

Total geral
de público

4.480

3.156

30.181

TOTAL
ANUAL

Somativa

Somativa

Somativa

Somativa

Tipo de
Totalização

MÓDULO DE PÚBLICOS
Registro do público atingido em cada uma das classificações previstas, mensalmente.
ATENÇÃO:
- Em caso de público espontâneo, os valores lançados serão somados. Nesse caso deve-se indicar, na penúltima coluna, totalização SOMATIVA.
- No caso de ações com duração maior que um mês cujo público se repete (ex: alunos de um curso, membros de um grupo) os lançamentos mensais poderão ter totalização
CONTINUADA, com o objetivo de evidenciar o número médio de participantes daquela ação no período.
- O Público Geral de equipamentos não pode incluir públicos lançados em outras linhas de mensuração.

Receber visitantes
presencialmente no Museu

AÇÃO

MaPA - MATRIZ PARAMETRIZADA
DE AÇÕES E PÚBLICOS

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
UNIDADE DE MONITORAMENTO

ANEXO XXX - MaPA - Matriz parametrizada de ações e públicos

PÚBLICO
PREVISTO
(ANUAL)

20.000

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)

28

CÓDIGO
UGE
DA AÇÃO

AÇÃO

24. MaPA - MATRIZ

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO
PAULO

JAN

58.666

FEV

MAR

ABR

69.093

MAI

JUN

JUL

0

AGO

SET

OUT

0

NOV

MÓDULO DE PÚBLICOS
Registro do público atingido em cada uma das classificações previstas, mensalmente.
ATENÇÃO:

DEZ

Somativa

Tipo de
Totalizaçã
o

127.759

TOTAL
ANUAL

Anexo XLVI
Relação de Livros Adquiridos
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Anexo XLVII
Relatório de Exposições Temporárias

1. Introdução
Exposição Sagrado Marfim: o avesso do avesso
Com curadoria representada por Jorge Lúzio e pela Diretora Técnica do Museu de
Arte Sacra de São Paulo, Maria Inês Lopes Coutinho, a exposição Sagrado Marfim:
o avesso do avesso, inaugurada em 19 de maio de 2018, exibe 53 peças de três
acervos: do Museu de Arte Sacra de São Paulo, da Fundação Ema Klabin e da
Coleção Ivani e Jorge Yunes.
Distribuídas nas áreas expositivas de números 06, 08 e 09 do Museu de Arte Sacra
de São Paulo, a mostra seguirá até 05 de agosto de 2018. Os três acervos, com
exemplares dos séculos XVII ao XX, possibilitam divulgar a arte do marfim de
diferentes culturas e origens.
As peças selecionadas permitem reavaliar os conceitos referentes à produção e
comercialização do marfim, como os centros de produção, a circulação, a linguagem
artística, os polos comerciais, a fé, o colecionismo, a conservação e a salvaguarda. A
mostra também questiona, debate e provoca reflexões sobre a sustentabilidade das
peças de marfim de diversas espécies animais, incluindo a discussão sobre a
comercialização da matéria-prima mais cobiçada e apreciada, o marfim extraído dos
elefantes das regiões africanas e asiáticas. Como exemplo, é discutido o fato de a
legislação contra o comércio ilegal de peças de origem animal tenha entrado em
vigor tardiamente na China, um dos maiores polos consumidores, em 31 de
dezembro de 2017.

Jorge Lúzio menciona no catálogo: “[...] a exposição apresenta entre suas
contribuições a oportunidade de, ao observar raríssimas esculturas e obras de
incontestável importância do patrimônio colonial, relembrar que entre as funções da
Arte está o despertar da consciência histórica, para que o sentido de preservação de
todas as formas de Vida, dos legados históricos e da memória possam contribuir na
produção de conhecimento e na promoção da cultura, sensível a aprender com o
passado, e sobretudo, comprometida com os desafios do tempo presente [...]”.
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2. Planejamento da exposição Sagrado Marfim: o avesso do avesso
Planejamento da exposição Sagrado Marfim: o avesso do avesso
Projeto conceitual/curadoria.

Jorge Lúzio e Maria Inês
Lopes Coutinho - Diretora
Técnica do MAS-SP.

Levantamento e seleção dos acervos.

Janeiro e fevereiro de 2018.

Jorge Lúzio e Maria Inês
Lopes Coutinho - Diretora
Técnica do MAS-SP.

Projeto expográfico.

Fevereiro a abril de 2018.

Maria Inês Lopes Coutinho Diretora Técnica do MASSP.

Fotografias das obras da coleção
Museu de Arte Sacra de São Paulo.

Abril de 2018.

Equipe Técnica do MAS-SP.

Fotografias das obras da Coleção Ivani
e Jorge Yunes e do Acervo Fundação
Ema Klabin.

28 de março de 2018.

Equipe Técnica do MAS-SP,
com apoio da .

Elaboração e confecção das fichas de
laudos técnicos das obras.

Fevereiro a abril de 2018.

Equipe Técnica do MAS-SP
com a colaboração das
equipes da Coleção Ivani e
Jorge Yunes e da Fundação
Ema Klabin.

Laudo técnico do estado de
conservação do Acervo Museu de Arte
Sacra de São Paulo.

Abril de 2018.

Flávia Dias, conservadora e
restauradora do MAS-SP.

Conferência dos laudos técnicos do
estado de conservação das obras da
Coleção Ivani e Jorge Yunes.

02 de maio de 2018.

Flávia Dias, conservadora e
restauradora do MAS-SP e
Frederico Bertani,
conservador-restaurador da
Coleção Ivani e Jorge
Yunes.

Laudo técnico do estado de
conservação das obras do Acervo
Fundação Ema Klabin.

27 de abril de 2018.

Flávia Andrea Siqueira Dias,
conservadora e
restauradora do MAS-SP e
equipe da Fundação Ema
Klabin.

Assistência da Área de Conservação do
MAS-SP ao Acervo Fundação Ema
Klabin.

27 de abril; 02 e 08 de maio
de 2018.

Flávia Andrea Siqueira Dias,
conservadora e
restauradora do MAS-SP,
com apoio da equipe da
Fundação Ema Klabin.

Ações de conservação preventiva das
obras do .Acervo Museu de Arte Sacra
de São Paulo.

Março e abril de 2018.

Flávia Andrea Siqueira Dias,
conservadora e
restauradora do MAS-SP.

Catálogo.

Fevereiro a abril de 2018.

Jorge Lúzio, Maria Inês
Lopes Coutinho, Equipe
Técnica do MAS-SP,
Roseane Sobral Comunicação do MAS-SP,
com a colaboração da
equipe da CIJY.

Orçamento expografia.

Fevereiro a maio de 2018.

Maria Inês Lopes Coutinho Diretora Técnica, Wermeson
Teixeira Soares - Equipe
Manutenção, e Miriam
Myrna - analista de
suprimentos do MAS-SP.
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Legendas (elaboração e conferência de
dados técnicos).

Fevereiro a maio de 2018.

Equipe Técnica do MAS-SP
com a colaboração das
equipes da Coleção Ivani e
Jorge Yunes e da Fundação
Ema Klabin.

Preparo das salas: pintura, carpintaria
e instalação do mobiliário expositivo
(vitrines, bases, painéis etc.).

Início: 03 de maio de 2018.

Equipe de Manutenção do
MAS-SP e marceneiro
externo.

Embalagem, coletas e transporte do
acervo MAS-SP (peças armazenadas
em reserva técnica para o MAS-SP).

03 de maio de 2018.

Equipe Técnica e de
Manutenção do MAS-SP.

Embalagem, coletas e transporte do
acervo CIJY para o MAS-SP.

11 de maio de 2018.

Equipe Técnica e de
Manutenção do MAS-SP;
equipe da Coleção Ivani e
Jorge Yunes.

Embalagem, coletas e transporte do
acervo da Fundação Ema Klabin.

11 de maio de 2018.

Equipe Técnica e de
Manutenção do MAS-SP;
equipe da Fundação Ema
Klabin.

Início montagem das obras.

14 de maio de 2018.

Equipe Técnica e de
Manutenção do MAS-SP.

Inauguração.

19 de maio de 2018.

Período.

19 de maio a 05 de agosto de 2018.

Desmontagem (previsão).

06 de agosto de 2018.
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3. Relação dos acervos expostos
A aliança dos três acervos, a do MAS-SP, da Coleção Ivani e Jorge Yunes e da
Fundação Ema Klabin, apresenta objetos de culto e de aparato religioso, tais como
imagens representando santos homens e santas mulheres, crucificados, meninos
Jesus e bons pastores.
A exposição Sagrado Marfim: o avesso do avesso acolhe em seu espaço
expositivo peças que destacam o marfim como matéria-prima. Sua textura, que
permite talhar detalhes em superfícies mínimas, somada à sua firmeza e
plasticidade, foram trabalhadas por artistas, artesãos, torneiros, entalhadores,
embutidores, escultores e mesmo ourives, muitas vezes anônimos. O anexo 6
compreende a composição das peças selecionadas para essa mostra. Vale observar
que as duas peças que integram o acervo da Fundação Ema Klabin foram
catalogadas pela Equipe Técnica do Museu de Arte Sacra de São Paulo no projeto
Rede de Museus de Arte Sacra de São Paulo (trabalho desenvolvido no período 2013
e 2014).
Reprodução da planta - Museu de Arte Sacra de São Paulo

Áreas expositivas nº 06, 08 e 09 (salas 1, 2 e 3) => locais da exposição
Sagrado Marfim: o avesso do avesso
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4. Laudo técnico do estado de conservação – recebimento de acervo
externo - da exposição Sagrado Marfim: o avesso do avesso
Os laudos de conservação e restauro das obras foram produzidos e preparados pela
Equipe Técnica do MAS-SP. Os dados técnicos foram fornecidos pelas duas
instituições representadas pela Coleção Ivani e Jorge Yunes e pela Fundação Ema
Klabin. Seguem abaixo os itens analisados.
Frente e verso de cada peça:
01. Abertura nas junções
02. Abrasão / Desgaste
03. Acidificação do suporte
04. Amassado
05. Alteração cromática
06. Ataque biológico
07. Carbonização
08. Craquelado
09. Deformação do suporte
10. Descolamento / desunião
11. Dobra / vinco
12. Escorrido / Respingo
13. Enxerto / Solda
14. Fissura / fratura
15. Furo / orifício / perfuração
16. Intervenção antiga
17. Lasca
18. Mancha / Marca
19. Material aderido
20. Mobilidade
21. Oxidação
22. Perda de suporte
23. Perda pictórica
24. Rachadura
25. Rasgo / corte
26. Ressecamento
27. Risco / sulcos
28. Rompimento das fibras
29. Sujidade / poeira
30. Superfície irregular
31. Saliência
32. Outros (especificar)
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Laudo técnico - recebimento de acervo externo

NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES
Autor desconhecido
Marfim e madeira esculpidos
Século XV
Origem: Goa, Índia
Procedência desconhecida
Coleção Ivani e Jorge Yunes
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A documentação fotográfica das obras foi realizada pelo fotógrafo do MAS-SP.
Exposição Sagrado Marfim: o avesso do avesso:
Local: Coleção Ivani e Jorge Yunes.
28 de março de 2018.
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5.

Ações de conservação das peças da exposição Sagrado Marfim: o
avesso do avesso

5.1.

Acervo Museu de Arte Sacra de São Paulo

A conservadora e restauradora do MAS-SP planejou ações de conservação preventiva
em todos os exemplares do Acervo Museu de Arte Sacra de São Paulo selecionados
para a exposição Sagrado Marfim: o avesso do avesso.

Exposição Sagrado Marfim: o avesso do
avesso:
Providências de conservação preventiva.
Acervo Museu de Arte Sacra de São Paulo.
Março e abril de 2018.
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5.2.

Acervo Fundação Ema Klabin

A Fundação Ema Klabin solicitou à especialista em conservação e restauro do MASSP providências de conservação corretiva em uma obra de seu acervo selecionada
para a mostra Sagrado Marfim: o avesso do avesso. Esse trabalho aconteceu nas
dependências da Fundação Ema Klabin durante os dias 27 de abril; 02 e 08 de maio
de 2018.

Exposição Sagrado Marfim: o avesso do
avesso:
Assistência da Área de Conservação do MAS-SP à
Fundação Ema Klabin.
27 de abril; 02 e 08 de maio de 2018.
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5.3.

Coleção Ivani e Jorge Yunes

A Equipe da Coleção Ivani e Jorge Yunes foi responsável pela conservação preventiva
das peças selecionadas pelos curadores para a exposição.

Exposição Sagrado Marfim: o avesso do
avesso:
Local: Coleção Ivani e Jorge Yunes.
Equipe de restauro – CIJY.
27 de fevereiro de 2018.
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6.

Embalagem, coletas e transporte das obras

6.1.

Acervo Museu de Arte Sacra de São Paulo

A embalagem, a logística e o transporte das peças do acervo do Museu de Arte Sacra
de São Paulo que estavam em Reserva Técnica para participarem da exposição
Sagrado Marfim: o avesso do avesso no Museu foram programadas pela Equipe
Técnica e de Manutenção do MAS-SP para o dia 03 de maio de 2018.
6.2.

Acervo Fundação Ema Klabin e Coleção Ivani e Jorge Yunes

Todas as peças da Fundação Ema Klabin e da Coleção Ivani e Jorge Yunes que
integraram a exposição Sagrado Marfim: o avesso do avesso foram embaladas e
transportadas ao Museu de Arte Sacra de São Paulo no dia 11 de maio de 2018. A
Equipe Técnica do MAS-SP acompanhou, em conjunto com os grupos de trabalho de
cada instituição, as ações de embalagem, as coletas e o traslado realizado por uma
equipe especializada em transporte de obras de arte.
Cabe registrar que todas essas ações foram documentadas e fotografadas pela
Equipe Técnica do MAS-SP.

Chegada das peças ao Museu de Arte
Sacra de São Paulo.
11 de maio de 2018.
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Conferência e assinatura dos laudos de
conservação das obras.
11 de maio de 2018.
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7.

Salas de exposição, percurso de visitação, uso de cores, mapeamento,
vitrines de proteção, suportes expositivos e projeto de iluminação

A proposta expográfica, elaborada pela Diretora Técnica do MAS-SP, Maria Inês
Lopes Coutinho, foi traduzida com vitrines e bases para as obras e painéis plotados
para os textos. O painel de entrada apresenta um banner em tecido microfibra, de
310 x 380 cm, com o título e a identidade visual da mostra: a imagem de Nossa
Senhora dos Navegantes.
Foram definidas três salas expositivas, cujo circuito foi organizado em uma única
direção.

Projeto expográfico
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Sala 1 - A trajetória inicia com um conjunto de quatro estatuárias de marfim
representando santas mulheres e três textos explicativos de apresentação e da
curadoria, confeccionados com letras adesivadas em vinil, que justificam o conceito
da exposição. Nessa sala, uma das paredes foi pintada de azul e as demais, de
branco. O título da mostra é exibido com as letras adesivadas em vinil.
Sala 2 - Apresenta, na entrada, dois oratórios sobre duas credências do século
XVIII. A parede da direita possui quatro vitrines de mesma dimensão, iluminadas por
luz amarelada, que abrigam as peças menores da exposição. Essas vitrines,
recicladas da exposição ”Relíquia Transcendência do Corpo” (período expositivo:
07 de outubro de 2017 a 03 de janeiro de 2018), foram acopladas aos painéis das
paredes da sala e pintadas de azul. O chão e as paredes desses expositores foram
revestidos com tecido flamê natural, de cor branca.

Croqui das vitrines

Fachada frontal: vidro

Parede e chão: revestimento
com tecido flamê natural

Madeira

Na parede oposta, destacam-se imagens de dimensões maiores, protegidas por
bases e cúpulas. Há textos de contextualização e plotagens com detalhes das peças
expositivas.
Sala 3 - Abriga os trípticos e polípticos da exposição, assim como os textos que
compõem a expografia da mostra. Estão expostos também um presépio, imagens
representativas da Sagrada Família e plotagens diversas, como referências literárias
e o painel de créditos, com os nomes das instituições e das pessoas que participaram
dessa mostra.
O projeto expográfico manteve as paredes originais do Museu, com sua cor original,
o branco, preservadas.
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7.1.

Preparo das salas expositivas: pintura de paredes e mobiliário

As Equipes Técnica e de Manutenção do MAS-SP ficaram responsáveis pela
montagem da exposição. O preparo da sala para recebimento das obras, como a
pintura das paredes, ficou a cargo da Equipe de Manutenção do MAS-SP. O projeto
de marcenaria das vitrines, elaborado pela Diretora Técnica do MAS-SP, Maria Inês
Lopes Coutinho, foi reestruturado por uma equipe de marceneiros terceirizados. A
instalação das estruturas expográficas recebeu o apoio da Equipe de Manutenção do
Museu de Arte Sacra de São Paulo. Todas as ações foram fotografadas.
Pintura de paredes e mobiliário expositivo

7.2.

Suportes expositivos

As bases expositivas avulsas, algumas já utilizadas em exposições anteriores, foram
pintadas no tom azul. Trabalhadas para evidenciarem algumas peças nas três salas,
essas bases receberam um suporte de madeira, de apoio às peças, revestido com
tecido flamê natural, de cor branca. Todas as obras foram protegidas por cúpulas ou
proteção de acrílico transparente.

Produção dos suportes expositivos.
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Revestimento dos suportes expográficos
tecido flamê natural.

7.2.1 Limpeza das cúpulas protetoras
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7.2.2.Espelhos
O reverso de quatro peças expositivas pode ser observado pelo público visitante
através da projeção de espelhos (44 x 20 cm – AxL, de 03 mm de espessura cada)
colocados no fundo das paredes de algumas vitrines.
Espelhos

7.3.

Projeto de iluminação

O projeto de iluminação para essa exposição recebeu o apoio da Equipe de
Manutenção do MAS-SP. O sistema de iluminação das vitrines foi trabalhado com a
luz amarela, em lâmpadas de LED, fixada internamente e direcionada para as obras.
A iluminação artificial da sala foi programada de acordo com os níveis recomendáveis
de conservação e segurança das obras. As luminárias localizadas no teto, instaladas
nos trilhos de iluminação, oferecem destaque e foco de luz direcionado às peças
expostas e textos de paredes. Há uma boa distribuição das luminâncias, oferecendo
conforto visual e sensorial com jogos de luz e sombras. Vale citar que a iluminação é
observada diariamente e regulada sempre que necessário.
Iluminação
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8. Montagem da exposição
Instalação das estruturas expográficas,
fixação e colocação das obras.
Sala 1

Sala 2
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Sala 3

Colocação dos vidros e fechamento das
vitrines
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9. Recursos comunicacionais
9.1.

Legendas individuais para as 53 peças expositivas

Local

Tonalidade da tipografia

Composição

Dentro das vitrines.

Azul marinho sobre fundo
branco.

Vinil.

Bases e paredes.

Branca sobre fundo azul
marinho.

Vinil.

9.2.

Textos expositivos

Local

Tipo

Composição

Painel de
entrada.

Título e a
identidade visual
da mostra.

Banner em tecido (microfibra).

Sala 01.

Título da
exposição.

Letras adesivadas em vinil.

Sala 01.

Textos de
apresentação e de
curadoria.

Aplicados nos painéis expositivos com letras
adesivadas em vinil.

Salas 02 e 03.

Representação das
peças expositivas

Plotagens de detalhes das imagens.

Salas 02 e 03.

Textos, citações
literárias e ficha
técnica.

Impressões em PS, 1 mm, 4x0.
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9.3.

Fixação dos textos de parede
Sala 1

Sala 2

Sala 3
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Sala 3

Ficha técnica.

9.4.

Código QR Code

Como recurso complementar para garantir a oportunidade de também informar o
visitante por meio da tela de um tablet ou de um celular, foi utilizada a tecnologia do
Código QR Code, que fornece informações sobre as peças e as coleções expostas.
Foram instalados QR-Codes do MAS-SP e da Coleção Ivani e Jorge Yunes, que
apresentou a plataforma de visualização de dados ArtYou, com três cards modelo
"cartão" (8,5 x 5,5 cm - AxL) e 2 cards de "sinalização" (20 x 20 cm - AxL).
Legendas com os códigos
QR Code.
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10.

Segurança e proteção das obras expostas

Como ações de controle na salvaguarda do acervo exposto, foram instalados
equipamentos de segurança no interior dos vidros das vitrines e das cúpulas de
acrílico transparente. Em caso de emergência, quando o espaço é violado, o alarme
emite um disparo sonoro no local monitorado e no de monitoramento.

Exposição Sagrado marfim:
avesso do avesso:
Instalação de equipamentos de
segurança dentro das vitrines.
Maio de 2018.

Equipamento de segurança dentro da
vitrine.

11.

Afinação final
Sala 1: entrada
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Sala 2
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Sala 3

Saída
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12.

Registro fotográfico

A documentação fotográfica das obras e da exposição foi realizada pelo fotógrafo do
MAS-SP.
Exposição Sagrado Marfim: o avesso do avesso:
Local: Coleção Ivani e Jorge Yunes.
28 de março de 2018.

13.

Comunicação | produto gráfico

13.1. Catálogo da exposição
O projeto gráfico e a diagramação do catálogo da exposição Sagrado marfim:
avesso do avesso foram executados pela Comunicação do Museu de Arte Sacra de
São Paulo.
Especificações técnicas:






Formato definido: 27,5 x 23,5 cm (AxL - fechado)
Número de páginas: 124
Papel - miolo: couché fosco - 150 g/m2
Capa dura: papel couché fosco - 300 g/m2
Cores: 4x4
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Catálogo

13.2. Convite
O Departamento de Comunicação do MAS-SP elaborou o convite da exposição.
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14.

Inauguração da exposição: 19 de maio de 2018.
Sagrado marfim:
avesso do avesso:
Luiz Henrique Marcon
Neves – Diretor de
Planejamento e Gestão
do MAS-SP; José Carlos
Marçal de Barros, Diretor
Executivo do MAS-SP;
Maria Inês Lopes
Coutinho, Diretora
Técnica do MAS-SP e
curadora; e Jorge Lúzio,
curador.
Sagrado marfim:
avesso do avesso:
Apresentação do grupo
de música indiana:
Integrantes:
Ricardo Ramesh: Tablas
Bruna Dias: Tanpura
Fábio Kidesh: Sitar
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15.

Clipping digital - “Sagrado marfim: avesso do avesso”

http://www.museuartesacra.org.br/pt/exposicoes/show/sagrado-marfim---o-avessodo-avesso
https://www.guiadasemana.com.br/sao-paulo/exposicao/evento/sagrado-marfim-oavesso-do-avesso-museu-de-arte-sacra-em-sao-paulo-2018
http://dasartes.com/aberturas/sagrado-marfim-o-avesso-do-avesso-museu-de-artesacra-de-sao-paulo/
https://guia.folha.uol.com.br/exposicoes/museus/sagrado-marfim-museu-de-artesacra-sao-paulo-luz-2143695037.shtml
https://www.sampaonline.com.br/cultura/espetaculo.php?id=98302
http://www.dgabc.com.br/Noticia/2891047/pecas-em-marfim-ilustram-exposicao
http://www.diaadiarevista.com.br/Noticia/3332997/pecas-em-marfim-ilustramexposicao/True
https://www.youtube.com/watch?v=FlCMeVU7t9Y
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Exposição Benedito Calixto e a identidade paulista
1.

Introdução

A Pinacoteca Benedicto Calixto, localizada em Santos, em parceria com o
Museu de Arte Sacra de São Paulo, inaugurou em 23 de maio de 2018 a
mostra Benedito Calixto e a identidade paulista, de curadoria de Vanessa
Costa Ribeiro, coordenadora da Ação Educativa do MAS-SP. São 10 obras do
Museu de Arte Sacra de São Paulo e 20 de colecionadores particulares.
Dividida em quatro segmentos conceituais, desenhados para evidenciar ao
público a diversidade da produção artística de Benedito Calixto (1853-1927),
a mostra reúne temática religiosa; pintura de paisagens; cenas urbanas de
São Paulo antiga e das cidades litorâneas paulistas; e cenas marítimas. A
exposição seguirá até 01 de julho de 2018.

2.

Levantamento e seleção das peças

As obras que compuseram a exposição Benedito Calixto e a identidade
paulista estão registradas no anexo 8.

3.

Coleta e recebimento de obras dos colecionadores particulares

Antes de iniciar o processo de coleta das obras que integraram a exposição,
foi realizado o processo de contratação e ativação das apólices de seguro que
deram cobertura às peças do acervo a ser exposto.
As ações e os procedimentos para o recebimento das obras dos três
colecionadores particulares foram programados de acordo com a necessidade
de cada colaborador:


Coleção José Oswaldo de Paula Santos: a embalagem, o manuseio, a
movimentação e o transporte das obras ao Museu de Arte Sacra de São
Paulo foram realizados pela Equipe Técnica e de Manutenção do MASSP, no dia 23 de abril de 2018;



Coleção Ari Casagrande e Coleção Renato de Almeida Whitaker: a
embalagem e o transporte das obras ao Museu de Arte Sacra de São
Paulo ficaram sob a responsabilidade de cada colecionador.
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Coleta de obras dos colecionadores
particulares
23 de abril de 2018

4. Providências de conservação e higienização das obras selecionadas
A conservadora e restauradora do MAS-SP planejou ações de conservação
preventiva do acervo Museu Arte Sacra de São Paulo selecionado para a
exposição.
Ações de conservação preventiva das
peças selecionadas para a exposição.
Maio de 2018.
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14.

Laudo técnico do estado de conservação das obras

Os laudos de conservação das obras do Museu de Arte Sacra de São Paulo e
de três acervos particulares de colecionadores foram produzidos e preparados
pela Equipe Técnica do MAS-SP.
Seguem abaixo os itens analisados.
Frente e verso de cada peça:
01. Abertura nas junções
02. Abrasão / Desgaste
03. Acidificação do suporte
04. Amassado
05. Alteração cromática
06. Ataque biológico
07. Carbonização
08. Craquelado
09. Deformação do suporte
10. Descolamento / desunião
11. Dobra / vinco
12. Escorrido / Respingo
13. Enxerto / Solda
14. Fissura / fratura
15. Furo / orifício / perfuração
16. Intervenção antiga
17. Lasca
18. Mancha / Marca
19. Material aderido
20. Mobilidade
21. Oxidação
22. Perda de suporte
23. Perda pictórica
24. Rachadura
25. Rasgo / corte
26. Ressecamento
27. Risco / sulcos
28. Rompimento das fibras
29. Sujidade / poeira
30. Superfície irregular
31. Saliência
32. Outros (especificar)
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Laudo técnico - recebimento de acervo
externo

Pastorando na Praia
Autor: Benedicto Calixto de Jesus (Conceição de
Itanhaém, SP, 1853 - São Paulo, SP, 1927)
Óleo sobre tela
Século XIX/XX
Dimensões: 43,5 x 59,5 x 7 cm (com moldura)
Coleção particular
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6.

Embalagem, coleta e transporte para o local expositivo

A embalagem, a coleta e o transporte das obras à Fundação Pinacoteca
Benedicto Calixto, localizada na Avenida Bartolomeu de Gusmão, nº 15,
Boqueirão – Santos, SP, foram executados por uma equipe de
transportadores terceirizados e especializados. Todas as ações foram
acompanhadas pela Equipe Técnica do MAS-SP.

Embalagem, coleta e transporte.
17 de maio de 2018.

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

306

7.

Salas de exposição, iluminação e circuito expositivo

A exposição Benedito Calixto e a identidade paulista foi organizada em
quatro salas expositivas dentro da Fundação Pinacoteca Benedicto Calixto,
imóvel tombado pelo Conselho Municipal de Defesa do Patrimônio Cultural de
Santos – CONDEPASA, em 2012. A sala expositiva conhecida como salão
nobre abriga duas obras de grandes dimensões, de temática religiosa. Os
demais núcleos conceituais (salas 09, 1 e 2) destacam pinturas paisagísticas,
cenas urbanas de São Paulo antiga e das cidades litorâneas paulistas, como
também cenas marítimas.
A luz artificial das salas expositivas não oferece opções de fontes de luz
direcionadas às obras. O circuito de visitação é organizado de forma livre (o
visitante escolhe seu próprio percurso) como também pode ser direcionado
ou sugerido pela equipe de educadores.

Fundação Pinacoteca Benedicto Calixto,
Santos, SP

Luminárias
fixas no teto.

Fonte: http://pinacotecadesantos.org.br/OCasarao.aspx
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8.

Operações de montagem

As operações de montagem foram realizadas pelas Equipes Técnica, da Ação
Educativa e de Manutenção do MAS-SP, e pelos profissionais da Fundação
Pinacoteca Benedicto Calixto.

Montagem da exposição

9.

Recursos comunicacionais

9.1. Legendas descritivas
Os dados técnicos das obras foram elaborados pela Equipe Técnica do MASSP e encaminhados para a Equipe da Ação Educativa do MAS-SP, que
providenciou a diagramação, a comunicação visual e a impressão das
legendas descritivas.
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As legendas trazem informações exatas e sucintas das obras de Benedicto
Calixto e foram instaladas nas quatro áreas expositivas de acordo com a
posição das peças distribuídas na mostra. A tonalidade da tipografia
expositiva, tanto para as legendas como para os textos de parede, foi a preta
aplicada sobre fundo branco.
Aplicação de textos e legendas
descritivas

10.

Afinação final
Salão Nobre
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Sala 09
(em frente ao salão nobre)

Sala 01

Sala 02

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

310

11.

Produtos gráficos (catálogo e convite)

O projeto gráfico e a diagramação do catálogo e do convite da exposição
Benedito Calixto e a identidade paulista foram executados pela empresa
Desenho Editorial.
Especificações técnicas:



Número de páginas: 32.
Formato definido: 23 x 27 cm (AxL - fechado), 4x4 cores.

Catálogo (capa)

Catálogo (contracapa)
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Serviços de Rotina
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Desmontagem / Montagem de Exposição
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Infraestrutura Externa de Escoamento das Águas Pluviais
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Manutenção dos Jardins
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Manutenção Preventiva dos Alarmes

Instalação do Sistema de Alarme e Botão de Pânico na Sala Metrô
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Combate a Pragas
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Manutenção e Recarga dos Extintores

Treinamento da Brigada de Incêndio e Procedimentos Emergenciais
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Área

Serviço

Periodicidade

Data

Data

Data

Planilha Trimestral de Acompanhamento dos Serviços Manutenção e Conservação Preventiva da Edificação- 2018
Equipe

Responsável

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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DVD

.
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