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Apresentação

A Associação Pinacoteca Arte e Cultura (APAC) conduziu, de 2014 a 
2018, um importante processo de profissionalização e aprimoramen-
to de processos e estratégias nos equipamentos que estão sob sua 
administração: a Pinacoteca de São Paulo e o Memorial da Resistência 
de São Paulo. Foram implantadas novas políticas de acervos, de expo-
sições, de segurança e prevenção de incêndios, de preservação digi-
tal entre muitos outros, além do desenvolvimento de novos manuais, 
como o de catalogação para os acervos museológicos, documentais, 
bibliográficos e o início do trabalho de elaboração do Código de Éti-
ca da Associação. 

Ainda no mesmo período, a Pinacoteca realizou 107 exposições na-
cionais e internacionais sendo as mais visitadas e comentadas: Ron 
Mueck na Pinacoteca (2014), que recebeu 402.117 visitantes em três 
meses, tendo se tornado a de maior visitação na história do museu; No 
subúrbio da modernidade – Di Cavalcanti 120 anos (2016), Hilma af 
Klint: Mundos possíveis (2018) e Mulheres Radicais: arte latino-ame-
ricana, 1960–1985 (2018).

Ao final desses cinco anos, a Pinacoteca recebeu um total de 2.338.955 
visitantes enquanto o Memorial da Resistência recebeu, no mesmo 
período, 372.654. Este último organizou 10 exposições temporárias 
além de diversos programas de pesquisa e de uma intensa programa-
ção de debates e apresentações. 

No âmbito do acervo museológico, foram incorporadas 1.123 obras 
à coleção pública do Estado de São Paulo, fruto de uma política de 
incentivo à doações e o desenvolvimento do Programa de Patronos, 
que possibilitou novas aquisições. 

Ao visitante presencial, a Pinacoteca ofereceu uma visão cronológica 
e abrangente da produção artística brasileira, sintetizada na mostra 
de longa duração Arte no Brasil: uma história na Pinacoteca de São 
Paulo, composta de obras da coleção do museu. Parte da exposição 
foi inaugurada em 2011, no segundo andar do edifício da Luz, com-
preendendo o período que vai do colonial até o início do século XX. 

Em 2016 a mostra se ampliou com a criação da Galeria José e Paulina 
Nemirovsky e da Galeria Roger Wright (após celebração do comoda-
to junto à respectiva coleção, em 2015). Instaladas no primeiro an-
dar do edifício, contribuíram para dar continuidade àquela narrativa, 
compreendendo também o período que vai até o final dos anos 1970.



O período de 2014 a 2018 também foi marcado por uma série de 
intensos estudos sobre o acervo da Pinacoteca, cada um resultando 
numa publicação e numa exposição de grande porte. Como exemplo, 
destacamos a mostra Mulheres artistas: as pioneiras 1880–1930, com 
curadoria de Ana Paula Simioni e Elaine Dias, apresentada em 2015.  Já 
em 2016, Tadeu Chiarelli organizou a exposição Territórios: artistas 
afro-descendentes no acervo da Pinacoteca. E em 2017, apresenta-
mos Antilogias: o fotográfico na Pinacoteca, organizada por Mariano 
Klautau Filho e Pedro Nery.

Tanto na Pinacoteca de São Paulo quanto no Memorial da Resistência 
de São Paulo, as atividades educativas e o atendimento ao público es-
colar e por visitas especiais foram expressivamente ampliados, aten-
dendo um público cada vez maior e de forma mais inclusiva. Ambas 
instituições também promoveram um programa cultural diversificado, 
incluindo seminários, cursos, debates e apresentações de outras ex-
pressões culturais como música e dança. 

A Pinacoteca e o Memorial só conseguiram apresentar ao público uma 
agenda de atividades tão rica, complexa e atrativa graças ao aperfei-
çoamento da área de captação de recursos da APAC, que dobrou os 
recursos financeiros captados com doações via PJ e PF, viabilizando e 
potencializando todas essas atividades.  

Em 2015, a Pinacoteca recebeu nova identidade visual. O termo Pina 
foi incorporado à nossa comunicação com o objetivo de ser um apoio 
ao nome oficial e de aproximar o público, sobretudo os mais jovens. 

Em 2018, finalmente, foi celebrada a transferência do edifício da an-
tiga Escola Prudente de Moraes para a Pinacoteca de São Paulo, pri-
meiro passo para a implantação da Pinacoteca Contemporânea, novo 
edifício da Pinacoteca com a finalidade de aumentar a área expositi-
va, voltar-se para a comunidade e para o parque da Luz e proporcio-
nar aos visitantes uma experiência ainda mais completa e agradável. 

Este documento relata as atividades realizadas pela APAC em seus 
dois equipamentos. Tanto foi feito que fica difícil registrar cada nú-
mero e atividade ao longo destes anos. No entanto, o que considera-
mos mais importante são os inúmeros encontros com nosso público 
porque é ele o responsável por ampliar a exposição de objetos artís-
ticos e de memória, em constante transformação. 

Estamos comprometidos em garantir e defender um espaço plural, 
onde perspectivas autônomas possam dialogar. Acreditamos enfati-
camente no potencial da cultura, no papel central da educação e no 
conceito de ARTE PARA TODOS! 

Jochen Volz
Diretor Geral
Associação Pinacoteca Arte e Cultura - APAC

Manoel Andrade Rebello Neto
Presidente do Conselho de Administração
Associação Pinacoteca Arte e Cultura - APAC
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Número de obras 
incorporadas no acervo
¢  Durante esse Contrato de Gestão foram incorporadas 1.047 obras ao acervo do Museu, sendo.
 � 2014:  216 obras,  � 2015: 513 obras. � 2016: 111 obras,  � 2017: 166 obras e
 � 2108: 41 obras até outubro 2018
 
 

Relatório de atividades 2014-2018

Programa 
de Acervo, Conservação, 
Documentação 
e Pesquisa

Angela Detanico - Caxias do Sul, RS, 1974 e Rafael Lain - Caxias do Sul, RS, 1973
Timesquare (11/11/2015), 2015 - 80 x 80 x 6,5 cm
Acervo da Pinacoteca do Estado de São Paulo
Doação de Cleusa de Campos Garfinkel, 2017
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Marina Rheingantz - Araraquara, SP, 1983
Pântano, 2011 - óleo sobre tela, 210 x 330 cm
Acervo da Pinacoteca do Estado de São Paulo. Doação do Banco Espírito Santo S/A, 
por intermédio da Associação Pinacoteca Arte e Cultura - APAC, 2015.
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¢  Aplicação de produto de nanotecnologia em lote 
 de obras do acervo

 Tratamento em 14 esculturas do acervo expostas no Parque da Luz que estavam 
em grave estado de degradação devido sua exposição ao tempo. Dessas obras, 
oito tiveram seu restauro finalizado no primeiro semestre, mas o tratamento 
com produto de nanotecnologia hidro-repelente sobre o substrato foi realizado 
a partir de julho. Esse método permite a conservação dessas obras a médio e 
longo prazo.  

 
 Os tratamentos de superfície com a aplicação de produtos nos substratos são 

executados pela empresa NanoBR, especializada na aplicação de produtos 
nanotecnológicos desenvolvidos a partir dos materiais constitutivos das obras 
(alumínio, madeira, cerâmica, cimento, etc.) com propriedades repelentes 
(hidrofugantes), podendo torná-las auto limpantes, protegendo das chuvas e

 sujeiras a que estão expostas dentro do Parque da Luz.

¢  Yutaka Toyota
 Espaço-Vibração (Homenagem a Bardi), 2000 [PINA05324] 
 aço e concreto, 350 x 550 x 80 cm. Doação Yutaka Toyota. 

 Todas as peças metálicas da obra (parafusos, arruelas, cabos, etc) foram 
substituídas por peças de aço inoxidável e a superfície de aço da obra foi limpa 
recebendo posteriormente o tratamento com produto nano específico para 
proteção de metais como medida de conservação preventiva.

Programa de Acervo, Conservação, Documentação e Pesquisa - 2014

2014                                  
¢  Realização da política de aquisição de obras para os acervos da Pinacoteca. A 

Política de Acervos da Pinacoteca de São Paulo foi realizada com a colaboração dos 
núcleos de pesquisa, gestão documental do Núcleo de Acervo Museológico, acervo 
bibliográfico e arquivístico, conservação e restauro, infraestrutura e segurança 
patrimonial.

 No âmbito das parcerias acadêmicas destacamos o trabalho realizado com o Museu 
Mariano Procópio - MMP / Universidade Federal de Juiz de Fora, MG. A coleção do 
Museu Mariano Procópio foi reunida por Alfredo Ferreira Lage nas primeiras décadas 
do século XX. Sendo contemporânea à formação da coleção inicial da Pinacoteca, 
guarda muitas semelhanças em termos dos artistas e temas representados. Como 
exemplo, vale citar que o museu mineiro, assim como a Pinacoteca, é depositário 
de 1/4 do espólio dos irmãos Bernardelli. 

 Graças à parceria estabelecida foi possível a realização de uma exposição do 
acervo do MMP na Pinacoteca, descrita no Programa de Exposições, bem como a 
publicação de um catálogo. A publicação foi fruto de uma colaboração com a Profa. 
Dra. Maraliz de Castro Vieira Christo, que mantém na Universidade Federal de Juiz 
de Fora um grupo de estudos de pós-graduação voltado à coleção daquele museu. 
Os textos foram comissionados para 10 autores, no intuito de promover o diálogo 
entre obras das duas instituições, ampliando o conhecimento e a reflexão sobre 
elas e sobre o colecionismo naquele momento histórico.

 Ainda em 2014, foi realizada pesquisa sobre a coleção de arte construtiva da 
Pinacoteca, com foco nos principais artistas. O trabalho resultou na exposição “Arte 
construtiva na Pinacoteca de São Paulo”, que foi acompanhada pela publicação 
de um catálogo para o qual colaboraram todos os pesquisadores da equipe de 
curadoria do museu. 

  Realização do plano de implantação de Banco de Imagens: O plano de implantação 
do Banco de imagens do acervo museológico da Pinacoteca foi desenvolvido 
pelo núcleo de gestão documental do Núcleo de Acervo Museológico com a 
colaboração da área de T.I.

¢  Elaboração do manual de catalogação para o acervo 
museológico

 O Manual de Catalogação do Acervo Museológico foi elaborado com o objetivo 
de sistematizar a catalogação das obras pertencentes ao acervo da instituição. Tal 
iniciativa se mostrou necessária, uma vez que o museu possui um grande número 
de suportes em sua coleção de cerca de 10 mil obras (na ocasião) de variados perí-
odos, técnicas, procedências e formas de apresentação.

Programa de Acervo, Conservação, Documentação e Pesquisa - 2014
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 A obra Fonte da Nanás, de Niki de Saint-Phalle é um exemplo dessa pesquisa, 
também tema do mestrado da restauradora Camila Vitti, que identificou os 
problemas do material e a intervenção a ser realizada. Em 2014 realizamos uma 
exposição com 21 obras e a publicação de um catálogo, ambos chamados Acervo 
em plástico da Pinacoteca, apresentando a pesquisa, história, condutas e estudos 
de casos. Também foi exposto um painel com o resultado das análises científicas e o 
tratamento da Fonte das Nanás. 

¢  A Biblioteca Walter Wey deu continuidade ao seu programa regular de intercâmbio 
internacional, pautado não somente pelo desejo de adicionar ao acervo publicações 
relevantes à biblioteca, mas também tornar disponível a novos públicos publicações 
da Pinacoteca, e contribuir para sua internacionalização. A participação da 
Biblioteca Walter Wey em eventos internacionais, como os encontros da IFLA - 
International Federation of Libraries Association, propiciou o contato com instituições 
internacionais de renome, o que resultou em novas parcerias internacionais, 
superando a meta inicialmente pensada.

Programa de Acervo, Conservação, Documentação e Pesquisa - 2014

¢  Acervo em Plástico da Pinacoteca
 

 Um dos grandes desafios dos últimos 30 anos é a conservação e restauração de 
obras confeccionadas em materiais plásticos. A partir de 2012 a equipe da Pinacoteca 
em conjunto com cientistas da conservação vem estudando e analisando esse 
recorte do acervo. Com base na identificação dos polímeros é possível estabelecer 
critérios de conservação específicos, bem como formas de guarda em reservas 
técnicas e estabelecer condutas adequadas para sua restauração. 

Programa de Acervo, Conservação, Documentação e Pesquisa - 2014
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Vista geral da exposição.

Vista geral da exposição, com linha da evolução do plástico, associando seus 
derivados à sua utilização nas mais diversas obras do acervo. 

Técnicos atuando no restrauro 
da obra.

Niki de Saint-Phalle Neuilly-sur-Seine, França, 1930 - San Diego, Estados Unidos, 2002
Fonte das Nanás, 1974 (execução 1998) - tinta sobre plástico e poliéster, 55 x 225 cm 
Doação da Associação dos Amigos da Pinacoteca do Estado, 1999.

Catálogo da exposição.
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Imagem da Galeria na 
residência do colecionador. 
Processo de embalagem para 
transporte em 12 viagens de 
caminhões, transferindo
aproximadamente 230 
volumes.

Instalação de 35 traineis
na reserva técnica R6. 
Obras acondicionadas 
e devidamente identificadas.

Armário deslizante para 
acondicionamento de 
esculturas e instalações. 
Ao fundo, caixas
plásticas também para 
acondicionamento das obras.

Aquisição de 04 mapotecas 
com rodízios, o que possibilitou 
remanejamento das mapotecas 
mais antigas, otimizando 
espaço. As mapotecas novas 
estão assinaladas em vermelho.

Programa de Acervo, Conservação, Documentação e Pesquisa - 2015

¢  Comodato Coleção Roger Wright
 
 No dia 16 de março foi assinado o contrato de comodato para receber parte da 

Coleção Roger Wright. A Pinacoteca foi a Instituição escolhida para preservar e 
dar acesso público a esta coleção de notável expressão artística, composta por 
178 obras que representam a produção brasileira dos anos 1960 e importantes 
instalações contemporâneas produzidas a partir de 2000, criadas por artistas 
renomados como Wesley Duke Lee, Claudio Tozzi, Antonio Dias, Lygia Pape, 

 Antonio Henrique Amaral, Lygia Clark, Sérgio Camargo, Cildo Meireles entre outros.

 A equipe do núcleo de acervo museológico da Pinacoteca trabalhou junto da 
equipe de Conservação e Restauro para elaboração de memoriais de montagens 
das instalações que integram a Coleção Roger Wright. Também no ano de 2015, 
foi realizada a catalogação completa das obras recebidas em comodato pela 
Pinacoteca, seguindo os mesmos critérios e procedimentos da catalogação 
do acervo do museu. Os registros de catalogação das obras da Coleção Roger 
Wright foram publicados no banco de dados do museu, em área especial 
dedicada aos comodatos”.

 O Núcleo de Conservação e Restauro atuou em duas etapas para recebimento 
das obras da Coleção: preparação das 177 obras ainda no espaço da guarda do 
colecionador e adequação dos espaços de reserva técnica na Estação Pinacoteca.

 
 A primeira etapa, realizada no período de cinco meses, teve como objetivo iniciar 

o contato com a coleção e preparação das obras a serem embaladas, acondicionadas 
e transferidas para as reservas nos edifícios da Luz e armazenagem externa, já que as 
mesmas não se encontravam em condições adequadas de conservação.

 
 Os primeiros trabalhos foram de higienização das obras expostas nesse local e 

acompanhamento da equipe do Acervo Museológico que iniciou a catalogação. 
Como a coleção possuía 13 instalações exposta nesse local, foram mapeadas, 
quantificadas e documentadas antes de serem embaladas e transferidas para 
os locais de guarda. Algumas entrevistas com artistas que possuíam instalações 
foram realizadas na casa do colecionador para documentação junto ao INCCA- 
Internacional Network Conservation Contemporary Art.

 A segunda etapa, foi a adequação da reserva técnica R6, que não possuía mobiliário 
para receber esta coleção. Localizadas no primeiro andar do edifício da Estação 
Pinacoteca, as Reservas Técnicas R5 e R6 possuem 295 m2, controle ambiental, sistema 
central de monitoramento e porta corta fogo. Estavam acondicionadas nesse espaço 
aproximadamente 2300 obras divididas entre a coleção da Pinacoteca, Comodato 
Fundação José e Paulina Nemirovsky, itens do Acervo Biblioteca Walter Wey e pinturas 
de Lucy Citti Ferreira. Após a transferência do acervo localizado na reserva técnica R6, 
iniciou-se a reforma e instalação pela APAC nesse mesmo espaço dos mobiliários: traineis, 
estantes para obras enroladas, mapotecas, arquivo deslizante, armários e gaveteiros. 

2015                                  

Programa de Acervo, Conservação, Documentação e Pesquisa - 2015

 A transferência de 158 obras da Coleção Roger Wright, da residência do Morumbi 
para a Estação Pinacoteca ocorreu entre 27 e 28 de agosto. 

 As demais foram transportadas no mesmo período para armazenagem.
.
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¢  A Pinacoteca inicia sua participação no projeto de implantação do sistema 
de dados InPatrimonium.NET adquirido pela Secretaria da Cultura e junto às  
instituições Museu da Imigração e Museu da Casa Brasileira.

¢  Em 2015 foram incorporadas ao acervo da Pinacoteca 513 obras; 32 obras do acervo 
foram emprestadas para exposições exibidas em outros museus e instituições culturais, 
nacionais e internacionais.

Programa de Acervo, Conservação, Documentação e Pesquisa - 2015

¢  Fruto de 3 anos de pesquisa foi inaugurada, no Canadá, a primeira parte da itinerância 
da exposição sobre pintura de paisagem nas Américas (1830-1940), concebida 
e organizada em parceria entre a Pinacoteca, Art Gallery of Ontario - Toronto - 
Canadá e Terra Foundation for American Art - Chicago - EUA. A segunda parte da 
itinerância inaugurou em 5 de novembro no Crystal Bridges Museum of American Art, 
Bentonville, EUA e, a terceira itinerância foi exibida na Pinacoteca em 2016. 

¢  A Pinacoteca assinou o termo de comodato da obra “Imperador D. Pedro II em traje 
de gala”, de autoria de Raymond Auguste Quinsac Monvoisin, 1847, pertencente ao 
Príncipe Dom João de Orleans e Bragança. O contrato tem vigência de cinco anos, 
podendo ser renovado. A obra é um retrato em tamanho real do imperador, que 
participou da 8a Exposição Geral da Academia Imperial de Belas Artes. O retrato foi 
mostrado por alguns meses no lobby de entrada do museu e depois incorporado à 
exposição do acervo.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¢  O CEDOC implantou novo banco de dados para seu acervo, na mesma base de 
dados da Biblioteca Walter Wey, com consulta direta no site da Pinacoteca.
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Programa de Acervo, Conservação, Documentação e Pesquisa - 2015

Raymond Auguste Quinsac Monvoisin  
Bordeaux, França, 1790 - Boulogne-sur-Seine (Paris), França, 1870
Imperador D. Pedro II em traje de gala, 1847 - óleo sobre tela, 300 x 200 cm
Acervo Príncipe Dom João de Orleans e Bragança
Obra em comodato com a Pinacoteca de São Paulo, 2015

Wagner Malta Tavares - São Paulo, SP, 1964
Herói, 2010 - tecido, tinta spray sobre ferro e ventilador, 274,5 x 242,5 x 417 cm (aprox.)
Acervo da Pinacoteca do Estado de São Paulo. 
Doação da Almeida e Dale Galeria de Arte, 2015

Lucas Arruda - São Paulo, São Paulo, Brasil, 1983
Sem título, 2012 - óleo sobre tela, 125,3 x 155,5 cm
Acervo da Pinacoteca do Estado de São Paulo. Doação dos amigos 
de José Olympio Pereira, por ocasião de seu aniversário de 50 anos, 2015
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incorporação de trabalhos de jovens artistas brasileiros de origem africana, permitiu 
ao museu dar visibilidade a um trabalho de composição de coleção nem sempre 
evidente para o público visitante.

 
 Dando continuidade à pesquisa realizada para o desenvolvimento da exposição, o 

trabalho se estendeu para a organização de uma publicação.

 O Livro da exposição “Territórios: artistas afrodescendentes no acervo da 
Pinacoteca” foi lançado no dia 28 de junho, sendo, inclusive, o primeiro livro da 
Pinacoteca publicado na formatação do novo padrão de design gráfico, alinhado 
com a nova identidade lançada em janeiro de 2016. Este novo projeto gráfico foi 
pensado para dar unidade aos livros, valorizando a Instituição e suas exposições, 
bem como manter uma produção de custo reduzido, possível com uso de recursos 
da Lei Rouanet.                                                                         

    Rosana Paulino, artista integrante da exposiçao“Territórios: artistas afrodescendentes no acervo da Pinacoteca”, 
     com visitantes do museu, no dia lançamento. O livro  foi distribuído gratuitamente.

 O trabalho de pesquisa chamou a atenção da revista Menelick1* que propôs parceria 
à Pinacoteca na realização de um seminário organizado em torno da exposição 
Territórios, que contou com a participação de artistas, curadores, escritores e 
editores da revista. O Seminário Territórios aconteceu de 30 de abril  e 7 de maio, no 
auditório da Estação Pinacoteca, graças aos recursos da Lei Rouanet.

     *  A Menelick é uma revista pela qual pensadores e protagonistas da produção artística da diáspora africana, e das   
         culturas popular e urbana do ocidente negro, tem sítio para compartilhar suas ideias.
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Programa de Acervo, Conservação, Documentação e Pesquisa - 2016

¢  Parcerias estabelecidas com instituições acadêmicas ou 
museológicas para pesquisas sobre o acervo e a temática do museu

 
 Durante o ano, a parceria realizada com o Museu Paulista e os diferentes trabalhos de 

pesquisa que se desenvolveram a partir desta, resultaram, para além da exposição 
temporária “Coleções em Diálogo - Museu Paulista e Pinacoteca de São Paulo”, em 
duas significativas ações:

 1. Curso de História da Arte 
 “Coleções em Diálogo: Museu Paulista e Pinacoteca de São Paulo” 
 Realização: entre 9 de abril e 11 de junho. Foram 8 aulas ministradas pelos curadores 

da Pinacoteca e professores do Museu Paulista, em que as histórias das duas 
instituições e de seus acervos foram tratadas de modo a revelar suas origens comuns, 
as políticas públicas que levaram à sua criação, bem como algumas das obras de 
maior destaque em seus acervos.  

 2. Publicação do livro 
 “Coleções em Diálogo: Museu Paulista e Pinacoteca de São Paulo” 
 A publicação foi resultado do ciclo de palestras e consolida a reflexão sobre as 

origens comuns desses dois museus, permitindo distinguir as políticas adotadas 
ao longo de seus percursos centenários na constituição do importante patrimônio 
público conservado nessas instituições.

¢  Pesquisas realizadas sobre a história da Pinacoteca e dos acervos

 Para comemorar seus 110 anos, a Pinacoteca de São Paulo intensificou os estudos a 
respeito de sua história, refletindo tanto sobre sua contribuição para o conhecimento 
da arte produzida no Brasil como sobre a ampliação das coleções do museu. Nesse 
processo, a revisão de segmentos específicos do acervo ganhou relevância, sobretudo 
ao considerar o empenho de diretores da instituição em orientar a aquisição de tipos 
específicos de obras na expansão do acervo. Assim, salienta-se o papel de Emanoel 
Araújo entre 1992 e 2002, quando, como primeiro diretor negro da Pinacoteca, deu 
início à coleção de artistas de origem africana no acervo da instituição. Criou-se então 
um notável diferencial na coleção da Pinacoteca, sendo esta hoje o museu paulista com 
maior presença desse segmento, excetuando-se o Museu Afro Brasil. 

 A organização da exposição “Territórios: Artistas Afrodescendentes no acervo da 
Pinacoteca”, que ficou em exibição de 12 de dezembro de 2015 a 12 de junho de 
2016, foi uma estratégia para a instituição refletir sobre sua história, em especial, 
sobre a gestão de Emanoel Araújo, que constituiu um ponto de inflexão na trajetória 
da Pinacoteca. Ao mesmo tempo, rever o conjunto de obras produzidas por artistas 
afrodescendentes que foram introduzidos no acervo por Araújo frente à recente 

2016                                  
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¢  Belmiro de Almeida
 Manequinho, 1911 
 bronze, 105 x 45 x 22 cm. Doação Associação dos Amigos da Pinacoteca do Estado.

 A obra sofreu uma queda no espelho d’água do estacionamento da Pinacoteca Luz, 
em 2012, apresentando amassamentos e pátina totalmente irregular.

 O restauto foi execuado pela empresa KSA Arte, Conservação e Restauração LTDA 
que utilizou aguarrás mineral (White Spirit) na limpeza. A deformação na barriga da 
obra foi soldada para o nivelamento e as demais áreas deformadas foram lixadas. 

 Toda a obra recebeu nova pátina química e uma camada de proteção com cera.
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¢  Implantação da base de dados Inpatrimonium

 Teve continuidade o projeto de implantação da base de dados InPatrimonium.net, 
desenvolvida pela Sistemas do Futuro Lda. e adquirida pela Secretaria da Cultura 
do Estado para os museus de sua pasta. A primeira fase do projeto (2015-2017) 
contemplou as instituições Pinacoteca do Estado de São Paulo, Museu da Imigração 
e Museu da Casa Brasileira e contou com a participação da Unidade de Preservação 
do Patrimônio Museológico da Secretaria (UPPM-SEC) e das empresas Sistemas do 
Futuro e Expomus. 

¢  Brasiliana iconográfica

 O projeto Brasiliana Iconográfica foi resultado da celebração de um Termo de 
Cooperação Técnica estabelecido entre a Pinacoteca de São Paulo, Instituto Moreira 
Salles, Itaú Cultural e Fundação Biblioteca Nacional em maio de 2016. O intuito 
foi promover a ampla extroversão ao público de imagens históricas referentes à 
iconografia brasileira, procedentes de coleções públicas e privadas, e cuja temática 
esteja relacionada ao conjunto tradicionalmente conhecido como Brasiliana. 

 O projeto previu a construção de um portal online em que as coleções Brasilianas 
das referidas instituições fossem disponibilizadas ao público, partindo de critérios 
previamente estabelecidos. 

 No caso da Pinacoteca, os trabalhos compreenderam a revisão da catalogação das 
obras, elaboração de pesquisas complementares, normatização das informações 
nos moldes requeridos pelo projeto e a realização de fotografias profissionais, 

 em alta resolução, para a disponibilização no portal inaugurado no primeiro 
semestre de 2017. 

¢  Restauração de obras expostas no Parque da Luz
 

 Em 2016, foram restauradas 10 obras expostas no Parque da Luz, por profissionais 
terceirizados, por meio do Programa de Ação Cultural- ProAC e do Programa Federal 
de Apoio à Cultura - PRONAC. As esculturas restauradas foram: 

 � Manequinho, de Belmiro de Almeida; sem título, de Caíto; 
   Coluna verde, de Franz Weissmann; Garça,de autor não identificado; 
    Oração, de Károly Pichler; Sem título, de Macaparana; 
    Sem título, de Sérvulo Esmeraldo; Voo de pássaro, de Liuba Wolf; 
    Craca, de Nuno Ramos; Sem título, de Elisa Bracher; 
   Os comediantes, de Francisco Brennand; Sem título, de Sérvulo Esmeraldo 
   e Sem título, de Sérvulo Esmeraldo
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Pátina desgastada na parte
posterior da obra e preparação 
da obra para soldagem e 
aplicação de cera após pátina.

Frente e verso 
da obra após restauro. Fo
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 As lacunas foram revestidas com placas da mesma madeira das toras, que 
receberam proteção de verniz especial para madeira em exposição ao sol e umidade 
(verniz náutico). Os parafusos foram substituídos por novos, também em aço inox e as 
porcas e arruelas originais foram limpas e tratadas para serem reutilizadas. 
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¢  Elisa Bracher
 sem título, 1999
 madeira, 700 x 250 x 250 cm. 
 Doação da Associação dos Amigos da Pinacoteca do Estado.

 � Motivo da necessidade de restauro 

 
 A obra apresentava diversos tipos de pichações e inscrições. A área superior estava 

mais escura devido à infi ltração de água das chuvas e havia perda de matéria nesse 
local. A área inferior, que estava em contato com o solo, apresentava infi ltrações e 
formação de liquens.  A base de concreto também se encontrava fragilizada 
apresentavando rachaduras generalizadas.

 � Processo de restauro

 A obra foi analisada pelo IPT - Instituto de Pesquisas Tecnológicas e restaurada por 
Georges Latif Bourdoukan Júnior com supervisão da equipe de conservação e restauro. 

 Foi realizada limpeza e removida toda a madeira danifi cada e fungada. As toras em bom 
estado de conservação, foram tratadas com cupinicida e consolidadas com resina. 

 As áreas de perda interna foram reestruturadas com barras e pinos de aço inox para 
ancorar o cimento que  posteriormente foi depositado com a fi nalidade de preencher, 
estruturar e aumentar a estabilidade das áreas inferiores da peça. 
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Detalhes das pichações.

Detalhe da infestação de 
cupim no interior de uma 
das toras de madeira.

Imagem da obra após
desmontagem.

Fixação das placas de madeira 
sobre estrutura de cimento.
Obra em processo de montagem.

Obra após o processo 
de restauro.Fo
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¢  Acervo em exposição

 Adequação dos espaços expositivos para exposições 
 de longa duração com obras do acervo e comodatos
 no Edifício Luz

 O Núcleo de Conservação e Restauro desenvolveu um Parecer Técnico para a 
adequação das salas que receberiam as exposições Galeria José e Paulina Nemirovsky 
- Arte moderna (22 de outubro de 2016 a 26 de agosto de 2019) e Vanguarda brasileira 
dos anos 1960 - Coleção Roger Wright (26 de agosto de 2016 a 26 de agosto de 2019).

 

 Dentre as necessidades apontadas no documento para o monitoramento ambiental 
estavam: que a umidade relativa deveria permanecer entre 50-60% (+-5), a iluminação 
deveria possibilitar a dimerização mínima de 50 LUX, checagem de todas as soldas das 
janelas e sistemas de vedação; revisão da vedação da porta de madeira com acesso ao 
Belvedere; isolamento entre vidros das janelas e placas de MDF com isolante térmico 
(sugestão de lã de rocha), substituição das portas para correto fechamento, evitando 
perda de ar; limpeza das grelhas metálicas e dos dutos de ar-condicionado.

 Para as questões de segurança as necessidades apontadas foram: para a 
colocação de madeirite com retardante anti chamas no teto, a revisão de toda a 
energização e padronização das tomadas, sensores de fogo/fumaça e câmeras 
de segurança.

Vanguarda brasileira dos 
anos 1960 – Coleção Roger 
Wright. Essa foto mostra dois 
tipos de barreira de solo, 
cordões e fi tas. 
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 Para o controle de pragas: tratamento curativo e preventivo contra cupins e traças 
no piso, rodapés e portas originais com higienização reforçada dentro das salas.

 
 Como medida de conservação preventiva para as obras expostas foi realizada 

uma avaliação dos suportes e seu tempo de exposição. As medidas a serem 
tomadas foram: determinação do tempo de exposição seguindo caso a caso, 
(têxteis seis meses, papel 18 meses, pinturas 36 meses). Proteção com vidros 
museológico ou caixas de acrílico para obras mais frágeis, altura de exposição 
das obras, barreiras para o  público com fitas no chão ou cordas, entre outras.

Sala do arcevo da Pinacoteca, 
onde é possível ver uma 
das caixas de acrílico para 
proteção de obras frágeis e 
detalhe da iluminação que é 
diferenciada para as obras em 
papeis, têxteis e pinturas.Fo
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¢  Biblioteca Walter Wey e CEDOC

 

 1. Publicação da Política de Preservação Digital;
 
 2. Organização da coleção de dossiês de artista. - o projeto se desdobrou 
     em duas fases 2017/2018.

Programa de Acervo, Conservação, Documentação e Pesquisa - 2017

2017                                  
¢  Núcleo de Acervo Museológico

 1. Projeto de identificação das baixas museológicas que resultou na elaboração  
   de um dossiê, publicação no InPatrimonium dos eventos Baixa e quantificação   
   exata dos itens não mais vigentes no acervo artístico da Pinacoteca e 

    respectivas justificativas;

 2. Finalização da revisão e pesquisa e lançamento do projeto Brasiliana               
    Iconográfica, www.brasilianaiconografica.art.br;

 3. Aquisição de licenças e treinamento básico para acesso ao InPatrimonium pelas        
   diversas equipes do museu;

 4. Participação do NAM na conferência anual do CIDOC - ICOM (Comitê de  
    Documentação Museológica do ICOM) sobre os trabalhos de documentação  
    retrospectiva e envio de paper, em Tbilisi, Georgia, com bolsa da Getty  
    Foundation.

Programa de Acervo, Conservação, Documentação e Pesquisa - 2017

Fernanda D’Agostino
(Coordenadora da Área) 
durante a apresentação 
do Acervo Museológico 
da Pinacoteca de São Paulo no 
CIDOC 2017 - Tbilisi, Georgia.
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¢  Implantação da Reserva Técnica R8

 No início de 2016, transferimos para a Estação Pinacoteca cerca de 100 obras, 
distribuídas em 300 volumes, provenientes de depósitos de transportadoras. 

 No primeiro semestre de 2017 foi implantada a Reserva Técnica R8, instalada no 
piso térreo da Estação Pinacoteca. Foram selecionadas obras não sensíveis a 
fl utuação da temperatura e umidade relativa. Dessa forma, não é necessário que o 
espaço seja climatizado. No entanto possui circulação de ar intensa por meio de 
três ventiladores extremamente potentes, impedindo que os esporos de fungos e 
outros microrganismos se depositam sobre as obras ou suas embalagens, evitando a 
proliferação dos mesmos.  

 
 As obras ali armazenadas possuem, na sua maioria, caixas de madeira que 

possibilitam o empilhamento, otimizando espaço. A iluminação foi refeita e o piso de 
madeira original foi protegido, sendo recoberto por linóleo. O acesso se faz por uma 
porta de correr, apoiada em trilhos na sua parte superior.

Reserva Técnica R8 
em dezembro de 2017.
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¢  Acondicionamento e armazenamento do acervo

 Continuamos com as atividades de rotina do acondicionamento e armazenamento 
das obras do acervo e das novas obras que são incorporadas à coleção. Cada objeto 
tem uma maneira correta de ser guardada na reserva técnica, a fi m de preservar sua 
integridade física e facilitar seu manuseio, sem que seja colocada em risco durante 
as movimentações. Seguem exemplos de caixas ou envelopes desenvolvidos, 
utilizando materiais neutros e estáveis. 
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Forno de alta temperatura 
às quais as peças foram 
submetidas.

Processo de produção da 
cabeleira que foi refeita com 
fi o de cobre meio duro.

A trança de cordão de 
chumbo, foi submetida a 
lavagem com alta pressão e 
a reparos morfológicos para 
adquirir seu formato original

As chapas de aço receberam 
uma nova patina aplicada com 
calor e graxas pigmentadas 
e foi criado um sistema de 
travamento entre elas para 
formarem uma única grande 
base para sustentação da obra.
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Obra após restauro, instalada 
no octógono do museu.

¢  Restauro da obra do artista Tunga 
 Tríade Trindade, 2001
  
  Instalação composta por chapas de aço, chumbo,

 fi os de cobre, peças em ferro e imãs de ferrite, 500 x 400 x 600 cm. 
 Procedência: Banco Santos S/A - Massa Falida. Crédito: Doação dos Patronos da Arte 

Contemporânea da Pinacoteca do Estado de São Paulo, 2016, por intermédio da 
Associação Pinacoteca Arte e Cultura- APAC

 � Condições da obra anterior ao restauro

 Esta obra permanceu por vários anos na área externa da casa do antigo colecionador, 
e sem os devidos cuidados, sua descaracterização fi cou muito evidente. Todas as 
partes se encontravam extremamente oxidadas, apresentavam musgos de coloração 
esverdeada, típica da exposição à umidade e o processo de degradação foi acelerado pela 
imersão contínua em água suja e contaminada. As placas de aço que suportavam a obra 
apresentavam os mesmos problemas apontados acima, além do apodrecimento do feltro 
que reveste sua parte inferior. 

 � Processo de restauro

 A limpeza de todas as peças em aço e ferro fundido foi realizada dentro de uma cabine 
com o jateamento de altíssima pressão com microesferas de vidro. 

 A patina foi obtida com aplicação de óleo mineral sobre as peças, expondo-as a 
temperaturas alternadas entre extremo aquecimento e a baixas temperaturas.

 Todo este processo foi realizado por empresa especializada em tratamentos térmicos 
de peças especiais, o que permitiu um controle preciso de todo o procedimento.

 Todo o restauro da obra foi supervisionado por Maurício Pereira, antigo assistente do 
artista Tunga, falecido em 2016.

Peças após jateamento e com 
aplicação de óleo, prontas 
para tratamento térmico.
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Obra em sua 
instalação anterior.Fo
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                                          2018                                   
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¢         Núcleo de Acervo Museológico

   � Participação no programa Exchange Programme 2017-2018 do British Council Brasil 
 que permitiu a ida de um representante da equipe para um intercâmbio de 3 semanas
  no departamento de gestão de coleções da Tate Britain e Tate Modern, Londres.

     � Inserções de 676 registros na área de “Entidades” do Sistema InPatrimonium.NET (IP)

¢         Montagem de Instalação 

   � Montagem no Octógono da Pinacoteca Luz da obra Tríade Trindade do artista Tunga, 
que passou por restauração em 2017.

¢         Conservação e Restauro

 � Restauração de obras
    Obras sobre papel: 134;     Pinturas: 133;     Esculturas: 23.      Total: 290 obras

¢         Work in Progress

    � De 26 de março a 06 de abril de 2018, realizamos o restauro da obra “Os perfumes”, de 
Emmanuel Nassar, em espaço aberto ao público no andar térreo da Estação Pinacoteca. 
Isto possibilitou que o público acompanhasse as atividades que antecederam uma 
exposição no 4º andar da Estação Pinacoteca de 14 de abril a 02 de julho.

 � Foram realizados exames com Refl ectografi a de Infravermelho das obras Tropical de  
 Anita Malfatti e Hora da música de Oscar Pereira da Silva.

 � Análises de polímeros sintéticos e semissintéticos e 
      Parceria com o Instituto de Física da USP - IFUSP

¢         Biblioteca Walter Wey e CEDOC

   � Publicação do Guia do Acervo do Cedoc atualizado. 

   � Finalização do projeto dossiês de artista.
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Processo de restauro da obra 
Os perfumes de Emmanel 
Nassar com acesso ao 
público visitante do museu. 

Oscar Pereira da Silva [São Fidélis, RJ, 1867 – São Paulo, SP, 1939]
Hora da música, 1901, óleo sobre tela, 65 x 50 cm
Acervo Pinacoteca do Estado de São Paulo, Brasil
Doação de Thereza de Toledo Lara, 1976

Anita Malfatti [São Paulo, SP, 1889 – 1964]
Tropical, 1917, óleo sobre tela, 77 x 102 cm
Acervo: Pinacoteca do Estado de São Paulo, BrasilFo
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Metas Pactuadas 

Ações Indicador 
2014 2015 2016 2017 2018 

Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado 

Elaborar a política de acervos Entrega da politica 1 1 - - - - - - - - 
Atualizar a política de 
aquisição de obras 

Entrega da politica 1 1 - - - - - - - - 

Desenvolver plano de 
implantação Banco de Imagens 

Entrega do plano 1 1 - - - - - - - - 

Elaborar o manual de 
catalogação para o acervo 
museológico 

Entrega do documento
1 1 - - - - - - - - 

Aplicar produto de 
nanotecnologia nas obras 

Quantidade de obras 13 14 - - - - - - - - 

Estabelecer parcerias com 
outras Bibliotecas 

Número de parcerias 5 13 5 5 - - - - - - 

Realizar digitalização de 
catálogos 

Quantidade de 
catálogos 20 20 10 12 - - - - - - 

Realizar digitalização de 
documentos iconográficos 

Quantidade de 
documentos 200 211 100 100 - - - - - - 

Estabelecer parcerias com 
instituições acadêmicas ou 
museológicas 

Quantidade de 
parcerias 1 1 1 1 2 2 - - - - 

Submeter projetos de pesquisa 
a editais 

Quantidade de projeto 1 1 1 1 1 1 - - - - 

Realizar pesquisa sobre a 
história da Pinacoteca 

Quantidade de 
pesquisas 1 1 1 1 2 3 - - - - 

Implantar Banco de Imagens 
do Acervo Museológico 

Entrega do Banco - - 1 1 - - - - - - 

Inserir registros bibliográficos 
no banco de dados da 
Biblioteca Walter Wey 

Quantidade de 
registros - - - - 1.200 1.200 - - - - 

Revisar registros do banco de 
dados da Biblioteca 

Quantidade de 
registros - - - - 720 720 - - - - 

           

Revisar registros do banco de 
dados do CEDOC 

Quantidade de 
registros 

- - - - 600 1.441 - - - - 

Realizar digitalização de 
documentos históricos de grande 
formato 

Quantidade de 
digitalizações - - - - 300 300 - - - - 

Elaborar a Política de 
Preservação digital do acervo 
arquivístico e Bibliográfico da 
Pinacoteca 

Entrega da Politica

- - - - 1 1 - - - - 

Atualizar e ampliar o Manual de 
Catalogação do acervo 
museológico 

Publicação do Manual 
- - - - - - 1 1 - - 

Elaborar manual de descrição 
arquivística do CEDOC 

Entrega do Manual - - - - - - 1 1 - - 

Inserção de informações na 
área de Entidades do 
Sistema InPatrimonium 

Quantidade contatos 
inseridos - - - - - - - - 390 676 

Publicação do guia do acervo 
do CEDOC 

Publicação online - - - - - - - - 1 1 

Revisão dos registros do 
banco de dados de exposições 
- CEDOC 

Quantidade de 
registros revisados - - - - - - 648 660 320 (aguardando 

quantidade) 

 

Metas Condicionadas 

Ações Indicador 
2014 2015 2016 2017 2018 

Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado 

Estabelecer parcerias com 
instituições acadêmicas ou 
museológicas 

Quantidade de 
parcerias 

1 -
 

- - - 

Restauro de obras do acervo Quantidade de obras - -
 

7 4 - 

Realização de consultoria da 
Coleção de Fotografia do 
Acervo da Pinacoteca de São 
Paulo, com a definição de ficha 
catalográfica para a gestão 
desse acervo.  

 
Serviço realizado 

 
- 

 
- 
 

 
1 

 
- 

 
 
- 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Programa de Acervo: Documentação,
Conservação e Pesquisa

- -
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Revisar registros do banco de 
dados do CEDOC 

Quantidade de 
registros 

- - - - 600 1.441 - - - - 

Realizar digitalização de 
documentos históricos de grande 
formato 

Quantidade de 
digitalizações - - - - 300 300 - - - - 

Elaborar a Política de 
Preservação digital do acervo 
arquivístico e Bibliográfico da 
Pinacoteca 

Entrega da Politica

- - - - 1 1 - - - - 

Atualizar e ampliar o Manual de 
Catalogação do acervo 
museológico 

Publicação do Manual 
- - - - - - 1 1 - - 

Elaborar manual de descrição 
arquivística do CEDOC 

Entrega do Manual - - - - - - 1 1 - - 

Inserção de informações na 
área de Entidades do 
Sistema InPatrimonium 

Quantidade contatos 
inseridos - - - - - - - - 390 676 

Publicação do guia do acervo 
do CEDOC 

Publicação online - - - - - - - - 1 1 

Revisão dos registros do 
banco de dados de exposições 
- CEDOC 

Quantidade de 
registros revisados - - - - - - 648 660 320 (aguardando 

quantidade) 

 

Metas Condicionadas 

Ações Indicador 
2014 2015 2016 2017 2018 

Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado 

Estabelecer parcerias com 
instituições acadêmicas ou 
museológicas 

Quantidade de 
parcerias 

1 -
 

- - - 

Restauro de obras do acervo Quantidade de obras - -
 

7 4 - 

Realização de consultoria da 
Coleção de Fotografia do 
Acervo da Pinacoteca de São 
Paulo, com a definição de ficha 
catalográfica para a gestão 
desse acervo.  

 
Serviço realizado 

 
- 

 
- 
 

 
1 

 
- 

 
 
- 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Realização de pesquisa para 
realização de exposição de 
fotografia em 2017, na 
Pinacoteca Luz.  

 
Entrega da pesquisa 

 
- 

 
- 
 

 
1 

 
- 

 
 
- 

Reforma de traineis da Reserva 
Técnica 

Quantidade de Traineis 
reformados 

- -
 

56 - - 

Projeto Dossiê do CEDOC
 

Quantidade de Traineis 
itens 

- -
 

- 1.200 1.200 

Implantação de Reserva 
Técnica R9 

Implantação realizada - - - - 1 

Reforma de Reserva Técnica 
R3 

Reforma realizada - - - - 1 

Projeto Brasiliana Iconográfica Lançamento do site - - - 1 - 

 

 

Nota-se que as metas variam consideravelmente em cada ano do 
Contrato de Gestão, o que depende de ações, projetos novos 
implantados ou atividades pontuais, a serem priorizados. 
Percebe-se também que a partir de 2016 houveuma diminuição nas 
ações consideradas metas. Isso não significa que essas atividades 
deixaram de ser executadas, mas apenas foram incorporadas as 
ações de rotinas dessa área do museu. 

Nota-se que as metas variam consideravelmente em cada ano do Contrato de Gestão, o que depende de 
ações, projetos novos implantados ou atividades pontuais, a serem priorizados.
Percebe-se também que a partir de 2016 houve uma diminuição nas ações consideradas metas. Isso não 
significa que essas atividades deixaram de ser executadas, mas apenas foram incorporadas as ações de 
rotinas dessa área do museu.

648 660 324

1---Lançamento do site  Projeto Brasiliana Iconográfica -

1 - - - -

Quantidade de obras - - 7 4 -

Implantação realizada

Reforma realizada

Lançamento do site -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

56

-

-

-

56

-

1

-

1.200

-

1

-

1

1.200

-



41Relatório de atividades 2014-2018

Exposições de longa duração

Pinacoteca Luz

¢   Arte no Brasil:

  Uma história na Pinacoteca de São Paulo (inaugurada em outubro de 2011)
  

¡ Inaugurada em outubro de 2011, o objetivo central desta mostra era oferecer ao 
público uma leitura da formação da visualidade artística e da constituição de um 
sistema de arte no Brasil do período colonial até meados dos anos 1930, centrada 
nas obras que compõem o acervo do museu. 

 Obedecendo a uma ordem cronológica, a exposição se articulou a partir de dois 
eixos temáticos, essenciais na constituição e compreensão do desenvolvimento das 
práticas artísticas no país. De um lado, a formação de um imaginário visual sobre o 
Brasil - o conjunto de imagens sobre ele, suas relações e sentidos que produzem. 
De outro, a formação de um sistema de arte no país - ensino, produção, mercado, 
crítica e museus - iniciado com a vinda da Missão Artística Francesa, a criação da 
Academia Imperial de Belas Artes e do programa de pensionato artístico. 

 A exposição foi composta por cerca de 500 obrasde autoria de artistas fundamentais 
para a história da arte brasileira daquele período, como Debret, Taunay, Facchinetti, 
Almeida Jr, Eliseu Visconti, Pedro Alexandrino, Candido Portinari, Lasar Segall, entre outros. 

  � Visitação: 2.863.711
de outubro de 2011 a dezembro de 2018

Programa 
de Exposições
e Programação
Cultural    
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Estação Pinacoteca
¢   Gravura e Modernidade: gravura brasileira dos anos

  1920 a 1960 no acervo da Pinacoteca

  � Curadoria: Carlos Martins
  � de 15 de novembro de 2014 a 23 de outubro de 2016
  � Visitação: 310.901

Parque da Luz
¢   Esculturas no Parque da Luz 

¡ O Parque da Luz, também conhecido como Jardim da Luz, conta com área de 
aproximadamente 113 mil m². Criado como horto botânico por uma Ordem Régia 
da Coroa Portuguesa, em 19 de novembro de 1798 e foi aberto ao público em 1825, 
como Jardim Botânico, já no período do Brasil Imperial, tornando-se o primeiro 
espaço de lazer da população paulistana. Em 1981, tornou-se patrimônio histórico 
e hoje abriga cerca de 50 esculturas que integram o acervo do museu. Apresenta 
artistas como Victor Brecheret, Leon Ferrari, Amílcar de Castro, José Resende, 
Marcelo Nietsche e muitos outros.

Programa de Exposições e Programação Cultural - Esposições de longa duração 2014-2018
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¢   Vanguarda brasileira dos anos 1960:

  Coleção Roger Wright

  � Curadoria: José Augusto Ribeiro
  � de 27 de agosto de 2016 a 26 de agosto de 2020
  � Visitação: 872.941 [visitação parcial]

¢   Galeria José e Paulina Nemirovsky:

  Arte moderna

  � Curadoria:  Valeria Piccoli
  � de 27 de outubro de 2016 a 26 de agosto de 2020
 � Visitação: 817.146 [visitação parcial]

Programa de Exposições e Programação Cultural - Esposições de longa duração 2014-2018
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¢    Zero

  � Curadoria: Heike van denValenty
  � de 3 de abril a 15 de junho de 2014
  � Visitação: 81.611

¡ Pela primeira vez no Brasil, uma visão geral dessa vanguarda internacional que influenciou 
de forma decisiva a arte do pós-guerra, por suas experimentações com materiais diversos e 
seus temas relacionados à transformação e à amplitude infinita do cosmos. Reuniu 24 artistas 
de diversas nacionalidades e concentrou-se do período inicial do grupo (no final da déc. 
de 1950) até seu término, em meados da déc. de 1960. Também foram incluídos artistas da 
América do Sul, entre eles, os brasileiros Hércules Barsotti, Lygia Clark e Abraham Palatnik.

¢   Turim 1911:

  Vestígios de uma Exposição Universal 

  � Curadoria: Ruth Tarasantchi
  � de 26 de abril a 10 de agosto de 2014
  � Visitação - 97.041

¢   Contribuições recentes  ao acervo da Pinacoteca

  � Curadoria: Fernanda Pitta
  � de 10 de maio a 06 de julho de 2014
  � Visitação: 64.749 
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2014                                 
Exposições temporárias

Pinacoteca Luz 

¢   Tino Sehgal

  � Curadoria: Ivo Mesquita
  � 22 de março a 04 de maio de 2014 
  � Visitação: 46.367

¢   Casamata:

  Laerte Ramos 
  (Projeto Octógono Arte Contemporânea)

  � Curadoria: Ana Paula Nascimento
  � 29 de março a 29 de junho de 2014
  � Visitação: 86.945

¡ A instalação ocupou a área do Octógono com cerca de 100 esculturas (de 30 
modelos distintos) de casamatas - miniaturas de fortificações-objetos-ninhos 
compostas de cerâmica branca, areia, terra e plantas artificiais - suspensas 
como uma grande instalação. 
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¢   Acervo em plástico da Pinacoteca:

   Problemáticas de conservação e restauro 
   � Curadoria: Fernanda Pitta
  � de 30 de agosto a 14 de dezembro
  � Visitação: 178.682
  

¡ A mostra trouxe ao público o trabalho de pesquisa em materiais plásticos do Núcleo 
de Conservação e Restauro da Pinacoteca. Dividida em duas partes, a exposição 
reuniu obras do acervo da instituição que representam os principais materiais 
plásticos e suas questões de conservação e apresentou o trabalho específico de 
conservação realizado na Fonte das quatro Nanás, de Niki de Saint-Phalle. 

¢   Coleções em Diálogo:

   Museu Mariano Procópio e

   Pinacoteca de São Paulo
  � Curadoria: Fernanda Pitta e Valéria Piccoli
  � de 8 de novembro de 2014 a 22 de março de 2015 
  � Visitação: 459.539  

¢   Roberto Burle Marx:

   uma vontade de beleza

  � Curadoria: Giancarlo Hannud  
  � de 29 de novembro de 2014 a 22 de março de 2015
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¢   Guillermo Kuitca: Filosofia para princesas

  � Curadoria: Giancarlo Hannud
  � de 17 de julho a 02 de novembro de 2014 
  � Visitação: 117.484 

¢   Mira Schendel

  � Curadoria: Taisa Palhares e Tanya Barson
  � 24 de julho a 18 de outubro de 2014
  � Visitação: 95.019  

¡ Mediante a reunião de cerca de 300 obras, a exposição apresentou uma 
visão completa do percurso artístico de Schendel, abarcando o período que 
compreende o início de sua produção no Brasil, em meados dos anos 1950, 
até sua última série apresentada em vida, o conjunto de pinturas denominadas 
Sarrafos (1987).  Artista suíça radicada no Brasil a partir de 1949, Mira Schendel 
(1919-1988) se consolidou mundialmente nos últimos anos como um dos nomes 
mais consistentes da arte latinoamericana. A mostra vem preencher um hiato de 
quase 20 anos desde sua última retrospectiva no Brasil e foi organizada durante 
os 3 últimos anos em parceria com a Tate Modern (Londres), onde foi apresentada 
de outubro/2013 a janeiro/2014 com enorme sucesso de público. Antes de 
chegar à Pinacoteca, a mostra também passou pelo Museu Serralves, em Portugal.

¢   Cristiano Mascaro e a série Bom Retiro e Luz

  � Curadoria: Pedro Nery
  � de 29 de novembro de 2014 a 29 de fevereiro de 2015 

Programa de Exposições e Programação Cultural - 2014
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¢   Leonilson

  � Curadoria: Adriano Pedrosa
  � de 09 de agosto a 09 de novembro de 2014
  � Visitação: 33.208  

¡ A mostra reuniu mais de 150 obras de José Leonilson (Fortaleza, 1957- São Paulo, 
1993), entre pinturas, desenhos, bordados, objetos e uma instalação.

¢   Estrutura em movimento:

  A gravura na obra de Iberê Camargo

  � Curadoria: Carlos Martins e José Augusto Ribeiro
  � de 30 de agosto de 2014 a 31 de janeiro de 2015
  � Visitação: 66.505

¢   Mona Hatoum

  � Curadoria: José Augusto Ribeiro 
  � de 6 de dezembro de 2014 a 1 de março de 2015
  � Visitação: 13.527  

¢   Arte construtiva na Pinacoteca de São Paulo

  � Curadoria: Regina Teixeira de Barros
  � de 09 de agosto de 2014 a 26 de abril de 2015
  � Visitação: 87.458

¢   Ron Mueck na Pinacoteca

  � Curadoria: Hervé Chandès e Grazia Quaroni
  � de 20 de novembro de 2014 a 22 de fevereiro de 2015 
  � visitação de 402.888. Essa exposição bateu o recorde de público da Pinacoteca  

¡ Exposição de nove esculturas do artista britânico que, valendo-se de materiais 
como resina, fibra de vidro, silicone e acrílico, reproduz com impressionante 
semelhança cada detalhe da anatomia humana. Suas obras evocam uma espécie de 
realismo que coloca o observador frente a personagens comuns a qualquer grande 
centro urbano do mundo. As situações corriqueiras em que são mostrados sugerem 
a melancolia, a solidão e dificuldades enfrentadas por todos nós diariamente. 
A exposição contou ainda com um vídeo que mostra o silencioso e meticuloso 
trabalho do artista em seu ateliê londrino.

Estação Pinacoteca

¢   Marcelo Grassmann

  � Curadoria: Carlos Martins
  � de 15 de fevereiro a 10 de agosto de 2014
  � Visitação: 22.725

¢   Miguel Rio Branco: Teoria da Cor

  � Curadoria: José Augusto Ribeiro  
  � 26 de abril a 20 de julho de 2014
  � Visitação: 15.261

Programa de Exposições e Programação Cultural - 2014
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� Para o Dia das Crianças o Núcleo de Ação Educativa realizou, em todo o fi nal de semana 
de 12 de outubro, o projeto PINAFAMÍLIA. Projeto que visa promover ações qualifi cadas 
e construir recursos especializados para o desenvolvimento de processos educativos, 
especialmente pensados para famílias, estimulando a convivência deste público no museu 
e oferecendo atividades gratuitas voltadas para todas as idades.

Contação de histórias em libras

¢   As ações oferecidas no âmbito

   deste projeto foram:

� Espaço de atividades e visitas educativas Pinafamília: visitas, atividades e jogos que 
proporcionam a interação familiar e de grupos a partir do contato com a arte e o 
ambiente do museu.

� Guia de visita Pinafamília: guia para visita autônoma com texto acessível e intrigante 
e atividades programadas para a família. Com conteúdo baseado no método 
pedagógico de “descobertas orientadas”.

� Jogo Pinafamília: jogo educativo criado para interação entre diversas faixa etárias, 
que pode ser jogado no espaço do museu ou em outros espaços. Os participantes 
tem a oportunidade de associar textos e imagens, a partir de obras da Pinacoteca, 
além de criar suas próprias imagens.

Fo
to

: N
A

E

Programa de Exposições e Programação Cultural - 2014

Programação Cultural
¢   Programas Temáticos

� Dias 17 e 18 de maio foi realizada a Virada Cultural. Além das exposições em cartaz, 
foi realizado um evento Mapping, uma serie de projeções na fachada do Museu 
atraindo cerca de 500 pessoas para frente do edifício. 

Mapping - Projeções na fachada durante a Virada Cultural

� Durante a Semana de Museus o público participou da Contação de Histórias em 
Libras e Arte em Diálogo com o Educativo da Pinacoteca e apresentação do Coral 
Acadêmico, além visita temática nas exposições com o Educativo da Pinacoteca. Dos 
dias 13 a 18 de maio, a Pinacoteca recebeu mais de 15 mil visitantes, sendo mais de 
8.500 no sábado e domingo. 

Apresentação de Coral
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¢   Palestras e afins:

� Workshop acervos digitais: desafios e perspectivas

¡ O Centro de Tecnologia e Sociedade da FGV (CTS/FGV) deu início, em agosto 
de 2014, ao projeto de Pesquisa Acervos Digitais. A primeira atividade do projeto 
consistiu na realização de dois workshops, sendo que o segundo deles foi realizado 
pela FGV, com apoio da Pinacoteca do Estado de São Paulo e do GT Arquivos de 
Museus e Pesquisa e teve enfoque na construção de uma compreensão jurídica a 
respeito dos acervos digitais. 

� III Seminário Serviços de Informação e Museus

¡ Tema: Colecionar e significar: documentação de acervos e seus desafios
¡ Data: 26 e 27/11, das 10h às 18h
¡ Local: SESC Bom Retiro

¡ Considerando que a virtualização e a dinamização da interação dos museus com 
seus diversos públicos colocaram modelos anteriores em xeque, apontando 
novas estratégias de percepção e de atuação, essa terceira edição do Seminário 
abordou alguns aspectos atuais da gestão de coleções e de informação, bem 
como impactos e desdobramentos desses processos em conceitos, modelos, 
métodos e sistemas utilizados por essas instituições hoje, ou vislumbrados e 
propostos para o futuro.

� Minicursos em parceria com Arq-Sp e com o Sesc Memórias

¡ Evento: Mini-cursos
¡ Data: 28/11, das 10h às 18h30.
¡ Local: Auditório Vitae - Estação Pinacoteca de São Paulo.
¡  Essa terceira edição do Seminário teve o apoio da ARQ -SP e ofereceu duas 

atividades complementares: 

I. Diplomática digital, perícia forense digital e preservação de documentos 
   nato-digitais.

¡ Com Luciana Duranti (Professora da Schoolof Library, Archival, and InformationStudies 
da Universityof British Columbia, Vancouver, Canadá) e Corinne Rogers 
(Coordenadora do projeto InterPARESTrust, Vancouver, Canadá).

II.Pesquisando e Arquivando Exposições.

¡ Com Antony Hudek (Curador e diretor adjunto do RavenRow, Londres, Reino Unido). 
Realização do Curso de História da Arte.

Programa de Exposições e Programação Cultural - 2014

� Espetáculo Pinafamília: espetáculo de dança intitulado “Com posição”, em que 
pontos, linhas, formas e cores interagem com obras da exposição de longa duração 
do acervo do museu. 

Atendimento Pinafamilia

� Em comemoração ao Mês da Consciência Negra realizou-se a palestra “Arte Contempo-
rânea, Museus de Etnologia e Políticas Relacionais”, no dia 27 de novembro, com o pa-
lestrante convidado Prof. Sylvester Okwunodu Ogbechiem, da University of California.

Convite do programa Sempre às quintas na Pinacoteca

Im
ag

em
: A

rq
ui

vo
 P

in
ac

ot
ec

a 
/

 C
ED

O
C

Programa de Exposições e Programação Cultural - 2014

Fo
to

: C
hr

is
ti

na
 R

uf
at

to



5554

� “Quatro obras de Almeida Júnior 
 na coleção da Pinacoteca de São Paulo”. 

¡ Período: 22 a 25 de julho 
¡ Responsável: Prof. Dr. Jorge Coli (IFCH-Unicamp) 

¡ O curso ministrado apresentou a produção de um dos mais importantes 
artistas presentes no acervo da Pinacoteca: José Ferraz de Almeida Junior (Itu, 
SP, 1850 - Piracicaba, SP, 1899). A partir de quatro obras do artista - Leitura, 
1892, Caipira picando fumo, 1893, Saudade, 1899, O batismo de Jesus, 1895 - 
o professor propôs um exercício do olhar que conduziu os alunos a refletirem 
sobre as obras apresentadas, as relações comparativas e sua inserção na 
história das artes.

� “Historiografia e crítica de arte no Brasil” 

¡ Período: agosto a novembro de 2014 
¡ Responsável: José Augusto Ribeiro

¡ As aulas concentraram-se na obra de autores que contribuíram com interpretações, 
manifestos, métodos e coordenadas teóricas para o pensamento sobre arte no 
país, desde o início do século XIX até hoje. A cada encontro, um palestrante 
convidado pelo museu tratou da obra de um ou mais historiadores, críticos, 
escritores e artistas atuantes em instituições de ensino e museológicas, 
na organização de periódicos, livros, manuais e exposições, ligados ou 
não a movimentos culturais, como o modernista, os grupos construtivos, a 
tropicália etc. O objetivo era verificar as origens, as linhas de continuidade 
e os pontos de inflexão de alguns dos principais esquemas interpretativos 
sobre a cultura brasileira.

¢   Curso de formação II CIDOC -

   Comitê Internacional de Documentação/ICOM 

¡ Data: 17 a 22 de agosto
¡ Local: Centro Universitário Belas Artes - São Paulo. 
¡ Realização: Secretaria de Estado da Cultura - Pinacoteca do Estado de São Paulo /    

  IAC - Instituto de Arte Contemporânea 

¡ O Programa de Treinamento em Documentação Museológica 2014 oferecido pelo 
Comitê Internacional de Documentação (CIDOC) do Conselho Internacional de 
Museus (ICOM), foi realizado pela segunda vez no Brasil. Em parceria com o IAC, 
Instituto de Arte Contemporânea e com o Centro Universitário Belas Artes o evento 
foi organizado pelo CEDOC - Centro de Documentação e Memória da Pinacoteca 
do Estado de São Paulo. 

Programa de Exposições e Programação Cultural - 2014

� Programa “Roda de Conversa” 
 organizada pela Biblioteca Walter Wey

¡ Tema: Bate papo com o pintor, gravador, desenhista e professor Hélio Schonmann.

¡ Tema: Documentos para uma experiência sensível: as coleções especiais e suas 
possibilidades. Palestrante: André Vieira de Freitas Araújo. 

¡ Tema: A arquitetura do Livro de Artista na Biblioteca.  Palestrante: Edith Derdyk. 

¡ Tema: Artefatos bibliográficos especiais em bibliotecas públicas

“Roda de Conversa” na Biblioteca Walter Wey

¢   Curso de História da Arte

� “Curso Introdução à História da Arte no Brasil 
 a partir do acervo da Pinacoteca de São Paulo”. 

¡ Período: 15/03 a 14/06/2014. 
¡ Responsável: Giancarlo Hannud

 ¡ A partir das obras em exposição na mostra Arte no Brasil: uma história na Pinacoteca 
de São Paulo, o curso ofereceu um panorama da arte brasileira, desde suas origens 
no período colonial até a atualidade. Foram contempladas, em doze aulas, as várias 
versões de Brasil que emergem das obras dos artistas coloniais, dos viajantes 
europeus que se dirigem ao país durante o século XIX, bem como a criação dos mitos 
nacionais pelos artistas oriundos da Academia Imperial de Belas Artes. Dentro dessa 
linha história foi identificado um imaginário nacional e os momentos cruciais para a 
definição dos parâmetros de uma cultura local.

Programa de Exposições e Programação Cultural - 2014
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¢   Ação para estimular visitas

   na Estação Pinacoteca

¡ Em razão do sucesso da primeira ação que promoveu o transporte gratuito do 
visitantes, do edifício da Pinacoteca Luz para a Estação Pinacoteca, a instituição 
decidiu estender o projeto para todos os fi nais de semana de 2014. Para divulgar 
o novo serviço foram realizadas ações com a imprensa, nas redes sociais, bem 
como no próprio museu.
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¢   Atividades em parcerias com instituições acadêmicas

   e/ou museológicas nacionais e internacionais
 

� Doris Criolla

 ¡ Data: 30 de outubro de 2014
 ¡ Pinacoteca Luz,  Pátio 1

 A Pinacoteca foi uma das instituições a sediar a ação criada pelo artista Amílcar 
Packer para o projeto Nossa Voz, promovido pela Casa do Povo, instituição cultural 
sediada no bairro do Bom Retiro.

 Doris Criolla  é uma pesquisa empreendida pelo artista Amílcar Packer que 
parte da etimologia e dos usos históricos das palavras sinônimas crioulo, 
criollo e créole. A partir dessa ideia de mestiçagem, o artista propõe almoços 
ou jantares, onde são servidos pratos baseados em receitas de cozinha crioula. 

 Os pratos servem de gatilho para mediar conversas sobre alimentação, história e 
geopolítica, bem como discutir a complexidade de processos políticos, sociais 
e culturais que partem de contextos coloniais, racistas e escravagistas, mas que 
também apontam para fenômenos de emancipação, apropriação, invenção e 
empoderamento, presentes aqui nas diversas línguas e cozinhas crioulas. 

Programa de Exposições e Programação Cultural - 2014
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¢   José Resende

  � Curadoria: José Augusto Ribeiro  
  � de 25 de abril de 2015 a 14 de julho de 2015

� Visitação: 55.405

¡ Exposição que apresentou 12 esculturas produzidas por José Resende (1945, São 
Paulo) entre 2011 e 2015. Oito dessas esculturas foram concebidas a partir da 
arquitetura da Pinacoteca, como a obra “Sorriso”, 2015, feita de aço e cobre.

¢   Traduções da Natureza:

  bancos ameríndios e desenhos naturalistas

  � Curadoria: Pedro Nery  
  � de 16 de maio de 2015 a 30 de agosto de 2015

� Visitação: 113.117

¢   Mulheres artistas: as pioneiras (1880-1930)
� Curadoria: Ana Paula Simioni e Elaine Dias
� de 13 de junho a 6 de setembro de 2015 
� Visitação: 145.796
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2015                                 
Exposições temporárias
Pinacoteca Luz 

¢   Gota a gota: Nazareth Pacheco 

  � Curadoria: Giancarlo Hannud  
  � de 11 de abril de 2015 a 18 de outubro de 2015

¢   Sean Scully 1974-2014

  � Curadoria:  Jacopo Crivelli Visconti  
  � de 11 de abril de 2015 a 28 de julho de 2015

� Visitação: 75.060

¡ A exposição apresentou 46 obras, entre pinturas à tinta óleo, aquarelas e desenhos, 
produzidas por Sean Scully. Foi a primeira retrospectiva do artista no Brasil, que 
apresentou um panorama da sua produção de 1974 a 2014. Sean nasceu no ano de 
1945, em Dublin, Irlanda e estudou Artes Plásticas na Universidade de Newcastle na 
Inglaterra, de 1965 a 1968. Suas obras compõem o acervo do Metropolitan Museum 
dos Estados Unidos, Galeria Nacional da Austrália, Museu Irlandês de Arte Moderna, 
Museu Tate Galery de Londres, Instituto de Arte de Chicago, entre outros. A pintura 
de Sean Scully é abstrata, composta por linhas geométricas demarcadas e claras, 
com variedades nas cores.

Fo
to

: C
hr

is
ti

na
 R

uf
at

to

Programa de Exposições e Programação Cultural - 2015Programa de Exposições e Programação Cultural - 2015



6160

¢   Uma coleção particular:

  Arte contemporânea no acervo da Pinacoteca
� Curadoria: José Augusto Ribeiro.
� de 20 de novembro 2015 a 31 de janeiro de 2016
� Visitação: 50.158

¢   Transver - fotografias feitas por pessoas

  com deficiência visual

� Curadoria: Núcleo de Ação Educativa da Pinacoteca
� de 28 de novembro de 2015 a 3 de abril de 2016
� Visitação: 75.865

Estação Pinacoteca

¢   Nelson Felix: OOCO

  � Curadoria: Rodrigo Naves
  � de 18 de abril a 28 de junho de 2015

� Visitação: 23.412

¡ Panorama da produção de Nelson Felix (1954, Rio de Janeiro), com obras produzidas 
entre 1987 e 2015. Primeira retrospectiva do artista que reuniu desenhos, 
esculturas, instalações, fotografias e alguns vídeos produzidos especialmente para 
essa exposição. Um dos destaques da exposição foi a obra Eu vi a América com os 
Olhos d´Dele, iniciada em 2001 e exibida pela primeira vez.
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¢   Marino Marini: do arcaísmo ao fim da forma
� Curadoria: Alberto Salvadori
� de 18 de julho a 27 de setembro de 2015.
� Visitação: 83.162

¢   Antoni Abad: Megafone.net/2004-2014

  � Curadoria: Cristina Bonet, Soledad Gutiérrez e RocParés
� Período: 18 de julho a 18 de outubro de 2015
� Visitação: 86.162

¢   A Viagem das Carrancas
� Curadoria de Lorenzo Mammì
� de 1 de agosto a 18 de outubro de 2015
� Visitação: 138.721

¢   A paisagem na arte 1690-1998: 

  artistas britânicos na coleção da Tate 

� Curadoria: Richard Humphreys
� de 18 de julho a 18 de outubro de 2015
� Visitação: 106.812

¡ Seleção de 90 obras da coleção da Tate sobre a tradição inglesa da pintura de 
paisagem. Mostrou como os artistas ingleses, desde o século XVIII, moldaram nossa 
forma de apreciar a paisagem e de representá-la, influenciando toda a arte ocidental. 
Contou alguns dos mais conhecidos artistas britânicos, como William Turner (1775-
1851), John Constable (1776-1837), Ben Nicholson (1894-1982) e Richard Long (1945).
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¢   A gravura de Arthur Luiz Piza

  � Curadoria de Carlos Martins
  � de 7 de novembro 2015 a 13 de março de 2016
  �  Visitação: 81.654 

¡  A mostra reuniu pela primeira vez conjunto representativo de gravuras do artista 
doadas ao Museu. Foram mais de 100 trabalhos produzidos ao longo de 60 anos. 

A exposição recebeu o prêmio 2015 da APCA - Associação Paulista de Críticos de 
Arte, na categoria Artes Visuais / Retrospectiva.

Programa de Exposições e Programação Cultural - 2015

¢   Arte moderna na coleção da 

  Fundação Edson Queiroz

  � Curadoria: Regina Teixeira de Barros
  � de 23 de maio a 06 de setembro de 2015 

� Visitação: 45.544

¢   Nuno Ramos: Houyhnhnms 

  � Curadoria: Lorenzo Mammì
� de 29 de agosto a 15 de novembro
� Visitação: 25.673 

 

¡ Realizada no quarto andar da Estação Pinacoteca, a mostra apresentou 20 
obras entre pinturas, relevos, desenhos e esculturas de grandes proporções, 
produzidas ao longo de nove meses. Com exceção da obra Cavalo por pierrô, 
já montada em 2014 na Fundação Iberê Camargo de Porto Alegre, todos os 
trabalhos apresentados foram inéditos.

¢   Territórios:

  Artistas Afrodescendentes

  no acervo da Pinacoteca

  � Curadoria: Tadeu Chiarelli
  � 12 de dezembro 2015 a 12 de junho de 2016 
  � Visitação: 53.816
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¢   Semana de Museus e 

  Virada Cultural

¡ Por ocasião do Mês da Consciência Negra, no dia 20 de novembro, foi realizada 
a palestra “Territórios: processos curatoriais”, pelo Diretor Geral Tadeu Chiarelli, 
que apresentou uma reflexão sobre o processo curatorial da mostra “Territórios: 
Artistas Afrodescendentes no acervo da Pinacoteca”.

Durante a Semana de Museus foram realizadas visitas especiais, com idosos (‘Memórias 
de São Paulo’) e o lançamento do fanzine “Desenhadeira” 1 e 2, realizados pelo 
Núcleo de Ação Educativa. Durante o fi m de semana da Virada Cultural, foi realizada 
apresentação do coro da Osesp e apresentação da Camerata Cantareira.

 

Lançamento dos Fanzines Desenhadeira 1 e 2.

Apresentação do Coral da Osesp, na Virada Cultural.
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Programação cultural
¢   Programas temáticos

¡ No dia 25 de janeiro a Pinacoteca comemorou o aniversário da cidade com 
programação especial. O edifício da Pinacoteca Luz teve sua entrada gratuita 
e horário estendido até 20h. No estacionamento foi organizado um festival 
gastronômico com foodtrucks.

O grande destaque do dia foi a inauguração do Espaço NAE, projeto do Núcleo de 
Ação Educativa da Pinacoteca. Trata-se de um espaço multiuso destinado a recepção 
de diferentes perfi s de publico e ações educativas variadas.

Para a inauguração foi realizada palestra com Luiz Guilherme Vergara, diretor 
do MAC Niterói - Rio de Janeiro, arte educador e Diretor do Instituto MESA, 
que em sua palestra estimulou o público a refl etir sobre as diferentes formas de 
mediação nos espaços de arte, oferecendo perspectivas do uso deste espaço para 
atividades variadas desde as mais tradicionais e formativas até as mais inovativas e 
expressivas. 

¢   Cursos de História da Arte

¡ Foram organizados em 2015 três cursos de História da Arte:“História da Arte no Brasil”, 
“Vanguarda em construção - Arte brasileira nos anos 1950, 1960 e 1970” e “Coleções, 
Arquivos e Narrativas”, permitindo ao público participante um aprofundamento de 
conhecimento sobre artes visuais e sobre ao cervo da Pinacoteca;

Espaço NAE.

Programa de Exposições e Programação Cultural - 2015
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 ¡ 3ª Edição do curso CIDOC. 
 Curso realizado de 24 a 29 de maio de 2015 com 90 participantes. O CIDOC, 

Comitê Internacional de Documentação do ICOM - International Council of 
Museums, em parceria com o Museu da Texas Tech University, ofereceu um 
programa de formação em Documentação em Museus. A terceira edição do 
programa no Brasil, foi fruto da colaboração com a Secretaria de Cultura do Estado 
de São Paulo, a Pinacoteca de São Paulo, o Instituto de Arte Contemporânea e o 
Centro Universitário Belas Artes de São Paulo. 

 
 Com o apoio da Technolach, do Museu da Imigração e do Sistema Estadual de 

Museus. Teve como corpo docente Ana Panisset (Brasil), Fernanda Auada (Brasil), 
Gabriel Moore (Brasil), José Rosael (Brasil), Juliana Monteiro (Brasil), Lina Nagel 
(Chile), Marilúcia Bottallo (Brasil), Nicola Ladkin (EUA), Nicholas Crofts (Suíça) e 
Tariana Stradiotto (Brasil).

 ¡ Livros Digitais e as Bibliotecas
 com a participação de Liliana Giusti Serra.  Junho, 2015

 ¡ Paredes Diagramadas
   com o palestrante Jaime Prades. Agosto, 2015
 

 ¡ Centro de Memória: problema ou solução
 com palestra da Professora Ana Maria de Almeida Camargo. Novembro, 2015

 ¡ Palestra com Richard Humphreys, 
 curador da exposição “A paisagem na arte: 1690-1998. Artistas britânicos na 

coleção da Tate”, no auditório da Pinacoteca Luz, dia 18 de julho. 

 

Programa de Exposições e Programação Cultural - 2015

¢   Seminários, Workshops e Publicações visando a divulgação de pesquisas 

 internas, bem como a reflexão sobre a natureza dos acervos artístico,  

 bibliográfico e documental em relação a instituições afins

� Rodas de Conversas: 

 ¡ Mesa de debates 
 para marcar o lançamento do fac-símile do catálogo da histórica exposição “Projeto 

Construtivo brasileiro na arte” (curada por Aracy Amaral e Lygia Pape, a mostra foi realizada 
em 1977 na Pinacoteca de São Paulo e no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro). 

 
 Realizada em 1o de agosto, a mesa contou com a participação de Ivo Mesquita, 
 ex-diretor técnico da Pinacoteca de São Paulo, Aracy Amaral, idealizadora do projeto, 
 a curadora Regina Teixeira de Barros e a pesquisadora Ana Maria Belluzzo.

 ¡ I Simpósio Internacional de Pesquisa e Arte, 
 pela Biblioteca Walter Wey, fruto de parceria com a Art Libraries Society of North 

America e com a Casa Daros.

 ¡ Desenhar é um processo de invenção pessoal
 contou com a presença da artista, poetisa, ilustradora e professora 
 de artes visuais Constança Lucas. Março, 2015

Equipe da Biblioteca
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¢   Marcelo Zocchio e a imagem materializada
  
  � Curadoria: Tadeu Chiarelli 
  � de 19 de março de 2016 a 6 de junho de 2016
  � Visitação: 62.749

¢   TIAMM SCHUOOMM CASH!

  (Projeto Octógono Arte Contemporânea)

  � Curadoria: Pedro Nery
  � de 19 de março de 2016 a 30 de maio de 2016
  � Visitação: 58.563

¡ Instalação inédita de José Spaniol, pintor, desenhista, gravador, escultor e professor 
nascido em São Luiz Gonzaga (RS),a mostra faz parte do Projeto Octógono e inaugura 
o calendário deste programa em 2016. 

¡ O trabalho faz referência a uma onda e foi desenvolvido a partir da observação do 
mar, da imprevisibilidade e da surpresa que os oceanos sugerem. Posicionado no 
octógono da Pinacoteca, ele foi construído a partir de dois barcos de madeira, 
medindo seis metros de comprimento cada, elevados a 10 metros de altura, 
sustentado por escoras de bambu. A suspensão dos barcos sugere uma paisagem 
escultórica, na qual a ausência da água e de seu movimento é posto em tensão pelo 
ritmo das escoras, criando um cenário ficcional. 
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2016                                 
Exposições temporárias
Pinacoteca Luz 
¢   Coleções em Diálogo:

  Museu Paulista e Pinacoteca de São Paulo

  � Curadoria: Valéria Piccoli e Fernanda Pitta
  � de 25 de janeiro de 2016 a 30 de janeiro de 2017
  � Visitação: 283.212

¢   Paisagem nas Américas: 

  Pinturas da Terra do Fogo ao Ártico

  � Curadoria: Valéria Piccoli, Georgiana Uhlyarik e Peter John Brownlee
  � de 27 de fevereiro de 2016 a 29 de maio de 2016
 � Visitação: 70.021 
 

¡ Parceria inédita firmada em 2010 entre a Pinacoteca de São Paulo, a Art Gallery of 
Ontario e a Terra Foundation for American Art (Chicago, EUA). Trouxe ao Brasil 105 
obras de grandes artistas do continente americano, como os brasileiros Tarsila do 
Amaral e Pedro Américo, os americanos Frederic Church e Georgia O’Keeffe, os 
mexicanos José Maria Velasco e Gerardo Murillo - além dos canadenses Lawrren 
Harris e David Milne, do venezuelano Armando Reverón, do uruguaio Pedro Figari, 
entre outros, que foram observados juntos pela primeira vez. 
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¢   De dentro para Fora

  � Curadoria: Projeto realizado com todos os funcionários
  � de 7 de novembro de 2016 a 19 de maio de 2017
  � Visitação: A exposição foi realizada na área externa do Museu

¡ Com imagens produzidas por mais de cem funcionários do museu e ampliadas 
para grande escala por meio da técnica serigráfi ca, a mostra buscou tornar visível 
ao público a importância da equipe de profi ssionais da instituição na construção 
conjunta do museu, durante a comemoração de 110 anos deste. 
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¢  João Turin:

  Escultor

  � Curadoria: José Roberto Teixeira Leite
  � de 2 de abril de 2016 a 6 de junho de 2016
  � Visitação: 51.300

¢   Fora ordem:

  Obras da Coleção Helga de Alvear
  
  � Curadoria: Ivo Mesquita e José Augusto Ribeiro
  � de 25 de junho de 2016 a 26 de setembro de 2016
  � Visitação: 86.946

¡ A Coleção Helga de Alvear é hoje um dos mais importantes acervos de arte 
contemporânea da Europa, com base em Cáceres, na Espanha. 

A exposição apresentou a obra de quase 70 artistas, incluindo nomes 
influentes da arte moderna, como Wassily Kandinsky, Marcel Duchamp e 
Josef Albers; artistas relacionados a algumas das principais vertentes do 
pós-guerra norte-americano, como Donald Judd, Dan Flavin, Bruce Nauman 
e Gordon Matta-Clark; importantes autores da produção contemporânea, 
a exemplo de Gerhard Richter, Cindy Sherman, Franz West, Jeff Wall e 
Thomas Ruff; e outros que começaram a sua trajetória nos últimos 30 
anos, como Francis Alÿs, Pierre Huyghe, Mark Leckey, Martin Creed, Marcel 
Dzama e Chen Wei. Os brasileiros Jac Leirner, Iran do Espírito Santo e José 
Damasceno também participaram da exposição. 

Fo
to

: C
hr

is
ti

na
 R

uf
at

to

Programa de Exposições e Programação Cultural - 2016



7372

Programação Cultural

¢   IV Seminário Serviços de Informação em Museus:

� Nos dias 08 e 09 de novembro a Pinacoteca de São Paulo, em parceria com o Sesc 
Memórias, realizou o IV Seminário Serviços de Informação em Museus, no Sesc Bom Retiro. 
O tema deste ano foi Informação Digital como Patrimônio Cultural.

¢   Cursos de História da Arte

� Coleções em Diálogo: Museu Paulista e Pinacoteca de São Paulo

Coleções em Diálogo: Museu Paulista e Pinacoteca de São Paulo, acompanhando 
a exposição de mesmo nome, propôs uma sequência de aulas que visava promover 
a reflexão sobre os dois museus e suas coleções. 

     Programação

  � 9 de abril de 2016 
    De Monumento à Museu: o edifício do Museu Paulista e sua história.

Prof. Dr. Paulo Garcez Marins, MP-USP, Chefe do Departamento de Acervo e Curadoria 
do Museu Paulista.

  � 16 de abril de 2016 
    A Pinacoteca e a formação de suas coleções.
   Valéria Piccoli, curadora-chefe da Pinacoteca de São Paulo. 

  � 30 de abril de 2016
    O Grito do Ipiranga, de Pedro Américo.
   Profa. Dra. Claudia Valladão de Mattos, Professora IA-Unicamp

  � 07 de maio de 2016 
    A Partida da Monção, de Almeida Júnior.
   Fernanda Pitta, curadora da Pinacoteca de São Paulo.

  � 14 de maio de 2016 
    Visita guiada à exposição
   com Fernanda Pitta, Valéria Piccoli e o Prof. Dr. Paulo Garcez Marins. 

Programa de Exposições e Programação Cultural - 2016

¢   No lugar mesmo: uma antologia de Ana Maria Tavares

  � Curadoria: Fernanda Pitta
  � de 19 de novembro de 2016 a 10 de abril de 2017
  � Visitação: 92.504

¡ Pensada a partir de uma obra da Ana Maria Tavares, pertencente ao acervo da 
Pinacoteca (Bico de Diamante, de 1990), a exposição foi composta pela tradução 
de uma seleção significativa de trabalhos produzidos ao longo da sua trajetória e 
expostos sem se pautar pela cronologia. As obras sugeriram uma reflexão sobre o 
desenvolvimento da pesquisa da artista e os diversos conceitos e problemáticas 
trazidos por ela em sua produção. 

Uma apresentação de trabalhos que lidam com a espacialidade e a superfície, o 
ornamento e a funcionalidade, a indústria e o artesanato, a palavra e a imagem; 
que se guiam por conceitos-chave presentes na produção de Ana Maria Tavares 
como suspensão, mobilidade, deslocamento, espelhamento, rotação e labirinto - 
concebidos a partir de uma perspectiva crítica em relação à arquitetura moderna.

Estação Pinacoteca 

¢   Situações: a instalação no acervo 

  da Pinacoteca de São Paulo

  � Curadoria: Fernanda Pitta
  � de 19 de novembro de 2016 a 10 de abril de 2017
  � Visitação: 42.101.
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Programas Temáticos

¢   Aniversário da Cidade

� No dia 25 de janeiro, data do aniversário da Cidade de São Paulo, comemoramos 
também os 110 anos da Pinacoteca.

No estacionamento da Pinacoteca Luz tivemos foodtrucks com comidas brasileiras. 
Foram oferecidas três sessões de cinema gratuitas dos fi lmes: 
“Brincante”, “O ano em que meus pais saíram de férias” e “Que horas ela volta”.

A Ação Educativa organizou uma pequena mostra nas janelas do Pátio 1 de 
painéis de serigrafia sobre tecido, produzidos pelos funcionários do museu em 
oficina de serigrafia do Programa Consciência Funcional. Realizou-se também 
um evento de lançamento de publicação de apoio à pratica pedagógica sobre 
Nuno Ramos.  

¢   Virada Cultural e Semana de Museus

� A Pinacoteca realizou ações especiais em ambas as datas. Na Semana de Museus 
tivemos ações organizados pela Ação Educativa e na Virada Cultural tivemos 
foodtrucks no estacionamento do Museu e feirão de produtos da loja. 
No sábado da Virada Cultural a Pinacoteca Luz estendeu suas atividades até às 
20 horas.
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  � 21 de maio de 2016
   O Salão Nobre do Museu Paulista, projetos e narrativas.
   Carlos Lima Jr., mestre em Cultura Brasileira pelo IEB-USP 

            
       Fundação de São Paulo, de Oscar Pereira da Silva, 
    trajetórias de uma imagem urbana.

    Michelli Cristine Scapol Monteiro, mestre e doutoranda pela FAU-USP

 
 � 04 de junho de 2016 

    A galeria artística do Museu Paulista 
   e a criação da Pinacoteca de São Paulo.

Pedro Nery, curador da Pinacoteca de São Paulo.

  � 11 de junho de 2016
   Os bandeirantes na decoração do Museu Paulista.
   Prof. Dr. Paulo Garcez Marins, MP-USP, Chefe do Departamento de Acervo e 
   Curadoria do Museu Paulista

¢   Curso “Vanguardas brasileiras dos anos 1960”

  Coleção Roger Wright

     Programação

 � 8 de outubro de 2016
   Matriz construtiva na arte brasileira 
   (Concretismo e Neoconcretismo)
   Heloisa Espada

 � 15 de outubro de 2016
   Visualidade urbana e meios de comunicação de massa / 
   O popular e o erudito, o bom e o mau gosto. 
   Celso Longo

 � 22 de outubro de 2016
   As artes como veículo político. 
   Daria Jaremtchuk

� 29 de outubro de 2016 
   A crítica ao Pop e ao Novo Realismo. 
  Tiago Mesquita

Programa de Exposições e Programação Cultural - 2016
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� Encontro 4
26 de novembro
Arte afro-brasileira na Pinacoteca
por Juliana Ribeiro da Silva Bevilacqua

� Encontro 5
3 de dezembro
Caminhos e descaminhos da arte afro-brasileira
por Thiago Gualberto, Rommulo Vieira e Janaína Barros
Mediação: Renato Araújo da Silva.

Programa de Exposições e Programação Cultural - 2016

¢   Mês da Consciência Negra

� Seminário “Olhares sobre a arte afro-brasileira, seus conceitos e seus artistas” 
Dentro do projeto “Pina Encontros” e em comemoração ao Mês da Consciência 
Negra, a Pinacoteca realizou o seminário organizado por Juliana Ribeiro da Silva 
Bevilacqua e Renato Araújo da Silva. Ambos são especialistas nos estudos voltados 
à cultura afro-brasileira e coordenaram cinco encontros gratuitos, destinados a 
discutir e problematizar a própria noção de arte afro-brasileira, tanto na história, 
quanto na atualidade. 

� Encontro 1 
5 de novembro
Revisitando o conceito de arte afro-brasileira
por Renato Araújo da Silva e Hélio Menezes

� Encontro 2
12 de novembro
Revisitando o conceito de arte afro-brasileira
por Renato Araújo da Silva e Hélio Menezes

� Encontro 3
19 de novembro
(Re)pensando o conceito de arte afro-brasileira hoje
por Roberto Conduru e Marta Heloisa Lueba Salum. 
Mediação: Juliana Ribeiro da Silva Bevilacqua

Programa de Exposições e Programação Cultural - 2016
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¢   O anjo exterminador

� Curadoria: José Augusto Ribeiro
� de 13 de maio a 31 de julho de 2017. 
� Visitação: 75.475

¢   Coleções em diálogo: 

  Museu Nacional Soares dos Reis e Pinacoteca de São Paulo

� Curadoria: Fernanda Pitta
� de 24 de junho a 2 de outubro de 2017.
� Visitação: 118.747

¢   Antilogias: o fotográfico na Pinacoteca

� Curadoria: Mariano Klautau Filho e Pedro Nery
� de 20 de maio a 7 de agosto de 2017. 
� Visitação: 74.578

¡ A mostra reuniu cerca de 250 obras de 60 artistas e, teve como eixo o 
 acervo da Pinacoteca, pretendendo discutir o meio fotográfico para 
 composição e produção de imagens e objetos, em suas diversas possibilidades, 

narrativas e suportes. 

Programa de Exposições e Programação Cultural - 2017

2017                                 
Exposições temporárias
Pinacoteca Luz 

¢   Eliane Prolik: Pra que?

� Curadoria: Valeria Piccoli
� de 4 de março a 22 de maio de 2017.
� Visitação: 79.497

¢   Imagens para uma nação

� Curadoria: Francis Melvin Lee e Marianne Arnone
� de 11 de março a 5 de junho de 2017
� Visitação: 79.453

¢   Candida Höfer

� Curadoria: Valeria Piccoli
� de 18 de fevereiro a 22 de maio de 2017
� Visitação: 81.188

Programa de Exposições e Programação Cultural - 2017
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¢   Daniel Acosta: 

  Rotorama - Sistema de giroreciprocidade

� Curadoria: Valeria Piccoli
� de 16 de setembro de 2017 a 5 de fevereiro de 2018.
� Visitação:160.144

¢   David Claerbout: 

  KING e The PureNecessity

� Curadoria: Valéria Piccoli
� de 25 de novembro de 2017 a 5 de março de 2018. 
� Visitação: 83.481

¢   No subúrbio da modernidade:

  Di Cavalcanti 120 anos

� Curadoria: José Augusto Ribeiro
� de 2 de setembro de 2017 a 22 de janeiro de 2018.
� Visitação: 168.330

¡ A maior exposição de Di Cavalcanti já realizada desde a morte do artista, em 1976, foi 
inagurada no mês em que se comemorou 120 anos do nascimento do artista. Entre 
pinturas, desenhos e ilustrações, foram exibidas mais de 200 obras, realizadas ao longo 
de quase seis décadas de carreira e que hoje pertencem a algumas das mais importantes 
coleções públicas e particulares do Brasil e de outros países da América Latina.
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¢   Caio Reisewitz:

  Altamira

� Curadoria: Valéria Piccoli
� de 25 de novembro de 2017 a 5 de março de 2018. 
� Visitação: 83.481

¢   Dora Longo Bahia: 

  Os Desastres da Guerra

� Curadoria: Amanda Moreira Arantes
� de 25 de novembro de 2017 a 5 de março de 2018. 
� Visitação: 83.481
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¢   Mauro Restiffe:

   Álbum

� Curadoria: Rodrigo Moura
� de 5 de agosto a 6 de novembro.
� Visitação: 43.314

¢   Ensaio

  de Tração

� Curadoria: Jochen Volz e Núcleo de Curadoria da Pinacoteca
� de 21 de outubro de 2017 a 12 de março de 2018.
� Visitação: 57.385

¢   Rodrigo Andrade:

  Pintura Matéria (1983-2014)

� Curadoria: Taisa Palhares
� de 9 de dezembro de 2017 a 12 de março de 2018.
� Visitação:19.992

Programa de Exposições e Programação Cultural- 2017

Estação Pinacoteca

¢   Vlavianos: trajetória

� Curadoria: Valeria Piccoli
� de 25 de março a 26 de junho de 2017.
� Visitação: 37.538

¢   Metrópole: experiência paulistana

� Curadoria: Tadeu Chiarelli
� de 8 de abril a 18 de setembro de 2017.
� Visitação: 63.500

Programa de Exposições e Programação Cultural - 2017
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¢  Mês da Consciência Negra

� 25 de novembro, às 14h. 
O Memorial da Resistência de São Paulo organizou a Mesa Redonda “O genocídio 
negro no Brasil”. 
Convidados: Lage Junior (gestor de programas sociais) e Ana Carolina Martins 
(coordenadora do projeto Visionários da Quebrada) e Lídia Maria de Lima 
(professora da Universidade Metodista).

¢  Lançamento catálogo e roda de conversa

� Dia 3 de junho
Aconteceu o lançamento do catálogo da exposição "Imagens de uma Nação" e uma 
roda de conversa com as curadoras e convidados: Francis Melvin Lee e Marianne 
Farah Arnone, Valéria Piccoli e Marco Buti, professor ECA-USP.

¢  Música na Pina

� 10 de junho
Apresentação dos alunos da EMESP Tom Jobim, o Quinteto de Cordas da Orquestra 
Jovem do Estado, com repertório de Antonio Carlos Gomes e AntonínDvorák.

� 25 de junho
Big Band Infanto-Juvenil do Guri com o regente convidado Fábio Leal e repertório 
de Arismar do Espírito Santo, Guegué Medeiros, Sammy Nestico, entre outros.

� 16 de julho
apresentação de harpa e flauta em parceria com a Orquestra Jovem do Estado de 
São Paulo (OJESP).
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Programação Cultural

¢  Aniversário de São Paulo 

� No aniversário da cidade tivemos foodtrucks e apresentações musicais dos 
grupos Bom Retiro & Seus Amigos, KollasuyoMaya, Salmunori e Samba do bule. A 
Pinacoteca recebeu 5.534 visitantes.

¢  Feriado de 7 de setembro na Pina

� O feriado teve gratuidade ampliada de quinta a domingo. Além de todas as 
mostras em cartaz, dia 7/07 foi oferecido JogaJunto, dia 8 Educateca, dia 9 visita 
educativa no segundo andar e dia 10 PinaFamília.

¢  Performance e roda de conversa na Pina

� Dia 25 de março aconteceu uma série de eventos para marcar o lançamento do 
catálogo da exposição da Ana Maria Tavares. A partir das 10 horas, o octógono 
da Pina foi espaço da “ação para corpos ressonantes”, performance da bailarina 
e coreógrafa Juliana Moraes. Em diálogo com a instalação Exit III com Parede 
Niemeyer (Estação Luz), Moraes coreogrofou as relações que o trabalho de Ana 
Maria Tavares estabeleceu com o edifício da Pinacoteca, a arquitetura modernista 
e o corpo. A performance foi realizada por Carolina Canteli, Gabriel Fernandez 
Tolgyesi e Maitê Lacerda e foi seguida de uma mesa de debates e lançamento do 
catálogo da exposição. 
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¢  Lançamento catálogo + mesa redonda

¡ Dia 26/08 teveo lançamento do catálogo da exposição “Metrópole: Experiência 
Paulistana” e mesa redonda sobre a mostra a partir das 11 horas no auditório da 
Pina Estação. Participaram do evento o curador Tadeu Chiarelli, a curadora-chefe 
da Pina, Valeria Piccoli, e o pesquisador Alexandre Bispo. 

¢  Programação especial da Pina na Parada LGBT

¡ Dia 18 de junho aconteceu em São Paulo a Parada Gay e, para aproveitar o público 
que estava na cidade, a Pina realizou ações especiais.

Primeiro aconteceu mais uma edição do Takeover, ação em que o museu entrega 
a sua conta do Instagram para um convidado postar fotos e vídeos por um dia. A 
escolhida da vez foi a modelo Lea T. Ela assumiu o Insta da Pina quinta-feira, dia 
15, a partir das 11 horas, e seguiu até sexta-feira, dia 16, também às 11. 
Ainda dia 16, às 17 horas no átrio, houve a performance de Fancy, personagem criada 
pelo artista Rodolpho Parigi. Na ação, Fancy posou como modelo-vivo para uma aula de 
desenho. O artista selecionou, em parceria com a Pina, até 30 artistas para participar da 
ação desenhando a Fancy. No dia 17, às 16 horas, ocorreu uma visita pelo acervo da Pina 
Luz. Durante o percurso, Parigi discutiu o homoerotismo presente nas obras do museu. 

¢  Mesa redonda Mauro Restiffe

¡ Dia 30/09 ocorreu a mesa redonda da exposição “Álbum”, do fotógrafo Mauro 
Restiffe, com a presença do artista, do curador da mostra Rodrigo Moura e 
mediação do diretor geral da Pina Jochen Volz. 
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¡ 23 de julho
Quinteto de metais da Orquestra Jovem do Estado de São Paulo.  

¡ 25 de novembro
Coral Infantil de Familiares do Projeto Guri e Quarteto de Cordas da Emesp.

PINA + OSESP

¡ 26 abril 20h | QUARTETO OSESP
¡ 07 junho 20h | QUINTETO DE METAIS
¡ 16 agosto 20h | CORO ACADEMICO 
¡ 04 outubro 20h | QUARTETO OSESP
¡ 08 novembro 20h | MÚSICA BARROCA

¢  Camerata Cantareira

¡ Foram apresentados 6 concertos da Orquestra de Cordas Camerata Cantareira, 
sob a direção de Marcelo Jaffé.

¢  Apresentações de dança

¡  A Pina recebeu em agosto o espetáculo Deslocamentos, criado por Marta Soares, 
premiada bailarina e coreógrafa. As apresentações aconteceram no octógono de 
12 a 27 de agosto, sempre aos sábados e domingos. Foram apresentadas partes 
da coreografia às 12h30, 14h, 15h30 e 17h, sempre com duração de 30 minutos 
cada. Sem trilha sonora e contando apenas com a iluminação e ambientação local, 
o espetáculo questionou a relação entre corpo, figurino e ambiente, chegando ao 
quarto ano de sua trajetória. 
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¢  Visitação Gratuita

¡ Para além dos sábados e segundo domingo do mês, a entrada para a Pinacoteca 
foi gratuita em uma série de feriados e períodos adicionais, com por exemplo 
durante as férias de julho e dezembro.  

Ainda por conta do dia do amigo, a Pina firmou uma parceria com o Catraca Livre. 
No dia 20/07 os leitores do site, acompanhados de um amigo, ganharam um 
ingresso para visitar o museu. O visitante pagou a entrada normalmente, mas o 
seu acompanhante não. Para isso, eles deviam apresentar na bilheteria uma arte 
desenvolvida especialmente para a ação, impressa ou na tela do cel. 

Durante 2017 foi intensificada a programação
cultural e a oferta de entrada gratuita com
o intuito de ampliar e diversificar o público
visitante do museu. Neste ano a visitação
gratuita foi de 312.896 pessoas, na
Pinacoteca Luz e Estação Pinacoteca.

Fo
to

: C
hi

st
in

a 
Ru

fa
tt

o

¢  Mercado Manual

¡ Nos dias 3 e 4 aconteceu o Mercado Manual, feira de artesanato e design.

¢  Mesa Redonda-25/11

¡ Dia 25 de novembro ocorreu mesa redonda com o artista David Claerbout ao lado 
da pesquisadora Patrícia Mourão.

¢  Show Rimas e Melodias

¡ Para fechar a programação cultural do ano a Pinacoteca realizou show do coletivo 
Rimas & Melodias. A apresentação aconteceu dia 16/12, a partir das 16h, no 
estacionamento da Luz com entrada gratuita. Formado por AltNiss, Drik Barbosa, Karol 
de Souza, Stefanie, Tassia Reis, Tatiana Bispo e DJ Mayra Maldjian, elas rimam e cantam 
construindo um diálogo potente entre rap, r&b e neosoul com a proposta de fortalecer 
a presença feminina, sobretudo a negra, no hip hop, na música e na sociedade.
Durante todo o dia, foodtrucks de comida e bebida estiveram no local à disposição 
dos visitantes, que também puderam conferir as exposições em cartaz nos dois 
prédios da Pina. A gratuidade do museu se estendeu por todo o mês de dezembro.

 

¢  A voz da arte

¡ Uma parceria entre a Pina e a IBM tornou possível conversa entre os visitantes e sete 
obras de arte do museu por meio de uma tecnologia de inteligência artificial, o Watson. 
A experiência foi muito curiosa e interessante e se estendeu por quase todo o ano.

Programa de Exposições e Programação Cultural - 2017Programa de Exposições e Programação Cultural - 2017
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¢   Hilma af Klint:

  Mundos Possíveis 
  

 � Curadoria: Jochen Volz e Daniel Birnbaum 
� de 03 de março a 16 de julho de 2018
� Visitação: 178.306

� Inaugurada em 3 de março, a exposição apresenta pela primeira vez na América 
Latina uma individual da pintora sueca Hilma af Klint (1862-1944), artista pioneira 
da arte abstrata. A mostra evidencia a natureza sequencial do trabalho da artista, 
a partir de uma seleção de pinturas pertencentes a séries-chave de sua produção. 
Como principal destaque a série intitulada The Paintings for the Temple (Pinturas 
para o Templo), realizada entre 1906 e 1915, e considerada uma das primeiras obras 
de arte abstrata no mundo ocidental, já que antecede as primeiras composições 
não figurativas de artistas contemporâneos à artista, como Wassily Kandinsky, Piet 
Mondrian e Kazimir Malevich.

¢   José Antonio da Silva:

  Nasci errado e estou certo

  � Curadoria: José Augusto Ribeiro
� de 24 de março a 06 de agosto de 2018
� Visitação: 211.150
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2018                                 
Exposições temporárias
Pinacoteca Luz 

¢   Tunga:

  Tríade Trindade

� Curadoria: José Augusto Ribeiro
� de 24 de fevereiro a 04 de junho de 2018
� Visitação: 113.434

¢   Ana Dias Batista:

  Chão comum 

� Curadoria: Fernanda Pitta
� 24 de março a 10 de setembro de 2018
� Visitação: 211.150

¢   Arte colonial da coleção da Fundação

  José e Paulina Nemirovsky

� Curadoria: Valéria Piccoli
� de 24 de março a 09 de julho de 2018
� Visitação: 121.114

¢   Rosangela Rennó:

  Vera Cruz

Curadoria: Amanda Arantes
de 24 de março a 06 de agosto de 2018
� Visitação: 211.150

Programa de Exposições e Programação Cultural - 2018Programa de Exposições e Programação Cultural - 2018
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¢   Mulheres Radicais

� Curadoria: Cecilia Fajardo-Hill e Andrea Giunta
� De 18 de agosto a 19 de novembro de 2018
� Visitação: 149.032

 � A mostra reuniu 280 trabalhos de cerca de 120 artistas, de 15 países. As obras 
abordaram o corpo feminino como forma de expressão e de crítica social e política 
num dos períodos mais conturbados da história recente.

 A mostra foi composta por artistas, como Anna Maria Maiolino, Beatriz Gonzalez 
e Cecília Vicuña, ao lado de nomes menos conhecidos, como Zilia Sánchez e 
as brasileiras Teresinha Soares, escultora e pintora mineira; e Letícia Parente, 
pioneira da vídeo arte.

¢   Laura Lima: Alfaiataria

� Curadoria: Fernanda Pitta
� de 07 de julho a 08 de outubro de 2018
� Visitação: 131.056

� A exposição ocupou o Octógono, no primeiro andar da Pina Luz. Laura Lima (1971, 
Governador Valadares) criou um diálogo inovador com a prática do museu ao apresentar 
uma oficina de alfaiataria em funcionamento, com profissionais, tecidos, aviamentos e 
todo o maquinário de uma confecção. 

 Nela, uma equipe de alfaiates e costureiras trabalhararam todos os dias ao longo da 
exposição. Eles produziram uma coleção de trajes confeccionados sobre molduras vazias, 
criando retratos que interpretam, a partir de seus próprios saberes e experiências, as 
ideias e desenhos da artista. 
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¢   Coleções em Diálogo: Museu Histórico Nacional 

  e Pinacoteca de São Paulo 

� Curadoria: Valéria Piccoli e Pedro Nery, curadores da Pinacoteca, 
  e Paulo Knauss, diretor do Museu Histórico Nacional (Rio de Janeiro)
� de 06 de outubro de 2018 a 29 de janeiro de 2019
� Visitação: 136.536

¢   Laércio Redondo: Relance

� Curadoria: Fernanda Pitta
� 24 de novembro de 2018 a 25 de fevereiro de 2019
� Visitação: 78.637

¢   Rosana Paulino:

  a costura da memória
� Curadoria: Valéria Piccoli e Pedro Nery
� de 08 de dezembro de 2018 a 04 de março de 2019
� Visitação: 72.438

¢   Trabalho de Artista: Imagem e auto-imagem (1826 - 1929) 

� Curadoria: Fernanda Pitta e cocuradoria de Ana Cavalcanti (UFRJ) 
   e de Laura Abreu (MNBA)
� de 08 de dezembro de 2018 a 25 de fevereiro de 2019
� Visitação: 66.771
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Programação cultural

¢   Cursos, Palestras, Workhops e Seminários.

� 07 de março de 2018
Palestre aberta de Daniel Birnbaum curador da exposição da Hilma Aff Klint e Os 
mundos possíveis. A palestra abriu o curso de história da arte que teve ao todo 8 aulas.

� 12 de abril de 2018
Roda de Conversa da Biblioteca Walter Wey
Tema História da Arte Urbana - Relatos sobre a minha vivência, com Binho Ribeiro, 
um dos pioneiros na arte do grafite no Brasil e na América Latina.

� 26 de maio de 2018
Mesa Redonda: Museus, Educação e Saúde Mental.

� 29 de junho de 2018
Educação na Roda. Roda de conversa sobre aspectos da educação museal. 
Tema: Idosos no Museu.

¢   Música na Pina

� 18 de abril de 2018
Série BNP Paribas de música de Câmara. 
O quarteto da Orquestra Sinfonica de São Paulo apresentou no átrio Joseph Safra 
obras de Edino Krieger e Ludwig van Beethoven.

� 29 de abril de 2018
Camerata Cantareira. 
Orquestra de cordas da faculdade Cantareira, sob a direção de Marcelo Jaffé.
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Estação Pinacoteca 

¢   Emmanuel Nassar 81-18

� Curadoria: Pedro Nery 
� de 14 de abril a 02 de julho de 2018
� Visitação: 32.566

¢   Mínimo Múltiplo Comum

  � de 19 de maio a 17 de setembro de 2018
� Curadoria: José Augusto Ribeiro
� Visitação: 50.901

¢   Valeska Soares: Entrementes

� Curadoria: Júlia Rebouças
� De 04 de agosto a 22 de outubro de 2018
� Visitação: 42.637

� A exposição exibiu uma seleção de 30 anos de produção da artista mineira, desde o 
final dos anos 1980, trazendo como temas principais o sujeito e o corpo, a memória e 
os afetos, e as relações entre espaço, tempo e linguagem.

¢   Invenção de Origem

� Curadoria: José Augusto Ribeiro
� 10 de novembro de 2018 a 11 de fevereiro de 2019
� Visitação: 45.389
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¢   Eventos resultantes de parcerias

� Seminário Monvoisin en America 
Realizado entre 24 e 29 de junho, em Santiago, Chile, o seminário reuniu 
pesquisadores do Museo Nacional de Bellas Artes e do Museo Historico Nacional 
(Santiago, Chile), do Museo de Arte de Lima (Peru), do Museo Provincial de 
Bellas Artes Franklin Rawson (San Juan, Argentina) e da Pinacoteca, além de 
conservadores do Centro Nacional de Conservación y Restauro (Chile) e do 
Tarea / Instituto de Investigaciones sobre el Patrimonio da Universidad San 
Martín (Argentina).

O intuito é a catalogação da obra do artista francês Raymond Monvoisin, que está 
representado no acervo da Pinacoteca com uma pintura. 

O seminário teve continuidade na Pinacoteca nos dias 20 e 21 de agosto, quando a 
equipe do projeto se reuniu no museu. 

� Seminário Comparativismos
Em conjunto entre a Pinacoteca e o Programa de Pós-Graduação em História / Linha 
de História da  Arte da Unicamp ocorreu um debate acerca do comparativismo na 
história da arte. Uma reflexão sobre a reinstalação da exposição de longa duração 
da Pinacoteca e da discussão sobre teorias e metodologias em história da arte na 
linha de pesquisa de Arte Não-Ocidental na Unicamp, coordenada pela Profa. Claudia 
Mattos-Avolese.

¢   Cursos, Palestras, Workhops e Seminários.

� Curso de História da Arte
Dias 25, 26 e 27 de julho de 2018
Com Fernanda Pitta, curadora da Pinacoteca e Ana Cavalcanti, Escola Belas Artes, 
o curso se desenvolveu em torno do tema “O Ateliê do Artista”, 
exposição temporária. 

� Curso de História da Arte
Dias 25 de agosto a 24 de novembro de 2018
Artistas mulheres: História da arte no Brasil
Paralelo à exposição Mulheres Radicais o curso foi composto de sete aulas. 

� Encontro de Formação para Professores
Dia 28 de julho de 2018
O encontro teve como objetivo preparar os professores para posterior empréstimo 
da mochila pedagógica, produto da ação educativa. 

Programa de Exposições e Programação Cultural - 2018

� 27 de maio de 2018
Camerata Cantareira. 
Orquestra de cordas da faculdade Cantareira, 
sob a direção de Marcelo Jaffé.

� 20 de junho de 2018
Série BNP Paribas de música de Câmara. 
Apresentação do quinteto de Sopros Zephyros. 

� 24 de junho de 2018
Camerata Cantareira. 
Orquestra de cordas da faculdade Cantareira, sob a direção de Marcelo Jaffé.

� 30 de junho de 2018
Big Band Infanto Juvenil do Guri. 
Sob regência de Paulo Tiné, com obras de Herbie Hancock, 
Stevie Wonder, entre outros.

¢   Destaques de demais ações desenvolvidas no trimestre 

� Lançamento da biografia de Hilma af Klint, 
de autoria de Luciana Ventre. 09 de junho.

� Contação de histórias em Libras. 
Contação de histórias a partir de obras selecionadas da exposição Arte no Brasil: uma 
história da Pinacoteca de São Paulo, com a educadora surda e intérprete de Libras. 
Datas de realização: 21 de abril; 26 de maio e 30 de junho.

� Feira Las Plantas. 
Com 70 expositores, a feira contou com produções feitas a partir das possibilidades 
do universo das plantas e uma programação de oficinas, rodas de conversas e 
intervenções relacionadas às plantas e à saúde integral. 
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� Rodas de Conversa da Biblioteca Walter Wey

 Data: 24 de março de 2018
 Tema abordado “ Gravando na pele: da estampa à tatuagem”
 com Maurício Parra

 Dia 30 de junho de 2018
 Tema abordado “Arquivos pessoais: os papeis de uma vida”
 Com Elisabete Ribas

Dia 15 de setembro de 2018
Tema abordado “A construção da história de família a partir das fotografias digitais” - 
com Luciana Amaral.

� Seminário Modos de ver - Modos de exibir
Dias 20 e 21 de setembro 
A fim de promover a discussão a respeito da exposição de coleções nacionais de museus 
de arte no contexto global, o evento contou com as participações de Chika Okeke-Agulu, 
Naine Terena e Agustin Perez Rubio, entre outros pesquisadores convidados.

� Seminário Histórias Feministas, Mulheres Radicais
Dias 12 de novembro 21 de setembro 
Organizado em Parceria com o MASP, seminário aborda os principais tópicos em relação 
ao feminismo e à arte.

¢   Música na Pina

� Regional do Choro
Dia 29 de julho de 2018
Com regência de Santiago Steiner, o Regional do Choro do Guri apresenta um 
programa intitulado Chorando por Outras Bandas.

� Grupo artístico EMESP
Dia 25 de agosto de 2018
Repertório popular.

� Orquestra de Câmara Miller
Dia 26 de agosto de 2018
Apresentação do Coral Collegium Musicium.

� Encontro de Formação para Professores
Dia 11 de agosto de 2018
Encontro sobre as exposições “Arte no Brasil” e “Vanguarda brasileira dos anos 1960”

� Palestra Mulheres Radicais
Dia 18 de agosto de 2018
Palestras com as curadoras da mostra Cecilia Fajardo-Hill e Andrea Giunta.

� Visita guiada Mulheres Radicais
Dia 19 de agosto de 2018
Com as curadoras da mostra Cecilia Fajardo-Hill e Andrea Giunta.

� Educação na Roda
Dia 31 de agosto de 2018
Roda de conversa sobre aspectos da educação museal. O tema abordado foi 
“Atividades para grupos de famílias”.

� Encontro de Formação para Professores sobre a 
  exposição Mulheres Radicais

Dia 1 de setembro de 2018

� Encontro de Formação para Professores
  Dinâmicas e abordagens de leitura de imagens

Dia 6 de outubro  e 10 novembro de 2018
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� Série BNP Paribas de Música de Câmara
Dia 29 de agosto de 2018
Apresentação de músicos da OSESP e Fabio Zanon.

� Série BNP Paribas de Música de Câmara
Dia 12 de setembro de 2018
Naipe de fagotes Camaleon Bassoons.

� Camerata de violões do Guri
Dia 29 de setembro de 2018
Repertório popular.

� Camerata Cantareira
Dia 30 de setembro de 2018
Apresentação da Orquestra de Cordas 

� Coral Familiares Guri
Dia 6 de outubro de 2018
Repertório popular.

� Série BNP Paribas de Música de Câmara
Dia 24 de outubro de 2018
Apresentação de músicos da OSESP

� Camerata Cantareira
Dia 27 de outubro de 2018
Apresentação da Orquestra de Cordas

� Big Band EMESP
Dia 17 de novembro de 2018
Repertório Jazz

� Camerata Cantareira
Dia 25 de novembro de 2018
Apresentação da Orquestra de Cordas

� Dança na Pina com São Paulo Cia de Dança
Dia 20, 27 e 28 de outubro de 2018
Balé contemporâneo

¢   Demais ações desenvolvidas no trimestre 

� Mercado Manual 
Dias 1 e 2 de setembro de 2018
Festival dedicado a cultura feita a mão, com lista de expositores 
e programação cultural. 

� Palestra Plano de Emergência - Evacuação de obras 
Dias 20 e 21 de outubro de 2018
Palestra com Jesus Alcantarilla. 

¢   Mês da Consciência Negra

� Arte e poesia: gritam-me negra
Dias 18 de novembro de 2018
Ação educativa e cultural desenvolvida a partir da obra “Me gritaran Negra” da artista 
afroperuana Victória Eugênia Santa Cruz Gamarra e da poesia “A menina que nasceu sem 
cor”, da poeta Nidria da Silva Pereira.
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¢   2017

	 •	Prêmio	APCA	–	Associação	Paulista	dos	Críticos	de	Artes, categoria ArtesVisuais/ 
             Retrospectiva: exposição 

        Di Cavalcanti - No subúrbio da modernidade - 120 anos

  

•	Prêmio	APCA	–	Associação	Paulista	dos	Críticos	de	Artes	categoria Artes Visuais/       
             Grande prêmio da crítica: exposição

            Vlavianos: Trajetória

	 •	Prêmio	APCA	–	Associação	Paulista	dos	Críticos	de	Artes	categoriaArtes Visuais/ 
                  Fotografia: exposição

        Mauro Restiffe- Álbum”
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Programa de Exposições e Programação Cultural / Prêmios 2014-2018

Prêmios 2014-2018

¢   2014

� Prêmio APCA  - Associação Paulista de Críticos de Artes
          melhor exposição do ano de 2014 - Mira Schendel.

� Melhores do Ano - Guia da Folha de SãoPaulo 
                   citou as exposições - Mira Schendel, Zero  e  Leonilson:  Truth, Fiction

¢   2015

� Prêmio APCA -  Associação Paulista de Críticos de Artes, categoria Artes Visuais/          
                     retrospectiva: exposição “A gravura de Arthur Luiz Piza”

¢   2016

� Prêmio APCA - Associação Paulista de Críticos de Artes, categoria Artes Visuais/  
                   Retrospectiva: exposição “No lugar mesmo: uma antologia 

                       de Ana Maria Tavares”

 •	Melhor	museu	do	Brasil  - Traveler’s Choise Museums 2016 
 •	Melhor	museu	da	América	Latina e 19º melhor museu do mundo. 
        Prêmio dado pelo  Trip Advisor.
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Programa de Exposições
e Programação Cultural

 
 
 
 

Metas Pactuadas 

Ações Indicador 
2014 2015 2016 2017 2018 

Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado 
Realizar atividades no âmbito de 
parcerias  Número de atividades 4 4 2 2 3 3 2 5 - - 

Realizar exposições temporárias Número de exposições 11 11 11 11 6 6 5 5 - - 

Realizar Curso de História da Arte Número de cursos 3 3 3 3 - - - - - - 
Receber público no curso de 
História Arte Número de pessoas  240 402 240 321 - - - - -  
Realizar programas temáticos
 (aniversário da cidade, virada 
cultural, semana de museus e mês 
da consciência negra) 

Número de evento 
 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Organizar palestras e afins 
Número de palestras e ou 
seminários 5 7 4 6 - - - - - - 

Receber público nos seminários Número de pessoas 110 667 80 185 - - - - -  
Organizar curso de formação em 
acervo documental CIDOC Número de cursos 1 1 1 1 - - - - - - 

Receber público no CIDOC  Número de pessoas 50 89 90 90 - - - - -  
Organizar evento de lançamento 
de publicações do Núcleo de Ação 
Educativa 

Número de eventos 
 

2 2 2 2 - - - - - - 

Realizar pesquisa de satisfação  Número de questionários 800 800 - - - - - - -  
Realizar pesquisa a partir do totem 
implantado 

Número de relatórios 
entregues - - 4 4 4 4 4 4 4 4 

Monitorar índice de satisfação de 
publico Índice =>80% >80% =>80% >80% =>80% >80% =>80% >80% =>80% >80% 

Receber visitantes Pinacoteca Luz Número de visitantes 395.000 417.446 495.000 553.570 385.000 273.549 385.000 346.003 340.000 407.857 
Receber visitantes na Estação 
Pinacoteca Número de visitantes 50.000 66.470 50.000 62.573 15.000 51.794 13.000 16.889 55.000 61.895 
Atender pesquisadores na 
Biblioteca Walter Wey Número de pesquisadores 1.300 1.435 1.300 1.520 900 927 900 943 900 Aguardando 

Atender pesquisadores no CEDOC Número de pesquisadores 240 230 240 309 240 267 240 281 320 Aguardando 

Exposição de longa duração  
Quantidade de 
exposições em exibição - - - - - - - - 3 3 

971

245



109108 Programa de Exposições e Programação Cultural 2014-2018Programa de Exposições e Programação Cultural 2014-2018

 

Metas Condicionadas 

Ações Indicador 
2014 2015 2016 2017 2018 

Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado 

Realização de Exposições 
temporárias Número de exposições 8 5 5 9 14 
Ciclo de palestras “Sempre as 
Quintas” 

Número de palestra 
realizadas 12 - - - - 

Organizar o IV Seminário de 
Serviços de Informação em 
Museus 

Seminário realizado 
 

- - 1 - 
 
- 

Imprimir Anais dosSeminários
de Serviços de Informações em 
Museus 

Publicação realizada 
 

- - 1 1 
 
- 

Imprimir 3º Volume de Textos 
de Referência Publicação realizada 

- - 1 - - 

Realizar Curso de História da 
Arte Quantidade de cursos 

- - 2 3 3 

Pina Dança Quantidade de 
eventos 

- - - - 3 

Pina Música Quantidade de 
eventos 

- - - - 20 

Palestras, workshop, cursos e 
seminários Pina 

Quantidade de 
eventos 

- - - - 22 

Realização de evento para 
ativação da Pinacoteca 
Contemporânea junto à 
comunidade do entorno 

Quantidade de 
eventos 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
 
1 

 

 

 

 

O Programa de Exposições e Programação Cultural se caracterizou, ao longo do período, pela transferência
de ações que eram metas pactuadas para a condição de metas que dependiam de captação para serem 
executadas, como por exemplo, os cursos de história da arte.

Programa de Exposições
e Programação Cultural

Quantidade de cursos -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

1

-

-

-

3

-

-

-

-

3

-

3

20

22

 Seminários
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Espaços permanentes
¢   Galeria Tátil de Esculturas Brasileiras

     �  Exposição com 12 esculturas em bronze originais do acervo da Pinacoteca, disponíveis 
ao toque do público com deficiência visual. 

 O percurso foi orientado por meio um audioguia e de piso tátil para a exploração do 
espaço e das obras.
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¢   Espaço NAE

   �  Abertura do espaço educativo multiuso e interativo para acolhimento de grupos, 
realização de encontros para professores e educadores, desenvolvimento de atividades 
mediadas para o público e exposições realizadas pela Ação Educativa do museu.
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Programa Educativo - Espaços Permanentes 2014-2018

¢   Sala de interpretação

   �  Inauguração de espaço elaborado para propiciar a todos os visitantes do museu a 
oportunidade de participação, interação e proximidade, estimulando uma percepção 
mais ampla da exposição Arte no Brasil: uma história na Pinacoteca e da própria 
instituição, a partir do conceito de memória e de aspectos da educação patrimonial.
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¢  Produção, lançamento e curso para professores dos materiais de apoio à prática 
pedagógica: “Leonilson: truth, fiction” e “Tuca Vieira e Carlos Prado” que foram 
distribuídos gratuitamente para instituições de ensino formal;

¢  Publicação de folders educativos“Para Saber Mais” destinado ao público espontâneo 
nas exposições “Zero”, “Mira Schendel”, “LeonilsonTruth, Fiction”, “Guillermo Kuitca: 
Filosofia para princesas”, “Ron Mueck na Pinacoteca” e “Mona Hatoum”;

¢  Encontros formativos com profissionais do Núcleo de Ação Educativa - Encontro 
Formativo Profissionais do Núcleo Educativo;

Programa Educativo - 2014

2014                                 
¢  Realização da visita integrada para professores nas exposições de longa duração 

do Museu da Língua Portuguesa e Estação Pinacoteca e Museu de Arte Sacra e 
Pinacoteca Luz;

¢  Desenvolvimento e implantação da primeira edição do Projeto Pinafamília com 
distribuição gratuita de Jogo + Guia de visitas, Ilha de atividades com a mediação de 
educadores e criação do espetáculo de dança intitulado “Com posição” pela Cia Druw;

¢  Realização do projeto “O artista forma”realizando palestras com a presença de 
artistas contemplados no nosso acervo, Tuca Vieira e Marilá Dardot, dentro da 
programação “Sempre às quintas” no período noturno;

Programa Educativo - 2014
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¢  Realização da segunda edição do curso Idosos e o museu: possibilidades educativas, 
voltado a profissionais que atuam com pessoas com 60 anos ou mais;

¢  Produção de maquete tátil do edifício da Estação Pinacoteca para uso em visitas 
educativas com pessoas com deficiência.

¢  Realização de visitas educativas para grupo de surdos na Língua Brasileira de Sinais 
(Libras);

¢  Realização de Curso Básico de Língua Brasileira de Sinais (Libras) para funcionários 
da Pinacoteca.
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Programa Educativo - 2014

¢  Participação na 2ª Mostra de Museus promovida pela Secretaria da Cultura do Estado 
de São Paulo (SEC) no Parque Villa Lobos desenvolvendo atividades educativas ao 
público espontâneo;

¢  Lançamento da publicação Plural: textos e imagens produzidos na Ação Educativa 
Extramuros da Pinacoteca de São Paulo com leitura poética de textos da 
publicação. A publicação reúne a produção textual poética elaborada pelas pessoas 
em situação de rua participantes do projeto;

¢  Atividade da Ação Extramuros desenvolvida pelo Programa Educativo para Públicos 
Especiais junto a grupo de pessoas com deficiência frequentadoras da Instituição 
Beneficente Nosso Lar. Ação Extramuros programa PEPE;

Programa Educativo - 2014

Fo
to

: N
A

E
Fo

to
: N

A
E



119118

                                          

¢  Desenvolvimento do folder investigativo “Para Saber Mais” nas exposições 
“Arte no Brasil: uma história na Pinacoteca do Estado de SP”, “José Resende”, 
“A paisagem na Arte: 1690-1998 artistas britânicos na coleção da Tate” e 
“Territórios: artistas afrodescendentes no acervo da Pinacoteca” e produção do 
folder Contextos para mediação autônoma de público espontâneo na exposição 
temporária “Nuno Ramos Hoyhnhnms”;

¢  Produção do jogo Olho Vivo, em graus de dificuldade médio e difícil, atendendo 
a demanda do público, verificada através de avaliações, como parte da 
Educateca - jogos distribuídos ao público em geral em base de empréstimo 
para educar e divertir;

¢  Realização de dois encontros de formação com os educadores do Fórum das Artes 
e com os professores e coordenadores pedagógicos da Secretaria Municipal de 
Botucatu sobre a exposição “Espaço vida”. 

¢  Realização da 12ª edição do curso Ensino da Arte na Educação Especial e Inclusiva, 
voltado a profissionais que atuam com pessoas com deficiência; da 11ª edição do 
curso Ações multiplicadoras: o museu e a inclusão sociocultural, para educadores 
sociais, e da 3ª edição do curso Idosos e o museu: possibilidades educativas, voltado 
a profissionais que atuam com idosos.
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Programa Educativo - 2015

2015                                 
¢  Participação no evento Dia da família na Escola da EMEI João Theodoro interagindo 

com a família por meio de jogos relacionados ao nosso acervo e distribuindo 
ingressos gratuitos para visitação contemplando 250 pessoas;

¢  Atuação da atividade JogaJunto (Oferta de jogos relacionados ao acervo destinado 
ao público espontâneo com a mediação dos educadores no Espaço NAE) em período 
de férias e feriados;

¢  Realização da 2ª edição do Seminário Internacional Diálogos em Educação Museus e Arte; 

Programa Educativo - 2015
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¢  Estabelecimento de parceria com o Centro de Acolhida Especial para Idosos Sítio 
das Alamedas para realização das oficinas de produção plástica da Ação Educativa 
Extramuros do Programa de Inclusão Sociocultural;

¢  Aula da oficina de experimentação plástica de serigrafia para funcionários do museu, 
conduzida pelo artista e educador Augusto Sampaio e organizada pelo Programa 
Consciência Funcional;

¢  Lançamento das Desenhadeiras 1 e 2, fanzines que reúnem imagens e textos 
poéticos produzidos pelas pessoas em situação de rua participantes da Ação 
Educativa Extramuros do Programa de Inclusão Sociocultural;

¢  Parceria com a Gerência de Arte e Cultura da Fundação Casa para a formação 
continuada de profissionais referências de Arte e Cultura da Fundação na Pinacoteca; 

¢  Abertura da exposição Transver - fotografias feitas por pessoas com deficiência 
visual, no Espaço NAE. A exposição apresentou dez fotografias feitas pelos alunos do 
Curso de Fotografia para Pessoas com Deficiência Visual, promovido pelo Programa 
Educativo para Públicos Especiais e pelo fotógrafo e professor João Kulcsár;

¢  Realização de visitas educativas dos funcionários do museu às exposições 
temporárias da Pinacoteca;

¢  Pina +60, visita educativa voltada a parentes idosos dos funcionários da Pinacoteca, 
realizada pelo Programa Meu Museu em parceria com o Programa Consciência 
Funcional;

¢  Encerramento da Ação Extramuros em parceria com a Instituição Beneficente Nosso 
Lar com exposição dos trabalhos realizados pelos participantes, intitulada Pessoas, 
materiais e sentimentos relembrando experiências com a Pinacoteca.
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¢  Desenvolvimento de jogos do Dispositivo de autonomia de visitas denominado 
Educateca (disponibilização para empréstimo ao público) para as exposições: “Arte 
no Brasil: uma história do Modernismo” e “Vanguarda brasileira dos anos 1960: 
coleção Roger Wright”;

¢  Publicação Guia de campo para crianças para a exposição “Paisagem nas Américas: 
pinturas da terra do fogo ao Ártico”;

¢  Realização do Encontro peripatético para público espontâneo em parceria com a 
Casa Guilherme de Almeida;

¢  Distribuição do foder investigativo “Para Saber Mais” das exposições: “Arte no Brasil: 
uma história na Pinacoteca de São Paulo” e “Territórios: artistas afrodescendentes no 
acervo da Pinacoteca”; 

¢  Nova versão do painel interativo “Vamos Conversar?” localizado no piso térreo da 
Pinacoteca Luz;

¢  Inserção de novas obras no Projeto “Arte em Diálogo”, no circuito da exposição “Arte 
no Brasil: uma história na Pinacoteca de São Paulo”;

Programa Educativo - 2016

2016                                 
¢  Publicação de materiais de apoio à pratica pedagógica: nas exposições temporárias 

“Nuno Ramos”, “Paisagem nas Américas: pinturas da terra do fogo ao Ártico”, 
“Territórios: artistas afrodescendentes no acervo da Pinacoteca”, “José Ferraz de 
Almeida Júnior”, “Vanguarda brasileira dos anos 1960: coleção Roger Wright” e “Tarsila 
do Amaral” que são distribuídos gratuitamente para instituições de ensino formal;

¢  Participação no I Encontro de educadores dos museus da Secretaria da Cultura do 
Estado de São Paulo (SEC);
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¢  Estabelecimento de parceria com a Associação de Assitência à Criança Deficiente 
(AACD-SP) para realização de Ação Extramuros Hospitalar junto a pessoas com 
deficiência física por parte do Programa Educativo para Públicos Especiais;

¢  Atividade de Poesia em Libras (Língua Brasileira de Sinais), em comemoração ao Dia 
do Surdo;

¢  Publicação do material Banquete para os olhos, material educativo para pessoas de 
60 anos ou mais;

¢  Produção da exposição De dentro para fora: ação coloborativa dos funcionários 
da Pinacoteca, com páinéis em serigrafia feitos a partir de desenhos elaborados 
pelos funcionários do museu;

¢  Produção de painéis de xilogravura sobre tecido elaborados no âmbito do Ação 
Educativa Extramuros Programa de Inclusão Sociocultural junto a pessoas em 
situação de rua. Os painéis foram expostos de dezembro de 2016 a julho de 2017 
num coreto vizinho ao prédio da Pinacoteca, no Parque da Luz.
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¢  Realização de visita integrada para professores com o Museu de Arte Sacra;

¢  Realização de visitas educativas. Exemplo da nossa mais sistemática atuação 
continuada. Para todas as idades, nas exposições de longa duração e exposições 
temporárias;  

¢  1º encontro e lançamento do projeto Pina Dentro e Fora (mochila pedagógica que 
a partir do tema Identidade, oferece uma variedade de recursos para emprétimo a 
professores); 

Programa Educativo - 2017

2017                                 
¢  Publicação de materiais de apoio à pratica pedagógica das exposições “Antilogias: o 

fotográfico no acervo¬ da Pinacoteca” e “No subúrbio da modernidade - Di Cavalcanti 
120 anos” que são distribuídos gratuitamente para instituições de ensino formal;

¢  Participação no projeto Sonhar o Mundo, promovido pela Secretaria de Cultura de 
São Paulo; 

¢  Implantação da 2ª edição do Projeto Pinafamília, com distribuição gratuita de 
novos Jogo + Guia, Ilha de atividades com a mediação de educadores e criação do 
espetáculo de “PinaCanção: uma história cantada entre pinturas”;

Programa Educativo - 2017
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¢  Criação e realização de uma Contação de história com fantoches de vara e 
Cortejo com figurino criado a partir da obra Bumba meu boi (1945) do artista Di 
Cavalcanti para o Dia da família na instituição do entorno EMEI João Theodoro;

¢  Participação no 2º encontro de educadores de museus da SEC, realizado no 
auditório da Estação Pinacoteca; 

¢  Realização pelo 8o. ano consecutivo do Projeto Clube do professor que reúne 
mensalmente 50 professores com o intuito de constituir um grupo de estudos;

¢  Implantação do recurso educativo multimídia Contextos (Totem interativo) na 
exposição de longa duração da exposição Roger Wright disponibilizado ao público;

¢  Realização de encontros com os funcionários do museu sobre a temática dos Direitos 
Humanos, em parceria com o Memorial da Resistência de São Paulo;

¢  Atividades de Contação de Histórias e visitas educativas em Libras (Língua 
Brasileira de Sinais) ao público espontâneo do museu, mensalmente, aos sábados.

¢  Lançamento do livro Entre a ação cultural e a social: museu e educadores em 
formação. A publicação de caráter documental e avaliativo trata da experiência 
do Núcleo de Ação Educativa na formação de educadores sociais. 

 Acesso ao pdf do livro em: http://museu.pinacoteca.org.br/textos-educativos/
publicacoes-do-nucleo-de-acao-educativa-da-pinacoteca-do-estado-de-sao-paulo/;

¢  Organização da palestra Direitos Culturais: como, quando e por que eles ilustram 
os sonhos do mundo? com Inês Virgínia Prado Soares, parte da Campanha Sonhar o 
Mundo, em comemoração ao Dia Internacional dos Direitos Humanos;

¢  Visita educativa às esculturas da Pinacoteca expostas no Parque da Luz a grupo de 
pessoas com 60 anos ou mais, realizada pelo Programa Meu Museu;

¢  Parceria com a Coordenadoria de Reintegração Social e Cidadania da Secretaria 
de Administração Penitenciária (SAP) para realização de atividades com grupo 
de pessoas presas do regime semiaberto que prestam serviço na SAP. O projeto 
resultou na exposição Quase (n)o fim – identidades, memórias e direitos, elaborada e 
montada pelos participantes do projeto na SAP.

Fo
to

: C
hr

is
ti

na
 R

uf
at

to

A
rq

ui
vo

: N
A

E
A

rq
ui

vo
: N

A
E

Programa Educativo - 2017Programa Educativo - 2017



131130

                                          

¢  Organização das rodas de conversa sobre aspectos da educação museal Educação 
na Roda: Ações com público da saúde mental no museu. Trabalho continuado 
com professores. Idosos no museu. Atividades para/com grupos de famílias. Ações 
com pessoas que fazem uso problemático de drogas. Formação continuada de 
funcionários de museus;

¢  Realização do projeto Pinafamilia 2a. edição que inclui o espetáculo Pinacanção: uma 
história cantada entre pinturas;

Programa Educativo - 2018

2018                                 
¢  Publicação de materiais de apoio à prática pedagógica das exposições “Hilma 

af Klint: mundos possíveis”, “Emmanuel Nassar 81 - 18” e“Mulheres radicais: arte 
latino-americana 190 - 1985” que são distribuídos gratuitamente para instituições 
de ensino formal e lançamento com realização de curso para professores; 

¢  Parceria estabelecida com a instituição do entorno SENAC Tiradentes na realização 
de atividades extramuros, junto aos alunos bolsistas do Programa de Aprendizagem e 
realização de visita tématica para o evento Semana da Leitura em abril;

¢  Renovação da parceria no primeiro semestre com a Secretaria Estadual de Educação 
aos alunos do Ensino Fundamental II e Médio por meio do “Projeto #tônapina” e no 
segundo semestre participação no Projeto Cultura Ensina;

¢  Atividade do módulo Encontro com o Programa Educativo para Públicos Especiais 
com funcionários do Núcleo de Segurança Patrimonial do museu, promovido pelo 
Programa de Consciência Funcional;

¢  Formação com pedagogos, agentes educacionais e agentes de apoio socieducativos 
da Fundação Casa;
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¢  Fanzine Iniciativa Ativa, elabolado pelos participantes do Programa Reviravolta 
da População em Situação de Rua, sobre o tema do racismo, a partir de visitas 
educativas ao museu e oficinas de criação de textos e imagens promovidas pelo 
Programa de Inclusão Sociocultural;

¢  Realização da primeira edição do curso Ação Educativa em Artes na Educação 
Bilíngue para Surdos, voltado a intérpretes de Libras (Língua Brasileira de Sinais) e 
professores de escolas bilíngues para surdos, promovida pelo Programa Educativo 
para Públicos Especiais, em parceria com a educadora Amarílis Reto; 

¢  Instalação de relevo tátil da obra Mulheres na janela de Di Cavalcanti, na exposição 
Arte no Brasil: uma história na Pinacoteca de São Paulo, a disposição e todo o 
público visitante. Galeria José e Paulina Nemirovsky – Arte Moderna;

¢  Organização da mesa redonda Museus, Educação e Saúde Mental, com Elizabeth 
Araújo Lima, Mariana Groetares e equipe do Programa Educativo para Públicos 
Especiais, no mês em que se comemora o Dia da Luta Antimaniconial;

¢  Gravação de uma visita educativa para a instituição Kroton Educacional (mantenedor 
de faculdades Pitágoras, Anhanguera e Unopar) com o objetivo de apresentar a 
prática dos conteúdos teóricos nos cursos de Ensino a distância (EAD);

¢  Realização de dois encontros formativos para professores do projeto Pina Dentro e 
Fora, mochila pedagógica que a partir do tema Identidade, oferece uma variedade 
de recursos em empréstimos a professores.
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Metas Pactuadas 

Ações Indicador 
2014 2015 2016 2017 2018 

Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado 

Propiciar visitas mediadas para 
ensino público 
e privado na longa duração e 
octógono 

Número de pessoas 
atendidas 
 

28.000 26.903 17.800 22.236 16300 17.320 13.000 16.889 13.000 18.126 

Propiciar visitas para público 
diversificado 

Número de pessoas 
atendidas 10.000 13.043 6.600 13.438 8300 11.904 8.000 11.379 9.500 10.813 

Propiciar visitas educativas na 
Estação Pinacoteca  

Número de pessoas 
atendidas 9.000 14.886 6.200 7.625 3820 5.784 - - - - 

Realizar atendimento PISC  
Número de pessoas 
atendidas 2.000 3.006 2.200 3.042 2000 2.692 1.000 2.689 1.900 3.165 

Realizar atendimento PEPE 
Número de pessoas 
atendidas 1.200 1.726 1.200 2.016 1200 1.671 1.000 1.687 1.200 1.529 

Realizar encontros para 
educadores 

Número de encontros 
realizados 8 10 8 8 6 6 4 5 4 7 

Realizar Atendimento Meu 
Museu 

Número de pessoas 
atendidas 700 1.804 900 1.747 1100 1.499 800 1.190 800 1.520 

Realizar Publicações 
Educativas 

Número de 
publicações 2 2 1 1 1080 1.552 - - - - 

Atender famílias por meio do 
projeto Pinafamilia 

Número de pessoas 
atendidas - - 810 1.036 2 2 1.250 1.942 1.900 2.709 

Atendimento Educateca 
Quantidade de 
empréstimos 350 306 - - - - -  - - 

Realizar pesquisa de satisfação 
com alunos e professores Índice  - - - - =>80% >80% =>80% >80% =>80% >80% 

 

 

 

 

Programa Educativo
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Metas Condicionadas 

Ações Indicador 
2014 2015 2016 2017 2018 

Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado 

Implantação do Programa 
Pinafamilia 

Evento de implantação 
realizado 1 - - - - 

Implantação do 2º módulo do 
Programa Pinafamilia 

Evento de implantação 
realizado - - - 1 - 

Publicações Educativas (PISC) 
Quantidade de 
publicações 2  - - - 

PISC – Programa de Ação 
Educativa Extramuros 

Realização do 
programa de oficinas e 
visitas 1 - - - - 

PISC – Programa Comunidade 
e Museu 

Realização do 
programa 1 - - - - 

Curso Ações Multiplicadoras 
Realização da 10º 
Edição do curso 1 - - - - 

PEPE – Aquisição de vídeo 
guias Número de vídeo guias 4 - - - - 
PEPE - Maquete Tátil Estação 
Pinacoteca Maquete entregue 1 - - - - 

PEPE – Transporte e vans 
adaptadas 

Quantidade de 
instituições 
beneficiadas 10 - - - - 

Implantação do Programa Joga 
Junto Evento de lançamento 1 - - - - 
PISC – Programa de Ação 
Educativa Extramuros 

Quantidade de 
pessoas atendidas - 549 - - - 

PEPE – Maquete de situação e 
localização da Pinacoteca Luz Entrega da maquete - 1 - - - 

PEPE – Prancha de alto relevo Entrega da prancha - 1 - - - 

PEPE – Exposição Transver Exposição inaugurada - 1 - - - 
II Seminário Internacional 
“Diálogos em Educação e 
Museu”  
 

Seminário realizado 
 
 

- 
 
 

1 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 
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Metas Condicionadas 

Ações Indicador 
2014 2015 2016 2017 2018 

Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado 

Implantação de módulos com 
vídeos no site Museu para 
Todos 

Módulo realizado - - - 1 - 

Lançamento da maleta 
pedagógica 

Lançamento - - - 1 - 

Desenvolvimento de jogo para 
Meu Museu 

Jogo entregue - - - 1 - 

PISC - oficinas de estênceis 
extramuros 

Quantidade de oficina - - - 1 - 

PEPE - manutenção de 
materiais de apoio 
multissensoriais 

Manutenção finalizada - - - 1 - 

Produção fanzine - PISC Fanzine produzido - - - - 1 

Espetáculo Pinacanção Quantidade de 
presentações 

- - - - 10 

Pina Dentro e Fora Quantidade de 
eventos 

- - - - 3 

Curso para profissionais que 
atuam com pessoas com 
deficiência 

Quantidade de 
encontros 

- - - -
7 

Mesa redonda na Semana da 
Luta Antimanicomial 

Quantidade de 
eventos  

- - - - 1 

Curso para profissionais que 
atuam com idosos Quantidade de cursos  - - - - 1 

Impressão de material sobre o 
Artista Almeida Junior Material publicado - - - 1 - 

Desenvolvimento de 
dispositivos para autonomia de 
visita 

Material finalizado - - - 1 - 

PISC - livro sobre 10 anos do 
curso Ações multiplicadoras 

Livro publicado - - - 1 - 

Publicação Meu Museu Livro publicado - - - 1 - 
PEPE – Atividade Poesia em libras Atividade realizada - - - 1 - 

Material de apoio ao professor 
de exposições temporárias   

Material publicado - - - 4 - 

 No programa Educativo percebe-se que as ações condicionadas são diferentes a cada ano, pois são ações 
de incremento para os Programas que acontecem regularmente.

Programa Educativo

Módulo realizado

Lançamento

Jogo entregue

Quantidade de oficina

Manutenção finalizada

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

1

1

1

-

-

-

-

-

- - - - 7

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - 1 -

- - 1 --

- - 1 --

- - 4 --
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Programa
de Integração
ao SISEM-SP   

Museu Histórico Simonense Alaur da Matta, São Simão, SP Museu Histórico e Pedagógico Prudente de Moraes, Piracicaba, SP

Museu Unversitário de Arte, MUnA, Uberlândia, MG Museu da Cidade de Salto - Ettore Liberalesso, Salto, SP

Palácio das Artes, Praia Grande,SP Museu de Arte Contemporânea de Sorocaba, Sorocaba,SP

Galeria Fórum das Artes, Botucatu, SP Casa de Cultura de Ribeirão Preto, Ribeirão Preto,SP

Relatório de atividades 2014-2018
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                                          2014                                  
Exposições temporárias

¢      100 Anos da Pinacoteca no MUnA
 
 •	Museu	Universitário	de	Arte	da	Universidade	Federal	de	Uberlândia, MG 
 em exibição de 27 de agosto a 07 de novembro. 

 A mostra, com curadoria de Fernanda Pitta e Alex Miyoshi reuniu sessenta e duas 
obras de arte da Pinacoteca, entre desenhos, gravuras, fotografias, pinturas, 
esculturas, objetos e videoarte, além de destaques do acervo do MUnA-UFU. A 
seleção privilegiou um recorte amplo que engloba desde obras do século XIX, até 

 a produção contemporânea. 

 Realizada em concomitância ao XXXIV Colóquio do Comitê Brasileiro de História da 
Arte (CBHA), que contou com a presença de destacados historiadores da arte do 
Brasil e do exterior.

 

¢        Pinacoteca de São Paulo visita o MAC de Sorocaba 

	 •	Museu		de	Arte	Contemporânea	de	Sorocaba, SP 
 de 08 de novembro de 2014 a 25 de janeiro de 2015.

 Com curadoria deTaisa Palhares. A exposição apresentou uma seleção de 
dezessete trabalhos de artistas brasileiros contemporâneos incorporados 
recentemente ao acervo da Pinacoteca do Estado.  A seleção de obras teve 

 como mote o espaço físico no qual o museu de Arte Contemporânea de 
 Sorocaba está localizado: uma casa de arquitetura francesa do século 19 que 

mantém suas características originais. Considerou-se a ideia do espaço da 
casa, suas referências ao universo do doméstico e do íntimo, como elemento 
fundamental de diálogo com as obras apresentadas.

 

¢        100 anos da Pinacoteca de São Paulo

										•	Palácio	das	Artes	da	Praia	Grande,	SP
     de 18 de dezembro de 2014 a 1 de março de 2015. 

 Com curadoria de Fernanda Pitta, a mostra reuniu 58 obras da Pinacoteca, entre 
desenhos, gravuras, fotografias, pinturas, esculturas e objetos. Realizada no 

 Palácio das Artes da Praia Grande.

¢        Lugares da Memória

  Resistência e Repressão em São Paulo

											•	Casa de Cultura de Ribeirão Preto, SP - Galeria Leonello Berti
 de 14 de agosto a 18 de outubro de 2014.

											•	Museu Histórico da Fortaleza de Santo Amaro da Barra Grande, Guarujá, SP
 11 de dezembro de 2014 a 26 de abril de 2015 
          

¢        Visitas técnicas
 
           •	Foram oferecidas duas visitas técnicas no ano, nos meses de maio e setembro, a 

todos os núcleos técnicos da Pinacoteca e Memorial da Resistência. Recebemos 
cerca de 50 pessoas em cada visita.
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                                          2015                                  
Exposições e cursos

¢      Espaço Vida:

           artistas contemporâneos no acervo

           da Pinacoteca do Estado de São Paulo

											•		Museu de Arte Cotemporânea Itajahy Martins, em Botucatu, SP 
 de 27 de agosto a 14 de fevereiro de 2015

 Com curadoria de Giancarlo Hannud a exposição apresentou 6 obras da 
coleção de arte contemporânea da Pinacoteca, produzidas entre 1974 e 2012, 
de autoria de Carlos Zílio, Dora Longo Bahia, Paulo Nenflídio, Karin Lambretch 
e Carlito Carvalhosa.

  

¢      Lugares da Memória:

           Resistência e repressão

           em São Paulo

											•		Museu Ettore Liberalesso, da Cidade de Salto, SP 
     de 29 de maio a 29 de agosto de 2015.

 Inauguração da exposição itinerante, pelo Memorial da Resistência de São Paulo.

¢      Cursos

           •		Além das duas visitas técnicas a todos os núcleos técnicos da Pinacoteca e   
    Memorial, foi realizado um curso teórico prático sobre Plano Museológico, nos dias  
    26 e 27 de novembro, das 10h às 17h30.
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                                          2016                                  
¢      Palestras e Oficinas 

           •		Oficina sobre acondicionamento de acervo pelo 
 Núcleo de Conservação e Restauro da Pinacoteca. 
 dia 2 de junho, das 10h. às 16h e acolheu 17 participantes. 
 
 Na parte da manhã foi ministrado uma palestra sobre metodologia para 

armazenagem e ações de conservação preventiva de obras. Após o almoço ocorreu 
a oficina prática na qual os participantes confeccionaram pastas, álbuns e caixas de 
materiais neutros.

           •		Palestra “Rotinas da Área de Infraestrutura e Expografia”. 
 dia 21 de outubro de 2016, das 10 às 16 horas.
 
 Na parte da manhã, a palestra abordou todos os temas da infraestrutura, tais 

quais: objetivos; manutenção corretiva x preventiva x preditiva; gestão de 
equipe; laudos, normas e EPIs e estrutura de madeira. Após o almoço ocorreu 
uma apresentação da expografia, com relação a orçamento, cronograma, 
montagem e desafio demandados pelas distintas tipologias de exposição. 
Terminada a palestra o grupo seguiu para visita técnica em três exposições que 
estavam em montagem na ocasião. Contou com 114 participantes, oriundos de 
21 municípios.

           •		Palestra de Segurança
 dia 21 de novembro de 2016, das 10 às 18 horas.
 
 Foram expostas as medidas protetivas do museu, seguidas principalmente 

nas ações contra incêndio, analisando o risco de perda neste tipo de crise, 
apresentou-se medidas de baixo custo e que atendam às necessidades tanto de 
grandes instituições como das pequenas também, demonstrou-se as ações do 
Núcleo de Segurança nas operações diárias da instituição, pontuando exatamente 
o alinhamento entre recursos humanos, tecnologia, procedimento e treinamento.
Explicou-se ações padronizadas a fim de elucidar dúvidas de outras instituições 
em relação à eficiência  e custo da gestão de segurança patrimonial. A palestra 
contou com 86 participantes, distribuídos em 15 municípios.

           

											•		Oficina de “Contação de História”, 
 dias 12 e 13 de dezembro, 
  
 Museu Histórico e Pedagógico Prudente de Moraes.

 Programação:

 12 de dezembro, das 10h30 às 17h00: processos de adaptação e criação de 
histórias, questões teórico-metodológicas.

 13 de dezembro, das 10h00 às 16h30: exercícios lúdicos que exploram a 
ambientação, a percepção sensorial e as diferentes formas de contar. Elaboração de 
roteiro para a construção de história. A oficina contou com uma presença de público 
diversificado, inclusive de profissionais que trabalham com Contação de Histórias 
em instituições como o Centro de Documentação Histórica da Fundação Romi e da 
Biblioteca Municipal de Piracicaba. Foram, 14 participantes dos seguintes municípios: 
Jundiaí, Pedreira, Piracicaba, Rio das Pedras, Santa Bárbara d´Oeste e Tietê.
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                                          2017                                  
¢         Palestras e Oficinas 

           •		Como comunicar as atividades de um museu”, 
 organizado pelo Núcleo de Comunicação da Pinacoteca.

 Encontro para compartilhar informações sobre como o Núcleo de Comunicação 
da Pina se organiza e atua. Oportunidade para o intercâmbio de informações, 
estratégias, sugestões e desafios. 

 Palestras sobre a comunicação da Pinacoteca, que tinha a intenção de abrir as portas 
para outros museus interessados em saber como funciona nossa comunicação e que 
meios usamos para tornar a  Pinacoteca um museu de referência.

 A equipe de comunicação apresentou as atividades. A coordenadora Adriana Krohling 
Kunsch deu uma ideia geral sobre a comunicação, em seguida Ana Carolina Costa, 
assessora de imprensa falou sobre como falar com a Imprensa e também falou de 
comunicação interna. Caio Raposo, designer, contou sobre a rotina da produção dos 
conteúdos de comunicação da Pinacoteca e da mudança da identidade visual do 
museu. Por fim, Ivan Trimigliozzi contou como funciona as redes sociais.

 A palestra recebeu 64 pessoas, de 9 municípios.

           •		Oficina de acondicionamento de papel
 organizado pelo Núcleo de Conservação e Restauro da Pinacoteca.
   
 A atividade voltada ao público atuante em coleções, bibliotecas e arquivos foi 

dividida em teórica e prática. 
 
 Primeira parte (teórica): 
 2 palestras no auditório com o objetivo de compartilhar algumas das práticas adotadas 

na Pinacoteca de São Paulo. A Primeira palestra apresentou os diferentes espaços da 
Instituição e abordou a ações de conservação preventiva. Apresentou o treinamento 
de Consciência Funcional dos funcionários, soluções para algumas peças do acervo e 
atividades desenvolvidas dentro das reservas e do laboratório de restauro e práticas de 
higienização de obras. A segunda palestra abordou as embalagens e os acondicionamentos 
adotados na Instituição: tipos diferentes, formatos, materiais, mobiliários.

 
 Segunda parte (prática): 
 Oficina no Laboratório de Conservação e Restauro onde foram confeccionados 

modelos de pasta, álbum e caixa com materiais neutros disponibilizados pela 
Pinacoteca. Foi distribuído aos participantes uma pasta e mostruário de materiais 
especiais utilizados na conservação das obras acondicionadas e expostas (vide em 
anexo o conteúdo completo).

 A atividade recebeu 15 participantes de 5 municípios

           •		Oficina de Contação de História
 organizado pelo MRSP, contou com 21 participantes de 5 municípios.
 
 Programação:
 - Apresentação do Memorial da Resistência, atividades desenvolvidas pela Ação 

Educativa e Contação da História “Era uma vez um tirano”, adaptação do livro de 
Ana Maria Machado;

 - Apresentação e reflexão sobre as questões teórico-metodológicas nos processos 
de adaptação e criação de histórias;

 - Leitura mediada de livros que tratam os temas abordados pelo Memorial da 
Resistência e algumas possibilidades de abordagens temáticas pertinentes à região 
onde foi ministrada a oficina; 

 - Ludicidade e apresentação do processo de criação da Contação de História “As 
aventuras de Bacuri”, desenvolvida pelo Memorial em parceria com o Cecco Bacuri 
- Centro de Convivência e Cooperativa Eduardo Leite - Bacuri;

 - Demonstração de diferentes formas de se contar uma história, exercícios lúdicos, 
oficina de preparação e apresentação dos trabalhos desenvolvidos pelos grupos.

           •		Workshop de Planejamento e Gestão em Museus
 organizado pelo MRSP, contou com 30 participantes de 17 municípios
 
 Programação:
 - Apresentação dos participantes
 - Teoria e conceitos chave
 - Legislação
 - Áreas técnicas e gestão
 - Estudos de caso: Memorial da Resistência de São Paulo
 - Visita às exposições
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                                          2018                                  
¢         Cursos

 O Núcleo de Ação Educativa disponibilizou 9 vagas que foram ofertadas pelo SISEM, 
nos seguintes cursos:

 
           •		Curso Ações multiplicadoras: o museu e a inclusão sociocultural 

           •		Ensino da Arte na educação especial e inclusiva 

           •		Idosos e Museus: possibilidades educativas

¢         Visitas técnicas e palestras

 Palestra de Avaliação de estado de conservação de pinturade pintura, seguida pelo 
workshop de Laudo Técnico de Estado de Conservação de Pintura

           •		Palestra: 
 O Laudo de Estado de Conservação como documento da instituição em exposições 

temporária e de longa duração. 
 Apresentação de diversos tipos de danos. 
 
           •		Workshop: 
 Laudos técnico de estado de conservação, observando a seguinte metodologia: 

Chassi, fixo e de encaixe, verso de tela, de pintura em madeira ou cartão; análise 
da camada pictórica e presença dos danos mais comuns; análise de vernizes e suas 
irregularidades; molduras, seus encaixes, perdas e fixação das obras. 

           •		Análise de 6 tipos de pinturas com diferentes suportes e problemáticas. 
Cada obra foi colocada em uma mesa e um restaurador ficou responsável por fazer 
o laudo junto com os profissionais do SISEM. Todos passaram por todas as mesas, 
tendo assim a oportunidade de analisar diversos suportes e danos variados. Todos 
receberam o laudo de cada obra com os dados a serem preenchidos e imagem 
da frente e do verso para fazerem suas observações. O objetivo desse encontro 
foi passar um conhecimento básico e dar ferramentas para que as pessoas que 
já trabalham em instituições possam avaliar se uma obra se encontra em boas 
condições. Se a obra não se encontrar em bom estado, em conjunto com a equipe 
do museu avaliar a necessidade ou urgência da opinião ou contratação dos serviços 
de um restaurador.

           
											•		Palestra:
  A visão do gestor de manutenção na prevenção e rotinas, para garantir o melhor 

funcionamento da estrutura e com isso dar mais segurança e conforto aos visitantes 
e colaboradores.

 O Núcleo de Facilities da Pinacoteca de São Paulo apresentou a visão do gestor de 
manutenção na prevenção e rotinas, a fim de garantir o melhor funcionamento da 
estrutura e com isso dar mais segurança e conforto aos visitantes e colaboradores.

 O objetivo da visita técnica, seguida de palestra,foi dividir as experiências da 
Pinacoteca de São Paulo, suas rotinas e colaborar com os demais museus no 
planejamento, execução e acompanhamento das ações necessárias de utilização 
dos espaços físicos nos prédios, visando o menor custo possível, conforto, higiene, 
segurança e manutenção. 

 Foram realizados dois encontros, sendo um no Museu da Cidade de Salto Ettore 
Liberalesso, e o segundo no Museu de Arte Sacra de Santos.

¢         Visita técnica pelo Núcleo de Acervo Museológico

           •		Visita à Casa de Cultura Marcello Grassmann (CCMG) para conhecer a coleção 
e documentação correlata do acervo e para oferecer breve consultoria sobre 
procedimentos de gestão de documentação de acervo. A equipe apresentou a 
documentação e o histórico do local e foi construido tabelas para elaboração de 
um inventário da coleção, da documentação e das exposições promovidas no local. 
O grupo foi composto por: Eduardo Pretel (Secretaria de Cultura), Adriana Pretel 
(Prefeitura do Município de São Simão), Renata (Voluntária na CCMG) e Fernanda de 
Cassia Alves Pialarici (Museu Histórico Simonense).

 A visita se estendeu para o Museu Histórico Simonense Alaur da Matta para 
conhecer o acervo, reservas técnicas e exposição e foi discutido o conteúdo da 
Política de Acervo e possíveis ajustes

 Também foi possível visitar o Teatro Carlos Gomes, construído pela família de 
Marcello Grassmann nas primeiras décadas do século XX.
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Programa de Integração
e Apoio ao SISEM

Metas Condicionadas 

Ações Indicador 
2014 2015 2016 2017 2018 

Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado 
Publicação digital dos livros 
"Waldisa Russio Camargo" e  
"O ICOM Brasil e o pensamento 
museologico brasileiro"  

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

2 
 
 

Vagas nos cursos PISC e PEPE  - - - - 3 
 

 

 
 
 
 

Metas Pactuadas 

Ações Indicador 
2014 2015 2016 2017 2018 

Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado 

Itinerar a mostra Lugares da 
Memória 

Quantidade de 
exposições 2 2 1 1 - - - - - - 

Realizar curso teórico pratico  Quantidade de cursos - - 1 1 4 4 4 4 4 4 
Receber público no curso 
sobre plano museologico 

Quantidade de 
pessoas - - 100 68 - - - - - - 

Receber grupos em visita 
técnica Quantidade de visitas 2 2 2 2 - - - - - - 
Receber público em visita 
técnica 

Quantidade de 
pessoas   160 98 - - - - - - 

Realizar exposições com o 
acervo da Pinacoteca 

Quantidade de 
exposições 2 2 1 1 - - - - - - 

Submeter apresentação de 
painéis divulgando OS no 
Encontro Paulista de Museus 

Quantidade de 
apresentações - - 1 1 

1 1 1 1 
1 1 

Realizar estágios nas áreas de 
montagem de exposição e 
ação educativa 

Quantidade de 
estágios 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

 
2 
 

 
1 
 

- 
 
 

- 
 
 

Vagas nos cursos PISC e PEPE Número de vagas - - - - - - - - 6 6 

Visitas técnicas Quantidade de visitas - - - - - - - - 3 3 
Museu Subterraneo: restauro 
de obras Quantidade de obras - - - - - - - - 7 7 

Museu Subterraneo: 
atendimento educativo Quantidade de visitas - - - - - - - - 30  

 

 

 

 

- - 1 1 1 1

--------

- -

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

- - - - 2
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                                          2014                                  
¢   Campanhas institucionais

¡ Realização de ação de comunicação em parceria com o Metrô de São Paulo e a 
CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos.

¡ Reprodução de obras do acervo da Pinacoteca que ficaram expostas no primeiro 
semestre de 2014, concomitante com o período da realização da copa do 
mundo. As pessoas que circularam pela área do Metrô Luz foram impactadas por 
reproduções que integram a mostra Arte no Brasil: Uma história na Pinacoteca 
de São Paulo, em cartaz na Pinacoteca Luz.  Na área de trânsito da CPTM na 
Estação da Luz, o corredor de acesso à Pinacoteca ganhou reproduções de 
obras em cartaz na mostra Arte no Brasil: uma história do Modernismo.

¢   Painéis no Metrô durante a Copa

¡ Durante o período do dia 10 de junho e 10 de julho, com o propósito de atingir 
o público da Copa do Mundo, foram colocados 60 painéis publicitários nos 
vagões do metrô de São Paulo, sendo 20 na linha verde, 20 na linha Azul e 20 
na Linha Vermelha. Os painéis com o tema “Arte Brasileira é na Pinacoteca” 
apresentavam imagens da fachada do edifício e duas obras, uma da exposição 
permanente na Pinacoteca Luz e outra da exposição permanente da Estação 
Pinacoteca.  Esta campanha buscou divulgar a Pinacoteca e Estação Pinacoteca 
em um período de grande movimento de turistas no transporte público.

  

  

¢   Aplicativo da Pinacoteca

¡ Em Junho de 2014 foi colocado no ar o Aplicativo da Pinacoteca para celular, 
fruto de uma parceria do museu com a empresa Google, dentro do projeto 
Google Art Project. Foi desenvolvida uma plataforma para smartphone onde 
foram colocadas algumas obras das exposições Arte no Brasil: Uma História 
na Pinacoteca de São Paulo e Arte no Brasil: Uma História do Modernismo na 
Pinacoteca. Nele foi possível ver a imagem da obra, ler suas especificações e 
ouvir um áudio dos curadores do museu, falando do artista e da história da obra.

  

¢   Transporte Pinacoteca
Estação Pinacoteca - Pinacoteca

¡ Divulgação e gestão do transporte gratuito do prédio da Luz ao prédio do Largo 
General Osório.

 O objetivo desta ação foi estimular visitas na Estação Pinacoteca. O projeto 
aconteceu durante todo o ano de 2014. A divulgação do serviço aconteceu via 
imprensa, redes sociais, bem como no próprio museu.
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Arte
brasileira
é na
Pinacoteca
de São Paulo

ALMEIDA JÚNIOR (Itu, SP, 1850 - Piracicaba, SP, 1899)
Caipira picando fumo, 1893 - óleo sobre tela, 202 x 141 cm 
Transferência do Museu Paulista, 1905

Estação Luz

Praça da Luz, 2
Largo General Osório, 66
Terça a domingo
10h às 17h30
Sábado grátis

pinacoteca.org.br
11 3324.1000

Secretaria da Cultura

Arte
brasileira
é na
Pinacoteca
de São Paulo

TARSILA DO AMARAL  
(Capivari, SP, Brasil, 1886 - São Paulo, SP, Brasil, 1973)
Antropofagia, 1929, óleo sobre tela, 126 x 142 cm
Acervo da Fundação José e Paulina Nemirovsky, São Paulo
Fotografia: Romulo Fialdini

Estação Luz

Praça da Luz, 2
Largo General Osório, 66
Terça a domingo
10h às 17h30
Sábado grátis

pinacoteca.org.br
11 3324.1000
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                                          2014                                  
¢   Site pinacoteca.org.br

¡ Em 2014, foram feitas diversas reformulações nos conteúdos do site da Pinacoteca. 
Essas reformulações facilitaram a busca do internauta por informações financeiras 
da Associação Pinacoteca arte e Cultura - APAC. Neste ano também, o site se 
tornou acessível para pessoas com baixa visão. Foram implantados mecanismos de 
contraste e de aumento e diminuição de fonte.

 

  

¢   Campanha Exposição Ron Mueck

¡ Para a exposição Ron Mueck foi montado um plano de comunicação estruturado, 
com diversos posts de redes sociais, conteúdo especial para site da Pinacoteca 
e anúncios em jornais e revistas.

 Um plano de ação foi especialmente desenvolvido para que as redes sociais 
pudessem engajar e atrair novos visitantes ao museu. O primeiro post sobre 

 a exposição do Ron Mueck alcançou 186.944 mil pessoas, com 11.168 curtidas, 
comentários e compartilhamentos. 
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                                          2015                                  
 A partir de 2015 a Comunicação da Pinacoteca passou a atuar de forma 

sinérgica integrando a comunicação institucional, a comunicação mercadológica 
e a comunicação interna/administrativa. 

 A Comunicação Integrada olha para as diferentes frentes de comunicação 
da instituição, das diferentes áreas e entende que todas estão diretamente 
interligadas.

¢   Comunicação Interna 

 Em 2015 foram implementadas ações de Comunicação Interna:

¡ PinaInforma: comunicado semanal para informar aos funcionários da APAC sobre 
acontecimentos diversos de interesse do funcionário. 

¡ Pina na Mídia: comunicado semanal para funcionários, apresentando os 
destaques de matérias sobre a Pinacoteca publicadas na imprensa.

¡ Pesquisas internas: iniciou-se um ciclo de pesquisas para conhecer a opinião dos 
funcionários sobre as áreas da APAC.

¡ Mural interno: os murais de comunicação localizados nas copas foram renovados.

¡ Informativo de exposições: Comunicação padronizou o layout e a edição dos 
materiais elaborados pelo Núcleo de Ação educativa com informações sobre as 
exposições em cartaz.

¡ Intranet: reformulada para manter a identidade visual de todos os materiais 
internos, alinhadas com a identidade visual vigente no museu.

¢   Comunicação Externa

 Em 2015 buscou-se ampliar a divulgação do museu e suas atividades para além 
da divulgação das exposições. Para isso, pautas para imprensa e posts em redes 
sociais falaram também de Conservação e Restauro, Ações Educativas, 

 da Biblioteca e do Centro de Documentação.

¢   Comunicação Institucional

 Em 2015 todos os materiais de comunicação das diversas áreas do museu, 
direcionados aos públicos externos passaram a seguir a identidade visual do 
museu, buscando reforçar a marca da Pinacoteca.

 Neste ano a agência de publicidade F/Nazca foi contatada para elaborar uma nova 
identidade visual para o museu, num primeiro momento pensando na comemoração 
dos 110 anos da instituição e em seguida, para encontrar uma nova forma de 
comunicação, mais moderna e atual e se mantendo alinhada com toda sua história.

| BIBLIOTECA WALTER WEY

De terça a sexta-feira, das 10h às 17h30 
Sábados e feriados, das 10h às 13h 
e das 14h às 17h30
Tel. (11) 3335-4998 | 3335-5196
E-mail | biblioteca@pinacoteca.org.br

De terça a sexta-feira, das 10h às 17h30
Tel. (11) 3335-4994 | 3335-4995
E-mail | cedoc@pinacoteca.org.br

ESTAÇÃO PINACOTECA

Serviços oferecidos pela
Biblioteca Walter Wey e pelo
Centro de Documentação e Memória

da Pinacoteca do Estado de São Paulo

PESQUISA EM 
ARTES VISUAIS

| CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E MEMÓRIA

instagram.com/pinacotecasp

twitter.com/museupinacoteca

facebook.com/PinacotecaSP

Fotos desta edição por Jessica Couto, Clovis França e Rosana Leite.

Em 2004 a Pinacoteca do Estado de São Paulo incorpora o 
edifício do Largo General Osório que, originalmente, abrigava 
armazéns e escritórios da Estrada de Ferro Sorocabana. O 
edifício é totalmente reformado pelo arquiteto Haron Cohen, 
passa a chamar-se Estação Pinacoteca para receber 
parte do extenso programa de exposições temporárias da 
Pinacoteca do Estado.

No térreo está instalado o Memorial da Resistência 
de São Paulo que surgiu com a musealização da parte 
do edifício que sediou o Departamento Estadual de Ordem 
Política e Social de São Paulo (Deops/SP), entre os anos 1940 
e 1983. A instituição se dedica à preservar as memórias da 
resistência e repressão política do Brasil republicano.

Ainda no primeiro andar encontra-se o Centro de 
Documentação e Memória da Pinacoteca do 
Estado (Cedoc) e a Biblioteca Walter Wey. No segundo 
andar temos a Coleção Nemirovsky, um dos mais 
importantes acervos de arte moderna do país, fruto de um 
acordo de cooperação técnica entre a Secretaria de Estado 
da Cultura e a Fundação José e Paulina Nemirovsky. 

Por fim, no terceiro andar, está o Gabinete de Gravura 
Guita e José Mindlin, um espaço dedicado à gravura. 
Este espaço é composto por três salas; uma apresentando 
mostras de longa duração com obras do acervo da Pinacoteca 
e as outras duas com exposições temporárias de diferentes 
recortes curatoriais.

Encontre-nos também em nossas redes sociais:

Largo General Osório, 66 | 1º andar
Ao lado da Sala São Paulo

| ESTAÇÃO PINACOTECA

pinacoteca.org.br/
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                                          2016                                  
¢  Nova Identidade Visual
           
         ¡ Em 2016 foi implementada a nova Identidade Visual da Pinacoteca de São Paulo. 

 O processo envolveu diversas áreas do museu, que debateram com a agência 
de publicidade F/Nazca e a nova identidade trouxe para a marca os prédios 
da Pinacoteca Luz e da Estação, usou os elementos gráficos que simbolizam o 
prédio e características dele e formalizou o apelido Pina, sempre utilizado pelos 
funcionários e por visitantes com forte apreço pelo museu.

22 23

15mm

Seção um Logo Pina Nome CompletoElementos 
da Marca

32 33

26

Seção um TipografiaElementos 
da Marca

27

Aa
Cera

O ponto de partida para a escolha da família tipográfica foi a faxada da Pina-
coteca, que está gravada em Futura. A Cera é uma família inspirada na futura 
mas com recursos que dão a ela um ar mais contemporâneo, como a função 
OpenType Contextual Alternate usada em todos os materiais do museu.

Cera Light

aAbBcCdDeEfFgGhHiIjJkKlLmMnN
oOpPqQrRsStTuUvVwWxXyYzZ
1234567890.,;:’”/<>?{}|[]\&*()+-=

Cera Bold

aAbBcCdDeEfFgGhHiIjJkKlLmMnN
oOpPqQrRsStTuUvVwWxXyYzZ
1234567890.,;:’”/<>?{}|[]\&*()+-=

Cera Medium

aAbBcCdDeEfFgGhHiIjJkKlLmMnN
oOpPqQrRsStTuUvVwWxXyYzZ
1234567890.,;:’”/<>?{}|[]\&*()+-=

44 45Itatis sandest, non conseni dionsectium qui nectectionet dellab ipsam, te 
plique officimus que et delita in nonsequ atiberu ntotassi officia pore ent face-
atetum quidus pera deribeatiis molupti te et, ommolorepe is autatur, qui offic 
totatur? Optatiurit eost, nitas qui quodis ditinc

Seção um Símbolos Símbolo PrincipalElementos 
da MarcaPina Luz

48 49

20 mm 40 mm

Seção um Símbolos Símbolo PrincipalElementos 
da MarcaPina Estação

50 51

Seção um Símbolos Símbolo PrincipalElementos 
da Marca

114

115

C
a

d
er

no

Seção dois Produtos
da Loja

Implementação

130

131

Acesso Restrito Estrutura

Sinalização: Placas verticais / Texto com destaque em português 
/ Tradução em inglês e espanhol / Medidas: 15x25cm.

Acesso Restrito  
Restricted Access / 
Acceso Restringido

Acesso Restrito  
Restricted Access / 
Acceso Restringido

Seção dois Sinalização PlacasImplementação

52 53

Os símbolos adicionais foram inspirados na arquitetura da Pina.
São símbolos fortes, de fácil associação que juntos estão 
presentes no imaginário das pessoas. O traço dos símbolos adicionais 
segue o traço do símbolo principal, linhas simples e limpas.

Seção um Símbolos Símbolos AdcionaisElementos 
da Marca

Escada

60 61

Seção um Símbolos Símbolos AdcionaisElementos 
da Marca

¢  Facebook

¢  Instagram - Takeover 

¢  Site renovado

¢  Catálogos de exposições com layout padronizado
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¢  Aplicativo para celular

¢  Incremento da programação cultural
com o programa Música na Pina

¢  Campanha Institucional Dê as Caras

¢  Atualização de toda a Comunicação Visual -
  Sinalização da Pinacoteca

¢  Campanha Exposição Paisagem das Américas

paisa-
gem

Ministério da Cultura,
Governo do Estado de São Paulo,
Secretaria da Cultura
e Pinacoteca do Estado de São Paulo
apresentam:

1 6 9 0  -  1 9 9 8

A paisagem
na arte :
1690-1998.

Artistas
britânicos
na colecão
da Tate.

De 18 de julho a 18 de outubro
Pinacoteca / Praca da Luz, 02 / SP
Ter. a Dom. – 10h às 17h30
pinacoteca.org.br

Thomas Gainsborough (1727-1788). O reverendo John Chafy tocando violoncelo em uma paisagem, c. 1750-2. Óleo sobre tela, 74,9 x 60,9 cm. Tate: 
Purchased with assistance from the Friends of the Tate Gallery, the National Heritage Memorial Fund and the Art Fund 1984 © Tate, London. 2015.

Real izac, ãoPatrocinador Platinum Patrocinador Ouro Rádio OficialApoio
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                                          2017                                  
¢  Projeto A Voz da Arte

¡ O projeto 'A Voz da Arte' foi desenhado pela IBM Brasil (patrocinadora do Museu) 
em conjunto com a agência de publicidade Ogilvy e as equipes da Pinacoteca.

 A proposta foi usar a computação cognitiva para tornar o passeio ao museu 
ainda mais interativo e personalizado. A IBM criou um assistente cognitivo que 
respondeu perguntas dos visitantes sobre sete obras de arte do acervo da Pina. 
A visita guiada com a tecnologia IBM Watson foi aberta ao público a partir de 5 
de abril de 2017 e foi até dia 30/12/2017. 

 A visita com Watson foi simples e intuitiva. Na chegada à Pinacoteca, o visitante 
recebia um smartphone com fone de ouvido e o aplicativo mobile do projeto 
'A Voz da Arte' instalado no aparelho. Ao andar pelo museu, o visitante recebia 
notificações sobre a proximidade de obras interativas e foi estimulado a fazer 
perguntas sobre a obra que estivesse mais próxima. Toda a interação aconteceu 
por áudio e voz, em português. Deficientes auditivos também puderam 
participar da experiência por meio de conversa escrita (chat). Para identificar 
que um visitante se aproxima das obras selecionadas, foram instalados sensores 
de Beacon - dispositivo bluetooth de geolocalização que permitem interação 
pelo smartphone. Já o aplicativo utilizou um sistema de voz e de entendimento 
da linguagem humana por meio de serviços de inteligência artificial da IBM

 O Watson respondeu perguntas sobre sete obras do acervo da Pina: Mestiço, 
de Cândido Portinari (1934); Saudade, de Almeida Junior (1899); Ventania, de 
Antonio Parreiras (1888); São Paulo, de Tarsila do Amaral (1924); O Porco, de 
Nelson Leirner (1967); Bananal, de Lasar Segall (1927); e Lindonéia, a Gioconda 
do subúrbio, de Rubens Gerchman (1966). O sistema foi desenvolvido pela IBM 
Brasil e treinado em parceria com curadores e educadores da Pinacoteca. 

¢  Fancy

¡ Ação no fim de semana da Parada Gay, alinhando a programação da Pinacoteca 
com a da Cidade de São Paulo.

 

¢  Dança na Pina

¡ O grupo de dança Martha Soares preparou um espetáculo exclusivo para a Pinacoteca 
e foi apresentado em diversas sessões, durantes 3 fi ns e de semana de outubro.
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¢  Spotify

¡ Lançamento do Spotify 2017 da Pinacoteca, com 6 playlists

¢  Programa Música na Pina 

¡ Apresentações da Camerata Cantareira, Ojesp, Mackenzie 
 e 5 apresentações da parceria Pina + Osesp.

¢  Vídeo Antropofagia

¢  Show Rimas&Melodias em 16/12

¢  Campanha Di Cavalcanti

¢  Criação do Guia de Programação

¢  Criação e implementação do
Guia de programação mensal online
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                                          2018                                  
¢  Ano das 
  mulheres na Pina

¢  Aniversário da
  cidade de SP

¡ Música na Pina;  ¡ Ilu Oba de Mim

¢  Dia da mulher

¡ Música na Pina;  ¡ Materna em Canto
 

¢  Atualização
  sinalização 2º andar
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¢  Campanha Hilma af Klint ¢  Campanha Mulheres Radicais
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Metas Pactuadas 

Ações Indicador 
2014 2015 2016 2017 2018 

Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado 

Divulgar todas as atividades da 
Pinacoteca 

Quantidade de 
matérias 400 3.883 - - - - - - - - 

Realizar ações de divulgação Quantidade de peças 8 18 120 200 40 57 32 34 - - 
Utilizar espaços publicitarios 
em portais de entretenimento 
(número de fãs) Quantidade de fãs 130.000 731.861 - - - - - - - - 
Realizar ações de mkt 
institucional Quantidade de ações 4 10 24 24   - - - - 
Realizar campanha de mkt 
institucional 

Quantidade de 
campanhas   - - 1 1 - - - - 

56. Produzir material 
informativo sobre a agenda da 
Pinacoteca 

Quantidade de 
materiais 2 3 - - - - - - - - 

Desenvolver Manual da Marca 
Quantidade de 
manuais - - 2 2 - - - - - - 

Elaborar novo layout da 
intranet Intranet entregue - - 1 1 - - - - - - 
Realizar pesquisa com 
colaboradores 

Quantidade de 
pesquisas - - 3 3 - - - - - - 

Elaborar comunicados sobre o 
tratamento técnico dos 
acervos 

Quantidade de 
comunicados - - 12 12 - - 8 8 - - 

Elaborar comunicados sobre as 
ações educativas 

Quantidade de 
comunicados - - - - - - 12 12 - - 

Produzir material informativo 
sobre a programação da 
Pinacoteca (programação 
impressa e newsletter) 

Quantidade de 
comunicados - 

 
- 
 

- 
 

- 
 

32 
 

109 
 

4 
 

8 
 

- 
 

- 
 

Canais de comunicação com 
os diversos segmentos de 
público 

Número mínimo de 
seguidores no 
Facebook e Intagram - - 280.000 304.025 350.000 400.624 420.000 447.496 - - 

- -

- -

Programa de Comunicação
e Desenvolvimento Institucional

3.883400 - - - - - - - --

-731.861130.000 - - - - - - -

--------32

- - 12 12 - - 8 8 - -

--447.496420.000400.624350.000304.025280.000--

Produzir material
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As metas do Programa de Comunicação foram pactuadas uma vez que em 2014 se deu a implantação dessa 
área na Pinacoteca de São Paulo. A partir de 2018 ficou decidido que essas metas passariam a ser consideradas 
como rotina e reportadas como tal. Assim, a única meta que prevaleceu foi a de incremento de seguidores nas 
redes sociais, que passaram a ser (face book e instagram) contabilizadas separadamente.

 
Canais de comunicação com 
os diversos segmentos de 
público 

Número mínimo de 
seguidores no 
Facebook 

 
- 
 

 
- 
 

 
- 
 

 
- 
 

 
- 
 

 
- 
 

 
- 
 

 
- 
 

 
350.000 

 

 
 

Canais de comunicação com 
os diversos segmentos de 
público 

Número mínimo de 
seguidores no 
Instagram 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
   

150.000 
 

 

 

Metas Condicionadas 

Ações Indicador 
2014 2015 2016 2017 2018 

Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado 

Renovar site da Pinacoteca Site entregue - - 1  - 
 

As metas do Programa de Comunicação foram pactuadas uma vez que em 2014 se deu a implantação dessa área na Pinacoteca de São 
Paulo. A partir de 2018 ficou decidido que essas metas passariam a ser consideradas como rotina e reportadas como tal. Assim, a única 
meta que prevaleceu foi a de incremento de seguidores nas redes sociais, que passaram a ser (face book e instagram) contabilizadas 
separadamente.  
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Ações Indicador 
2014 2015 2016 2017 2018 

Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado 

Divulgar todas as atividades da 
Pinacoteca 

Quantidade de 
matérias 400 3.883 - - - - - - - - 
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em portais de entretenimento 
(número de fãs) Quantidade de fãs 130.000 731.861 - - - - - - - - 
Realizar ações de mkt 
institucional Quantidade de ações 4 10 24 24   - - - - 
Realizar campanha de mkt 
institucional 

Quantidade de 
campanhas   - - 1 1 - - - - 

56. Produzir material 
informativo sobre a agenda da 
Pinacoteca 

Quantidade de 
materiais 2 3 - - - - - - - - 

Desenvolver Manual da Marca 
Quantidade de 
manuais - - 2 2 - - - - - - 

Elaborar novo layout da 
intranet Intranet entregue - - 1 1 - - - - - - 
Realizar pesquisa com 
colaboradores 

Quantidade de 
pesquisas - - 3 3 - - - - - - 

Elaborar comunicados sobre o 
tratamento técnico dos 
acervos 

Quantidade de 
comunicados - - 12 12 - - 8 8 - - 

Elaborar comunicados sobre as 
ações educativas 

Quantidade de 
comunicados - - - - - - 12 12 - - 

Produzir material informativo 
sobre a programação da 
Pinacoteca (programação 
impressa e newsletter) 

Quantidade de 
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público 
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seguidores no 
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-

Programa de Comunicação
e Desenvolvimento Institucional
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Programa Específico
Memorial da
Resistênciade São Paulo

Espaços permanentes

Relatório de atividades 2014-2018
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¢           Programa Coleta Regular de Testemunhos (PCRT)

 Constituído como uma das seis linhas de ação do Memorial da Resistência, o 
PCRT abriga um relevante acervo composto, atualmente, por 151 entrevistas 
audiovisuais (mas que segue em contínua expansão). Este acervo preserva as 
memórias de diversos atores sociais (ex-presos e perseguidos políticos, familiares 
de mortos e desaparecidos e militantes de movimentos sociais) sobre os 
processos de repressão e resistência vividos nos anos da ditadura. 

 
 O PCRT entrou no ano de 2014 com o saldo de 61 entrevistas realizadas 

entre 2008 e 2013. Em 2014 foi realizada a importante etapa de estruturação 
metodológica do Programa, com a formulação da Ficha Técnica, Ficha de 
Decupagem, roteiros, planilhas de sistematização de dados, transcrições, 
criação de biografias dos entrevistados e a organização do processo de 
armazenamento e backups do material produzido. Foram produzidas 45 
novas entrevistas, sendo 4 delas públicas (realizadas no auditório da Estação 
Pinacoteca). Nesse ano também ocorreu a reformulação do site do MRSP, com a 
inclusão de uma página específica do PCRT. 

 Em 2015, a demanda foi a de tratar, organizar e catalogar todas as entrevistas 
segundo a estruturação concebida no ano anterior. Foi finalizado o processo 
de alimentação das planilhas de dados, site e pastas físicas; e finalizada a 
edição dos vídeos das entrevistas, com a produção dos DVDs (um para o acervo 
do programa e outro para o entrevistado) a partir de uma parceria com a 
Universidade Metodista.  

   
 O ano de 2017 foi iniciado com a revisão e padronização integral do PCRT no 

site institucional e, a partir do trabalho de edição realizado pela Metodista, 
o Memorial passou a produzir pequenos vídeos (de 3 minutos), para serem 
veiculados em seu canal do YouTube, mídias sociais e site institucional. Os 
vídeos são recortes das entrevistas e contam com as vinhetas de abertura e 
encerramento, buscando manter a identidade visual do material. Atualmente a 
instituição possui 140 desses vídeos veiculados na internet. Ao longo do ano 
também foram realizadas mais 15 entrevistas. Por fim, o ano de 2018 finaliza 
com a produção de mais 15 entrevistas, sendo 3 delas públicas. Neste ano 
também foram realizadas 5 entrevistas dentro do projeto piloto “Resistências no 
Território, uma parceria com o PCRT. O “Resistências no Território” se constituirá 
como uma nova coleção de entrevistas audiovisuais que pretende registrar a 
experiência de engajamento social protagonizada por grupos atuantes na região 
onde está inserido o Memorial da Resistência.  

Programas de pesquisa 
de 2004 a 2018

Coletas de Testemunho no 
novo estúdio de História 
Oral montado em 2016. 
Equipamentos técnicos 
adequados e isolamento 
sonoro ofereceram maior 
qualidade ao material 
audiovisual produzido pela 
instituição.

Uma das entrevistas piloto 
realizadas em 2018 pelo 
projeto Resistências no 
Território. Na foto, o diretor 
teatral Paulo Faria do teatro 
Pessoal do Faroeste, situada 
neste território há quase 
vinte anos.
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¢         Programa Lugares da Memória (PLM)

 O PLM é uma das seis linhas de ação programática do Memorial da Resistência de 
São Paulo e tem por objetivo expandir o alcance preservacionista da instituição 
por meio da identifi cação, inventário, comunicação e sinalização dos lugares da 
memória da resistência e da repressão políticas do estado de São Paulo, vinculados 
às ditaduras brasileiras.Suas primeiras pesquisas foram realizadas ainda em 2008, 
durante a implantação do Memorial da Resistência, visando ao entendimento 
desses lugares e as possibilidades de apropriação do ponto de vista museológico.

 O Programa chegou ao ano de 2014 implantado e com um total de 183 lugares 
inventariados. Neste ano foi realizada a reorganização dos arquivos digital e físico 
e a elaboração do banco de dados, sistematizando informações levantadas até o 
momento. Também foi dado início a um processo de revisão e aprofundamento das 
Fichas Técnicas (artigos de até 10 páginas), estabelecendo critérios para a revisão 
das pesquisas realizadas. 

 Em 2015 foi feito um investimento mais direcionado na aquisição de imagens 
dos 183 lugares e na elaboração de um Inventário Iconográfi co. No total foram 
adquiridas 449 fotografi as via cessão de direitos de uso ou compra. 

 Em 2016 foram fi rmadas pelo Memorial da Resistência duas parcerias. A primeira, 
com a Coordenação de Direito à Memória e à Verdade da Secretaria Municipal 
de Direitos Humanos e Cidadania da Prefeitura de São Paulo - SMDHC, refere-se 
à realização de um catálogo sobre lugares de memória da cidade de São Paulo, 
que foi lançado no mês de dezembro de 2016 em formato digital e no fi nal de 
2017 em formato impresso (Memórias Resistentes, Memórias Residentes. Lugares 
de Memória da Ditadura Civil-Militar no Município de São Paulo). A segunda 
parceriafoi formalizada com a Peripécia Filmes, empresa contemplada pelo 
Programa de Ação Cultural - ProAC, da Secretaria da Cultura do Estado de São 
Paulo. A parceria desenvolveu o aplicativo #SP64, um geolocalizador de lugares de 
memória da cidade de São Paulo para celulares e tablets. Ambas parcerias refl etem 
o reconhecimento da relevância do Inventário do PLM e do pioneirismo do MRSP 
no desenvolvimento de pesquisas sobre lugares de memória. Por conta dessas 
parcerias, os Resumos sobre todos os 183 lugares passaram por um processo de 
padronização e reelaboração textual. Também em 2016 foi atualizado o Manual 
Metodológico do PLM. 

 Em 2017 foi realizada a ampliação do Inventário Iconográfi co com a aquisição, via 
compra ou cessão, de mais 144 imagens. Neste ano o PLM passou por reformulação 
metodológica e foi estipulado que as fi chas Fichas Técnicas passariam a ser uma 
agrupação de amplas referências bibliográfi cas, documentais e fi lmográfi cas, 
construindo-se como importantes fi chas de subsídio para outras pesquisas. Em 
2018 o PLM focou-se em produzir essas fi chas referenciais com a entrega, até o 
momento, de 111 fi chas.   

Exposição:
Lugares de Memórias. 

Templates do site para a 
apresentação do aplicativo 
#SP64.
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                                          2014                                  
Exposições

¢      Quando eu não puder mais falar, vocês falarão por mim.

  Mortos e Desaparecidos Políticos:

  percursos pela Verdade e Justiça.

� Parceria: Comissão Estadual da Verdade “Rubens Paiva”. 
� de 29 de março a 1º de junho de 2014.

¢      Política F.F.

           O futebol na ditadura

� Curadoria: Milton Bellintani e Vanessa Gonçalves. 
� de 14 de junho a 28 de setembro de 2014.

¢      119 Cristian Kirby 

� Coordenação museológica e editorial: Kátia Felipini.
� de 18 de outubro de 2014 a 15 de março de 2015.

Sábados Resistentes
 

											•		“A participação da Ação Popular na luta contra a ditadura e sua contribuição para a 
história da esquerda brasileira”

 22 de março, das 14h às 17h30

											•		Visita acompanhada à exposição “Quando eu não puder mais falar, vocês falarão por 
mim. Mortos e Desaparecidos Políticos: percursos pela Verdade e Justiça”

 29 de março, das 11h às 13h

										•		 Audiência pública “Ditadura e homossexualidade no Brasil”
 29 de março, das 14h às 17h30

											•		"Mesa de testemunhos com militares"
 05 de abril, das 14h às 17h30 

											•		"Mesa de testemunhos com familiares de mortos ou desaparecidos"
 12 de abril, das 14h às 17h30 

Programa Específico Memorial da Resistência de São Paulo - 2014Programa Específico Memorial da Resistência de São Paulo - 2014
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											•		"Mesa de testemunhos com ex-presos políticos"
 26 de abril, das 14h às 17h30 

											•		Debate e relançamento do “Livro Negro da Ditadura Militar”
 24 de maio, das 14h às 17h30

											•		Exibição do documentário “Linha de frente” e “Um povo de luta”
 14 de junho, das 14h às 17h30

											•		“Solidariedade Brasil-Cuba / Ato em homenagem ao 26 de Julho”
 26 de julho, das 9h00 às 13h e das 14h às 17h30 

											•		“A resistência estudantil contra a ditadura”
 23 de agosto, das 14h às 17h30 

											•		“Bacuri, Denise, Encarnación, Eduarda: a luta de uma família que resistiu à ditadura” 
 13 de setembro, das 14h às 17h30 

											•		“A Operação Condor na fotografi a de João Pina”
 27 de setembro, das 14h às 17h30

											•		 III Feira de Livros da Resistência
 4 de outubro, das 10h às 18h

											•		Abertura da exposição “119” - visita acompanhada pelo artista Cristian Kirby
 18 de outubro, das 11h às 15h 

											•		Lançamento do livro “Estações de Ferro - Raphael Martinelli”
 8 de novembro, das 14h às 18h 

											•		“Oposição Sindical Metalúrgica” 
 29 de novembro, das 14h às 17h30 

											•		“As Comissões Estaduais da Verdade”
 12 de dezembro, das 14h às 17h30

Neste ano demos o início do projeto educativo 
“ParaTodos” com o oferecimento de visitas 
educativas a grupos de defi cientes visuais e 
transtornos mentais.

Programa Específi co Memorial da Resistência de São Paulo - 2014Programa Específi co Memorial da Resistência de São Paulo - 2014
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                                          2015                                  
Exposições
¢      Yuyanapaq. Para recordar

� realizada em parceria com o Consulado Geral do Peru em São Paulo, 
� de 1 de agosto de 2015 a 3 de janeiro de 2016.  

 

¢      Ausenc’as 

� de 28 de março a 12 de julho de 2015. 

Sábados Resistentes

												•		“A Comissão da Verdade e a ação da sociedade em defesa de suas recomendações: 
 o papel da juventude na reivindicação do Direito à Memória, Verdade e Justiça”
 28 de fevereiro, das 14h às 17h30

												•	“50 anos do primeiro movimento armado contra a ditadura: 
 A Guerrilha de Três Passos”
 14 de março, das 14h às 17h30

												•	“Espionagem e controle da informação hoje”
 28 de março, das 14h às 17h30

												•	“A mídia na ditadura e a democratização da comunicação como requisito para 
construção da democracia”

 18 de abril, das 14h às 17h30

												•	Exibição do documentário 
 “500 - Os Bebês Roubados pela Ditadura Argentina”, 
 de Alexandre Valenti
 09 de maio, das 14h às 17h30

												•	Leitura dramática da peça “(A) DOR(A)”
 23 de maio, das 14h às 17h30

												•	Exibição do documentário 
 “Yami no Ichinichi - O Crime que abalou a Colônia Japonesa no Brasil”
 06 de junho, das 14h às 17h30

												•	Lançamento do livro 
 “A memória de todos nós”, 
 de Eric Nepomuceno
 20 de junho, das 14h às 17h30

											•		“As Comissões Estaduais da Verdade”
 12 de dezembro, das 14h às 17h30

Programa Específi co Memorial da Resistência de São Paulo - 2015Programa Específi co Memorial da Resistência de São Paulo - 2015
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												•	Lançamento do livro 
 “Ferroviários da Sorocabana, União e Luta!”, 
 de Antonio Pedroso Junior
 27 de junho, das 14h às 17h30
            

												•	Exibição do documentário 
 “Coratio - Brasil Nunca Mais: 30 anos depois”
 04 de julho, das 14h às 17h30

 

												•	Lançamento do livro
 “A Igreja no Cárcere - Diário e refl exões de um sacerdote nos porões do Dops” 
 01 de agosto, das 14h às 17h30

												•	Mesa Redonda
 “Lembrar é resistir: o teatro na luta pela Verdade, Memória e Justiça”
 08 de agosto, das 14h às 17h30

												•	Mesa Redonda 
 “Atuação da Anistia Internacional no Brasil: 
 decisiva no passado e fundamental no presente”
 29 de agosto, das 14h às 17h30

Exibição do documentário “Coratio - Brasil Nunca Mais: 30 anos depois”, no Sábado 
Resistente de 04 de julho de 2015. Na mesa, Paulo Vannuchi, Anivaldo Padilha, Ana 
Castro, Bruno Paes Manso e Gabriel Mitani. (foto equipe MRSP)

Programa Específi co Memorial da Resistência de São Paulo - 2015Programa Específi co Memorial da Resistência de São Paulo - 2015
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												•Estreia do documentário
 “Os Irredentos - Uma ode à luta do povo. A esperança documentada”
 Data/horário: 05 de setembro, das 14h às 17h30

												•Apresentação teatral da peça PAI, de Izaias Almada
 19 de setembro, das 14h às 17h30

												•“A Resistência no Interior de São Paulo” - Mesa Redonda e lançamento de livros
             17 de outubro, das 14h às 17h30

												•"Cantos da Resistência - pela preservação da memória, contra o esquecimento"
 07 de novembro, das 14h às 17h30

												•"Milton Bellintani: presente!"
 28 de novembro, das 14h às 17h30

Demais atividades

												•	Ciclo de Debates
 “25 Anos do Eca: Direitos, História e Perspectivas”, 
 no dia 21 de outubro.
 

												•	Semana Sonhar o Mundo - Educando para a Diversidade 
 de 8 a 13 de dezembro de 2015 - UPPM/SEC

												•	Mesa Redonda
 “Direitos Humanos: historicidade, conquistas e perspectivas para Crianças e 

Adolescentes, população LGBT e resistência política”.

												•	Organização de mural com inscrições do público, caderno (diário) para mensagem do 
público, gravação de mensagens em vídeo, postagens em redes sociais, jogo cadáver 
esquisito e disponibilização de informações por meio de consulta de livro e artigos da 
Declaração Universal dos Direitos Humanos disponíveis no Centro de Referência.

												•	Programa de Encerramento da exposição “Yuyanapaq. Para recordar”. 
 Visita à exposição acompanhada pelo cônsul-adjunto do Peru em São Paulo, 

Fernando Gamboa e, exibição do fi lme “Tempestadenlos Andes”, seguido de debate 
com o público (Diretor: MikaelWiström, Perú / Suecia, 2014, 1h40)

 Realização: Consulado Geral do Peru em São Paulo e Memorial da Resistência. 
 Dia 19 de dezembro.

												•	Implantação de Janela de Libras na cela 4. 

Programa Específi co Memorial da Resistência de São Paulo - 2015Programa Específi co Memorial da Resistência de São Paulo - 2015
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                                          2016                                  
Exposições

¢      Memorial da Resistência de São Paulo: conquistas e desafios
� de 30 de janeiro a 16 de agosto de 2016.

¢      Carta Aberta: correspondências na prisão 

� de 10 de dezembro de 2016 a 20 de março de 2017.

Sábados Resistentes

												•	Pré-estreia do documentário "Estranhos na Noite - Mordaça no Estadão em tempos 
de censura"

 20 de fevereiro de 2016, das 14h às 17h30

												•	"O caso das mãos amarradas"
 05 de março, das 14h às 17h30

												•	Mesa redonda 
 “O legado da ditadura na área da segurança pública”, seguida do lançamento do livro 

"Polícia e ditadura - A arquitetura institucional da segurança pública de 1964 a 1988", 
de Maria Pia Guerra.

 08 de outubro de 2016, das 14h às 17h30

												•	IV Feira de Livros da Resistência e da Memória Política
 15 de outubro de 2016, das 14h às 17h30

												•	Mesa Redonda
 homenagem a Farid Helou, militante contra a ditadura
 22 de outubro de 2016, das 14h às 17h30

Programa Específico Memorial da Resistência de São Paulo - 2016Programa Específico Memorial da Resistência de São Paulo - 2016
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												•	Mesa Redonda
 Consciência e Resistência Negra: escravidão e o movimento negro”
 19 de novembro, das 14h às 17h30
           

	 	•	Mesa Redonda 
 “Sergio Motta: solidariedade, imprensa e cultura na resistência democrática”
 26 de novembro, das 14h às 17h30

												•	Mesa Redonda e lançamento do livro 
 “Os Porões da Contravenção - Jogo do bicho e ditadura militar: a história da aliança 

que profi ssionalizou o crime organizado”
 02 de abril, das 14h às 17h30

												•	Homenagem a Manoel Fiel Filho e exibição do fi lme “Perdão, Mister Fiel!” 
 (Jorge de Oliveira)
 09 de abril, das 14h às 17h30

 Mesa Redonda em homenagem aos cinquenta anos da peça 
 “Morte e Vida Severina” 
 14 de maio, das 14h às 17h30

												•	Exibição do documentário 
 “Aconteceu bem aqui”, de Camilo Tavares, seguido de debate
 11 de junho, das 14h às 17h30

												•	Mesa Redonda 
 "Tortura, crime que os humanos cometem contra os próprios humanos", com 

lançamento do livro “Tortura, testemunhos de um crime demasiadamente humano”
 25 de junho, das 14h às 17h30
          

												•	Mesa Redonda 
 “Arte como Espaço de Memória”
 30 de julho de 2016, das 14h às 17h30

												•	Exibição do fi lme
 “Narrativas de um Guerrilheiro”
 13 de agosto de 2016, das 14h às 17h30

												•	Mesa Redonda 
 “O Legado da Ditadura no Movimento Operário - Cumplicidade das Empresas”
 27 de agosto de 2016, das 14h às 17h30

												•	Mesa Redonda sobre pesquisas vencedoras do prêmio 
 "Memórias Reveladas", do Arquivo Nacional, no ano de 2015.
 10 de setembro de 2016, das 14h às 17h30

												•	Exibição dos documentários
 “Tortura tem cor” e “Eu vi”, seguida de debate
 24 de setembro de 2016, das 14h às 17h30

Programa Específi co Memorial da Resistência de São Paulo - 2016Programa Específi co Memorial da Resistência de São Paulo - 2016
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Demais ações
¢      Teatro

												•	Foi realizada uma temporada de teatro com a peça “E nós que amávamos tanto a 
revolução”, em parceria com a Opine Produções Artísticas, KamaleoaJuntó de Teatro 
e o Núcleo de Preservação da Memória Política. O espetáculo abordou a situação dos 
presos políticos durante a ditadura civil-militar no Brasil. 

 Após as apresentações foram realizados debates com ex-presos políticos.  
 Período: aos domingos, de 03 de julho a 28 de agosto, das 15h00 às 16h30. 

¢      Exposições 
												•	Além do Memorial ter conquistado o terceiro andar do edifício da Estação Pinacoteca 

para realização de sua programação de exposições temporárias, com a inauguração 
da mostra “Carta Aberta”, destacamos a mostra “Memorial da Resistência de São 
Paulo: conquistas e desafios”, de 30 de janeiro a 16 de agosto de 2016.]

             A mostra teve como objetivo compartilhar as ações museológicas realizadas desde 
o processo de implantação e agradecer o seu apoio - colega, colaborador, parceiro, 
visitante e participante de nossas atividades - nessa trajetória de consolidação da 
nossa instituição. 

¢      Ação Semana Sonhar o Mundo

 Em 2016 a ação aconteceu entre os dias 5 e 11 de dezembro, discutindo o preconceito.
 O Memorial apresentou a seguinte programação: 

            

	 •	Mural “Política e Diversidade”
 O público acompanhoua criação do Mural sob a coordenação do artista Daniel 

Melim e a participação de outros artistas convidados como B47, Rafael Hayashi e 
Ignoreporfavor.

 Data/horário: 05 a 11 de dezembro de 2016, das 10h às 18h
            

												•	Ações extramuros que antecederam a Semana Sonhar o Mundo. 
 Datas: 07, 09, 23 e 30/11, e 01, 02, 07, 08 e 14/12/2016.  
 Público total: 277

												•	Curso de extensão “Educar, contar e brincar para resistir: a Ditadura Militar e o direito 
da criança à Memória e a Verdade” 

 Promovido em parceria com a Unifesp e destinado aos professores, da rede municipal 
de ensino (DRE - Itaquera), responsáveis pelas salas de leitura e representantes de 
várias escolas da região de Itaquera no Grupo de Trabalho em Direitos Humanos. 

 O curso trabalhou com a temática do direito da criança à Memória e à Verdade e as 
possibilidades de refletir sobre a Ditadura Militar como conteúdo formativo, nos anos 
iniciais do Ensino Fundamental, sob a perspectiva da educação em Direitos Humanos 
e o Ensino de História a partir de espaços não formais de educação como o Memorial 
da Resistência de São Paulo. A fim de experienciar práticas lúdicas, a formação 
propôs a abordagem do tema Ditadura Militar por meio da Contação de História. 

 Datas/horário: 01/10, 08/10, 22/10, 05/11, 12/11 e 19/11/2016, das 9h30 às 13h30 

Programa Específico Memorial da Resistência de São Paulo - 2016Programa Específico Memorial da Resistência de São Paulo - 2016
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                                          2017                                  
Exposições
¢      A desobediência civil

												•	A exposição foi inaugurada em 01 de abril em virtude do simbolismo da data (Golpe  
    Militar, em 1º  de abril de 1964).Esta mostra inaugurou mais um espaço de exposições  
       temporárias  do Memorial da Resistência. de 1 de abril a 25 de setembro de 2017.

        Curadoria: Geraldo Souza Dias

¢      Hiatus: a memória da violência ditatorial na América Latina

												•	de 21 de outubro de 2017 a 12 de março de 2018

Sábados Resistentes
												•	“Os coletivos juvenis de resistência hoje - formas de organização e conceitos gerais” 

- Mesa Redonda e apresentação musical
 11 de março de 2011, das 14h às 17h30

												•	Lançamento do livro “Calabouço - Rebelião dos Estudantes contra a Ditadura Civil-
Militar em 1968”, de Geraldo Jorge Sardinha - Mesa Redonda e apresentação musical

 25 de março de 2011, das 14h às 17h30

												•	Lançamento do livro "A repressão militar-policial no Brasil - O livro chamado João", 
seguido de debate e apresentação musical

 08 de abril de 2017, das 14h às 17h30

												•	Mesa Redonda “A questão de gênero e a violência contra a mulher ontem e hoje”, e 
lançamento do documentário “Precisamos falar do assédio”

 06 de maio de 2017, das 14h às 17h30

												•	Lançamento do livro “Onde a humanidade vence a barbárie”, seguido de debate 
 27 de maio de 2017, das 14h às 17h30

Programa Específi co Memorial da Resistência de São Paulo - 2017Programa Específi co Memorial da Resistência de São Paulo - 2017
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												•	Homenagem à Dulce Maia - exibição de documentários, leitura de poemas e música.  
 10 de junho de 2017, das 14h às 17h30

												•	Lançamento do livro-relatório “Crimes da Ditadura Militar”, do Ministério Público Federal.  
 24 de junho de 2017, das 14h às 17h30

												•	“Os escrachos contra os torturadores da ditadura”, lançamento de livro de Ana Paula Brito.
 12 de agosto, 14h

												•	“À espera da verdade - Histórias de civis que fizeram a ditadura no Brasil (1964-1985)”. 
Autores: Haroldo Ceravolo (SP) e Rodolfo Machado (PUC)/ “Depois da Rua Tutóia”- 
Autor Eduardo Reina (lançamento de livro). 

 02 de setembro, 14h

												•	Exibição do filme “Silêncio Roto” e debate “A perseguição política aos japoneses - 
Brasil e Argentina”

 23 de setembro, 14h

												•	Mesa Redonda “50 anos da morte do Che Guevara” - Exibição do documentário “Che 
na Bolívia”, de Carlos Pronzato e do curta-metragem “Eu vi”, de Fábio Eitelberg e 
Pedro Biava (Coletivo Viralata, 2016, 19’).

 07 de outubro, 14h

												•	Mesa Redonda “A Arte da memória: pensando hoje as ditaduras da América Latina” - com 
os artistas da exposição “Hiatus: a memória da violência ditatorial na América Latina”

 21 de outubro, 14h

												•	Mesa Redonda “Um ano da morte de Fidel”, com exibição do filme “Um homem 
chamado Fidel”, de Oliver Stone, Convidados: Frei Betto, Fernando Morais, 

 11 de novembro, 14h

												•	Mesa Redonda “O retrocesso dos Direitos Humanos no Brasil desde 2016”. 
Convidados: Jair Alves (Presbítero Assessor Episcopal para Promoção dos Direitos 
Humanos na 3ª Região Eclesiástica), Claudia Maria Poleti Oshiro (vice-presidente 
da Entre Nós Assessoria, educação e pesquisa em gênero e raça e coordenadora 
do Projeto Darc Social e membro do Grupo de Estudos de Gênero e Religião - 
Mandrágora/Netmal), Adriano Diogo (geólogo sanitarista formado pela USP e ex-
preso político), Franco Reinaudo (diretor do Museu da Diversidade Sexual) e José 
Jorge Maggio (presidente do SINPRO- ABC)

 09 de dezembro, 14h

												•	Lançamento de livro: “Memórias resistentes, memórias residentes: lugares de 
memória da ditadura civil-militar no município de São Paulo”, realizado a partir do 
projeto Lugares da Memória, do MRSP. Convidados: Luis Felipe Abbud (designer), 
Clara Castellanos (pesquisadora), Rogerio Wagner da Silva Leite (coordenador do 
Departamento de Direito à Memória e à Verdade da Secretaria de Direitos Humanos 
do Município de São Paulo), Renato Cymbalista (docente do Departamento de 
História da Arquitetura e Estética do Projeto da USP) e Julia Gumieri (pesquisadora do 
Memorial da Resistência).

 16 de dezembro, 14h

Programa Específico Memorial da Resistência de São Paulo - 2017Programa Específico Memorial da Resistência de São Paulo - 2017
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                                          2018                                  
Exposições

¢         Inauguração do novo módulo da exposição de longa duração do Memorial da
            Resistência de São Paulo: Módulo “Lugares de Memória e Sítios de Consciência”.

¢   Jango: nossa breve história
 
            � De 28 de abril a 05 de novembro de 2018
   

Sábados Resistentes
         			•	24 de fevereiro. Lançamento do livro Paixão de Honestino, a autora Betty Almeida.
 24 de fevereiro.

												•	10 de março. Mesa redonda Resistencia feminina intergeracional ontem e hoje, com 
projeção do curta Nossa Voz Resiste!,de Carolina Caffé.

												•	24 de março. Desfile penitenciária Adriano Marrey. O desfile apresentará as criações 
dos detentos que atuam nas oficinas de costura, tricô e crochê do projeto de 
formação da penitenciária. 

												•	Mesa Redonda “Resistência Negra e Martin Luther King”. 
 14 de abril, 14h

												•	Mesa redonda “1968 operário”
               12 de maio, 14h

												•	Mesa Redonda “Fotógrafos da resistência”. 
 09 de junho, 14h

         
           	•	Lançamento de livro “A experiência Tupamara: pensando em futuras insurgências”, 
 do uruguaio Jorge Zabalza e mesa redonda. 
 23 de junho, 14h

Programa Específico Memorial da Resistência de São Paulo - 2018Programa Específico Memorial da Resistência de São Paulo - 2018
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												•	"O Movimento do Custo de Vida e os 40 anos do grande ato da Praça da Sé, em 
plena ditadura (ago/1978)"

 11 de agosto, 14h

												•	Jornada Educativa "Vozes Da Resistência No Brasil: Nazismo, Neonazismo e Ditadura 
(MRSP, Leer-Usp, B’naiB’rith e Goethe-Institut São Paulo)

 

 Programação:
 10h00  Mesa de abertura
 Palestra “Intolerância reciclada: antissemitismo, xenofobia e neonazismo. Ações 

pedagógicas de resistência”
 Palestrante: Profa. Dra. Maria Luiza Tucci Carneiro
 
 10h00 - 10h30
 “Levem adiante aquilo que começamos”: a resistência da Rosa Branca ao nacional-socialismo. 
 Palestrante: Yasmin CobaiachiUtida.

 10h30 - 12h30
 Exibição do documentário “Os resistentes. Testemunhas da Rosa Branca”. Direção, 

conceito e produção | KatrinSeybold. Alemanha, 2008, 92’ | Classificação livre.
 Diálogos: Alemão | Legendas: Português. (por Yasmin CobaiachiUtida)
 
 14h00 - 14h40
 Resistência Antinazista nas comunidades de língua alemã no Brasil (1933-1945)
 Palestrante: Raissa Alonso (Arqshoah/LEER-USP; mestranda em História Social)

 14h45 - 15h20
 O legado dos partisans: histórias de coragem, resistência e cidadania
 Palestrante: BlimaLober (Arqshoah/LEER-USP); Programa de Pós-Graduação em 

Estudos Judaicos, FFLCH-USP)

 16h00 - 16h30
 Henfil diante da Ditadura Militar 
 Palestrante: Dr. Marcos Silva (Depto de História/USP)
 

 16h40 - 17h15
 Movimento(s) negro(s) na Ditadura Militar
 Palestrante: Karin Kössing (Proin/USP)
 01/09, 10h às 17h15

												•	“Abertura dos arquivos no Brasil e Paraguai e sua contribuição para o cumprimento 
das recomendações das Comissões da Verdade”

 15 de setembro09, 14h

Programa Específico Memorial da Resistênciade São Paulo - 2018Programa Específico Memorial da Resistência de São Paulo - 2018
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209208 Programa Específico Memorial da Resistência de São Paulo 2014-2018Programa Específico Memorial da Resistência de São Paulo 2014-2018

Programa Específico
Memorial da Resistência de São Paulo

 
 
 
 

Metas Pactuadas 

Ações Indicador 
2014 2015 2016 2017 2018 

Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado 

Receber visitantes 
Quantidade de 
pessoas 70.000 77.284 61.000 66.997 65.000 71.321 65.000 69.623 59.000 80.975 

Realizar exposições 
temporárias Número de exposições 3 3 2 2 2 2 2 2 2 

 
2 

Realizar  
Sábados Resistentes 

Quantidade de 
eventos 15 17 15 18 15 17 15 15 15 

 
15 

Realizar Programa de pesquisa 
Lugares da Memória Quantidade de lugares 10 14 80 195 45 45 40 37 15 

 
- 

Realizar Programa de pesquisa 
Coleta de testemunhos 

Quantidade de 
entrevistas  25 29 60 65 15 15 15 15 67  

- 
Propiciar visitas mediadas para 
ensino público e privado  

Número de pessoas 
atendidas 14.000 17.106 10.500 13.111 10.500 12.574 10.500 10.165 10.000 

 
12.185 

Realizar atendimento para 
público espontâneo 

Número de pessoas 
atendidas 6.000 6.141 6.000 7.507 6.500 8.454 6.500 8.736 7.000 

 
8.182 

Realizar atendimento para 
público com deficiência 

Número de pessoas 
atendidas 70 132 720 918 720 1.036 760 1.002 760 

 
940 

Realizar encontros para 
educadores 

Número de encontros 
realizados 7 7 8 8 8 9 8 8 8 

 
8 

Realizar Programa  
Tardes de Memória 

Número de eventos 
realizados - - - - 3 10 8 8 8 

 
8 

Realizar pesquisa de 
 satisfação de visita Índice =>80% >80% =>80% >80% =>80% >80% =>80% >80% =>80% 

 
>80% 

Realizar pesquisa de satisfação 
com alunos e professores Índice  

 
- 

 
- 

 
- 

 
- =>80% >80% =>80% >80% =>80% 

 
>80% 

Realizar Curso de Direitos 
Humanos Curso realizado 1 1 - - - - - - - - 

 

 

 

Metas Condicionadas 

Ações Indicador 
2014 2015 2016 2017 2018 

Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado 

Realizar exposições 
temporárias Número de exposições 

- 
 - - 1 1 

Realizar Curso de Direitos 
Humanos Curso realizado 

- 
 - - 1 1 

Publicação sobre o DEOPS Publicação entregue - - - - 1 
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Programa
de Edificações:
Manutençao predial,
Conservação preventiva 
e Segurança 

Relatório de atividades 2014-2018
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                                          2014                                  

¢   Geradores

Aquisição e instalação de dois geradores para garantia de funcionamento da Pinacoteca 
durante as recorrentes quedas e oscilações no fornecimento de energia elétrica no bairro.

¢   Sanitários

Realizadas melhorias nos sanitários de visitantes e de funcionários com polimento no 
piso e nos revestimentos, aplicação de resinas de proteção, substituição de lavatórios.

PINA - Luz
¢   Piso da Recepção

O piso de madeira da recepção da Pinacoteca foi substituído conforme projeto 
aprovado pelos órgãos de preservação do Patrimônio Histórico e Cultural do 
Estado de São Paulo. 

A substituição obedeceu à mesma paginação, ou seja, o mesmo desenho do piso 
original. Foi feito o polimento e aplicação de produto destinado a aumento do 
brilho e resistência ao alto tráfego.
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Programa de Edificações: Manutençao predial, Conservação preventiva e Segurança - 2014 Programa de Edificações: Manutençao predial, Conservação preventiva e Segurança - 2014 
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                                          2015                                  
PINA - Luz

¢   Instalação de Bebedouros

Instalação de bebedouros para melhor atendimento aos usuários do museu, 
principalmente o público escolar.

¢   Recuperação Belvedere

Recuperação do local, com pintura de todas as estruturas metálicas, paredes, 
tratamento das portas e recuperação do lustre.

¢   Instalação de pisos de madeira 
Em parte das salas de Exposições Temporárias, foram instalados os pisos 
de madeira com sistema de absorção de impactos da marca Tarkett. Ele foi 
instalado sobre o piso original com adequações para o acesso às galerias 
(rampas e altura das portas).
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Programa de Edifi cações: Manutençao predial, Conservação preventiva e Segurança - 2015 Programa de Edifi cações: Manutençao predial, Conservação preventiva e Segurança - 2015 
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                                          2016                                  
PINA - Luz

¢   Manutenção corretiva em estruturas de madeira
         do telhado Salas Expositivas

Dando continuidade as ações do Relatório Técnico de avaliação das estruturas de 
madeira dos telhados, foram executados os serviços de manutenção corretiva na área 
correspondente as salas descritas.
Os serviços consistiram na troca de peças danifi cadas pela ação de cupins em 
ponto de travamento junto a parede do edifício e também substituição de viga de 
sustentação com fi ssura devido ao enfraquecimento da peça pelos insetos e tempo 
de vida util. Além dessas ações corretivas efetuamos ações de eliminação de todos 
os pontos ativos com cupins e também efetuamos o tratamento mensal e preventivo 
para esse tipo de praga. 

¢   Nova sala expositiva: Galeria Roger Wright

O local anteriormente destinado às áreas administrativas, foi convertido em área 
expositiva, denominada Galeria Roger Wright, com uma área total de 225 m2, onde foi 
instalada a exposição de longa duração. 
Nessas salas foram instaladas as paredes expográfi cas para fi xação das obras, instala-
ção de piso no mesmo padrão do 2º andar, instalação de portas de vidro para acesso 
de visitantes, instalação de iluminação adequada dentro dos padrões museológicos.

¢   Instalação de pisos nas Salas Bardi e Brasilianas

Com o objetivo de qualifi car os espaços físicos da Pinacoteca Luz, seguindo o padrão 
já adotado em todo o 2º andar do Edifício, foram instalados os pisos de madeira com 
sistema de absorção de impactos da marca Tarkett. O piso foi instalado sobre o piso 
original e todas as adequações necessárias para o acesso às galerias (rampas e altura 
das portas) foram executadas.
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PINA - Estação

¢   Readequação do 3º andar e do térreo

No mês de novembro demos início à readequação de espaços dentro do prédio da 
Pina Estação. As ações têm como objetivo aumentar a área expositiva do Memorial 
da Resistência, melhorar a área de acolhimento na recepção do prédio, com espaço 
adequado para atendimento, e atender às demandas de reserva técnica para obras de 
grande formato, do acervo crescente.
Preparo de salas do 3º andar para Memorial da Resistência

Adequação andar térreo, com recuperação de portas da fachada. A adequação interna 
do andar térreo, iniciada no fi nal do mês de novembro, devido à complexidade, será 
fi nalizada até o fi nal do mês de fevereiro de 2017.

¢   Nova área Administração

Após a defi nição de transferência das áreas administrativas da Pinacoteca Luz 
para a Pinacoteca Estação, durante os meses de fevereiro e março foram feitas as 
readequações necessárias (rede de telefonia, dados, parte das divisórias e pintura) no 
2o andar da Estação Pinacoteca. Foram transferidos para esse espaço os núcleos 
Financeiro (compras, contabilidade, fi scal e tesouraria), Comunicação e Marketing, 
Projetos e Produção, Curadoria e Pesquisa, assim como as Diretorias Geral, 
Administrativa Financeira e Relações Institucionais. Com isso, no prédio da Pinacoteca 
Luz, a área expositiva foi ampliada em 225 m2. 
A alteração foi executada com recursos da área de Infraestrutura, advindos do Contrato 
de Gestão.
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¢   Implantação do Equipamento
Desfibrilador Externo Automático - DEA

Em conjunto com a implantação do posto de Bombeiro Civil, incorporamos também em 
nossas operações de pronto socorrismo o uso do Desfibrilador Externo Automático - DEA.
Os Bombeiros Civis, Operadores de Monitoramento, Supervisor e Coordenador do 
Núcleo de Segurança, estão habilitados a utilizar o Desfibrilador Externo Automático 
quando houver necessidade em atendimento de primeiros socorros.
Este equipamento é de suma importância no atendimento a vítimas de arritmias cardíacas, 
pois além de diagnosticar automaticamente uma parada cardiorrespiratória, ele avalia a 
necessidade de aplicar o choque para reorganizar a fibrilação do coração. 
Cada museu passou a ter um equipamento, que foi colocado próximo da recepção 
de serviço, visando o rápido transporte para qualquer local da instituição. 
Além dos Bombeiros Civis, temos mais oito funcionários habilitados para uso do 
equipamento, contribuindo assim para a rapidez no atendimento a visitantes, 
funcionários e prestadores de serviços.

 

Fo
to

: C
ED

O
C

Programa de Edificações: Manutençao predial, Conservação preventiva e Segurança - 2016 Programa de Edificações: Manutençao predial, Conservação preventiva e Segurança - 2016 



223222

                                          2017                                  
PINA - Luz

¢   Pintura de toda parte externa das claraboias

Ação de manutenção corretiva na parte superior da claraboia em que foi feito todo o 
lixamento das estruturas, o fechamento das partes que estavam corroídas, a pintura 
de proteção contra ferrugens e por último a pintura completa em epóxi para proteção 
de toda a estrutura. (Serviço realizado com recursos de patrocínio da Lei Rouanet)

.  

.  

¢   Substituição de Chiller, Quadros e Sensores de temperatura 
sistema Ar Condicionado

Foi concluída a implantação do novo Chiller de 100Trs, a troca de 19 quadros de 
comando dos fancoils e a implantação de um novo sistema de automação do Ar 
Condicionado. Também foram substituídos todos os sensores de temperatura nos 
fancoils para atender aos comandos de regulagem de temperatura e umidade. 
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¢   Troca das portas das salas expositivas 1° andar

Foram substituídas todas as portas das salas expositivas e da loja por modelo
em alumínio e com sistema de dobradiças para sustentação das portas. Nesse
modelo também foi incluso o sistema de fechaduras para travarmos as portas.
São portas mais leves e já adequadas para atender de forma adequada o
Público em geral e também com necessidades especiais.

¢   Instalação de pisos nas Get
(Galerias de exposições temporárias)

Seguindo o padrão já adotado em todo o 2º andar, foram instalados os pisos de madeira 
com sistema de absorção de impactos da marca Tarkett. O piso foi instalado sobre 
o piso original e todas as adequações para o acesso às galerias (rampas e altura das 
portas) foram executados.

PINA - Estação
¢   Instalação de portas automáticas térreo

Para podermos ter um controle de acesso mais eficiente e também minimizar o 
volume de sujeira e detritos que entram pelo museu devido as portas abertas foram 
instaladas portas automáticas com sensores de presença para acionamento.

¢   Finalização da readequação andar térreo

Foi realizada a readequação de espaços dentro do prédio da Pina Estação. As ações 
tiveram como objetivo dispor uma área melhor estruturada, com um amplo espaço de 
atendimento, aumentando a área expositiva para a área do Memorial da Resistência e 
atendendo as demandas de reserva técnica de grandes obras no prédio.
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                                          2018                                  
PINA - Luz

¢   Troca das portas das salas expositivas 2º andar

Foram substituídas todas as portas das salas expositivas que já eram de ferro e 
vidro e apresentavam muitos problemas por um modelo em alumínio e vidro e 
com sistema de dobradiças para sustentação das portas. Nesse modelo também 
foi incluso o sistema de fechaduras para travarmos as portas, que garantirá 
melhor segurança além de contribuir com controle de umidade e temperatura 
das salas. São portas mais leves para atender de forma adequada o público em 
geral e também com necessidades especiais.

¢   Troca de toda película dos vidros das claraboias pátios 1 e 2

Ação de substituição das películas antigas e desgastadas por material novo
com mesmo melhor proteção térmica e contra raios UVs e dando a
transparência necessária para o ambiente.

¢   Câmeras de Segurança IP

Foi realizada a fi nalização da troca das câmeras analógicas existentes por modelos 
digitais padronizando assim todo o sistema de câmeras da Pina Luz. Também foram 
substituídos os gravadores analógicos por gravados digitais e todo cabeamento de 
cabos coaxiais por cabos de rede. 
No total, foram instalados: 85 câmeras IP tipo Bullet, 04 Speed Dome, 03 gravadores 
digitais, 02 antenas, 04 no breaks de 600Va.
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¢   Iluminação Fachada

Foi realizada nova iluminação cênica nas fachadas da Praça da Luz e Avenida 
Tiradentes. Alem da questão de segurança que deixou o ambiente mais iluminado, 
com o controle de cores, podemos ambientar as fachadas conforme as campanhas 
indicadas.

¢   Execução de Reserva Técnica (R9)

Foi realizada adequação de um espaço interno para a execução de uma nova reserva 
técnica para armazenar obras de arte. A nova área possui 72 m2 e atenderá uma 
demanda da área de conservação para armazenamento de obras que, atualmente, 
encontram-se em Reserva Técnica externa alugada.

 

¢   Modernização Auditório Pina Luz

Foi realizada toda a modernização do auditório tornando o mesmo uma área de 
mutliplos usos. A estrutura implantada hoje atende de forma confortável e segura 
134 pessoas. No espaço todo qualifi cado e planejado com controles de iluminação, 
temperatura, sistema de áudio, sistema de vídeo e transmissão é possível realizar 
diversos tipos de eventos próprios ou para locações de eventos corporativos.

¢   Execução de banheiro PNE

Foi realizada adequação de um espaço interno para a execução de um banheiro 
tipo PNE para poder atender de forma adequada aos visitantes e também as leis 
atuais de acessibilidade.
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PINA - Estação
¢   Retrofi t Chillers Estação

Foram substituídos todos os isolamentos e comandos com intuito de ativar todos 
os compressores que foram substituídos (12 no total). Também foram substituídos 
os controladores e sensores de automação. 

PINA - Contemporânea
¢   Adequação da área de entrada do edifi cio

Foi realizada a pintura do muro fachada, manutenção geral de todas as fl oreiras 
e também da entrada principal com reparos no piso e no telhado para celebração 
da transferência do edifício para a Pinacoteca.
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Atividades gerais
¢   Gestão de manutenção

Com intutito de qualifi car e priorizar as ações de manutenção preventiva 
foi implantado desde 2015 um plano de gestão de Laudos, serviços e 
acompanhamento para que as ações básicas sejam realizadas de forma continua 
e com ações programadas.
As ações preventivas minimizam gastos com corretivas e evitam situações de risco 
ao patrimonio e as pessoas. 

¢   Regularização AVCB

Foi realizado todo o processo de validação para a regularização do AVCB dos 
prédios Pina Luz e Pina Estação. A vistoria foi realizada pelos bombeiros com 
testes em diversos equipamentos e todos foram aprovados.
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¢   Ações de segurança
e prevenção de incêndios

Anualmente é realizado treinamento de brigada de incêndio com representantes de 
cada área do museu. 

¢   Alvará - Relatório das ações realizadas para obtenção
  Instalação de barra anti-pânico

Dando continuidade as ações para regularização do Alvará foram instaladas em todas 
as portas do andar principal as barras anti-panico tanto na parte da frente quanto dos 
fundos do andar. Com isso conseguimos garantir a evacuação por todas as vias indicadas 
no projeto apresentado ao Segur- 3. As próximas etapas serão as de novas rampas de 
acesso PNE e também corrimão para as escadas conforme nova norma de acessibilidade.
Também foram apresentados os projetos com toda a sinalização de rotas de fugas e 
todos os pontos de evacuação.
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Programa
de Gestão Executiva,
Transparência
e Governança  

¢           Patrocínio 

 Pese a recessão econômica que o pais enfrentou a partir 2015, foi possível realizar 
significativa captação de recursos, junto a pessoa física e jurídica, com uma leve 
queda se comparado ao valor captado em 2014. O êxito foi resultado 

 do constante trabalho de relacionamento institucional, em conjunto com a 
variada programação cultural que permitiu, inclusive, estabelecer novas parcerias. 
A exemplo do que aconteceu em 2018, cuja grade de exposições temporárias 
enfatizaram artistas mulheres. Esse tema gerou muito interesse por parte dos 
patrocinadores e possibilitou boas negociações e inclusão de novos parceiros.

¢           Receitas operacionais

 (Bilheteria, loja e cessão de espaço para eventos)

 Outras frentes também foram importantes, tais quais, desenvolvimento 
de novos produtos para venda na loja do museu, o projeto de venda de 
múltiplos e edições limitadas, o crescimento do grupo de Patrono das Artes 
Contemporâneas e a realização de eventos de arrecadação como o Pinaball, 
realizado por ocasião dos 110 anos da Pinacoteca.    

 O dia de fechamento dos museus ao público, para manutenção, foi alterado 
de segunda para terça-feira. Com isso, a Pinacoteca e o Memorial passaram a 
abrir para visitação de quarta a segunda, apresentando-se como uma das únicas 
opções de visitação às segundas-feiras.

¢           Programa Consciência Funcional

 A Ação Educativa, em parceria com a área de Recursos Humanos, desenvolve, 
desde 2007, o Programa Consciência Funcional para formação e acompanhamento 
dos funcionários da OS, visando não apenas a melhoria da recepção do público, 
mas o bem-estar do trabalhador museal.

Relatório de atividades 2014-2018
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Metas Pactuadas 

Ações Indicador 
2014 2015 2016 2017 2018 

Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado 

Captar recursos operacionais   Valor a ser captado em R$ 1.958.000 2.255.359 
              
1.756.688 2.280.226  1.465.311  2.515.169 1.931.600 2.396.436 

          
1.959.000   

Captar recursos de patrocínio  Valor a ser captado em R$ 2.447.500 8.991.303 
          
2.342.250 8.952.463  3.232.305  8.414.362 

7.100.00
0 8.312.541 7.100.000  

 

 

 

Programa de Gestão Executiva,
Transparência e Governança
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ORGANIÇÃO SOCIAL
Associação Pinacoteca Arte e Cultura - APAP
Objeto(s) Contratual(s) Pinacoteca de São Paulo (Luz e Estação) e Memorial da Resistência de São Paulo
No Contrato de Gestão 005/2013

ORGANIZAÇÃO SOCIAL  Associação Pinacoteca Arte e Cultura - APAC
 

OBJETO(S) CONTRATUAL(S) Pinacoteca de São Paulo (Pinacoteca Luz e Estação Pinacoteca) e  
Memorial da Resistência de São Paulo  

Nº CONTRATO DE GESTÃO 005/2013 
 
 
 

 

 
CUMPRIMENTO DO PLANO DE TRABALHO 
 

 
2014 

 
2015 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

Nº de ações com metas previstas 60 59 50 46 51 
Nº de ações com metas integralmente atingidas 57 55 48 40 50 
Índice de Cumprimento de Metas (ICM) 95% 93% 96% 87% 98% 
Nº metas condicionadas previstas 13 7 17 45 29 
Nº de metas condicionadas integralmente cumpridas 4 4 11 40 20 
Número de metas com cumprimento ≥120%  21 21 16 14 16 
Número de metas com cumprimento ≤ 80% 0 3 2 4 0 
Nº de ações com metas não executadas com justificativa 
aceita pela UGE 

0 0 0 0 0 

 
CUMPRIMENTO DAS ROTINAS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 
(INDICAR A ENTREGA ANUAL SIM / NÃO) 

              

Plano Museológico sim sim sim sim sim 
Plano de Conservação sim sim sim sim sim 
Política de Acervo sim sim sim sim sim 
Política de Exposições sim sim sim sim sim 
Plano de Manutenção e Conservação Preventiva sim sim sim sim sim 
AVCB sim sim sim sim sim 
Alvará de Funcionamento de Local de Reunião não não não não não 
Plano de Segurança e Gerenciamento de Riscos sim sim sim sim sim 
Plano de Sustentabilidade Ambiental não não não não não 
Plano de Comunicação sim sim sim sim sim 
Plano Educativo sim sim sim sim sim 
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SAÚDE FINANCEIRA 
  

 
2014 

 
2015 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

Índice de liquidez seca  %1 %1 %1 %1 %1  
Data da publicação do Manual de Compras  e de sua última 
alteração 

11/07/2014 11/07/2014 11/07/2014 17/03/2017 17/03/2017 

Saldos das contas vinculadas ao CG em 30/11/2018 5.518.606,51 5.934.829,71 6.590.271,10 7.318.011,38 5.300.697,02 
 13,724.809 72,004.810.3 12,4061414 55,199.284.3 13,138.285  essapeR ed etnerroC atnoC

Conta Corrente Fundo de Reserv 10,508.617.1 60,982.545.1  a  1.738.675,17 1.882.297,24  
45 00,0 aicnêgitnoC ed odnuF etnerroC atnoC .600,55 116.375,29 160.689,62 166.299,03 

 58,600.277.2 87,073.207 25,178.94 69,295.35 22,546.864.2  oãçatpaC etnerroC atnoC
 0 92,150.17 16,184.5 90,588.4 97,823.76  oãçatpaC etnerroC atnoC

,215.458   setnerroc satnoc siameD 13 621.954,55 523.123,00 0,00 0 
,0 00,0   setnerroc satnoc siameD 00 0,00 1.480.898,03 1.438.578,83 

Demais contas correntes [valores em espécie]  0,00 0,00 15.140,30 2.304,15 15.385,00 
 
 

      

 
RECURSOS HUMANOS 
 

 
2014 

 
2015 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 00,478.365.51  )$R( HR arap otsiverp otnemaçrO 15.411.928,00 14.788.620,00 15.019.390,00 13.409.741,63 
51 00,394.727.51  )$R( HR moc odidnepsed latoT .917.021,00 14.809.520,00 14.595.519,00 13.594.336,21 

Orçamento previsto para gasto com diretoria (R$) 1.469.787,00 1.285.497,00 1.276.302,00 1.403.534,00 1.290.036,37 
 00,325.414.1 )$R( airoterid moc odidnepsed latoT 1.357.888,00 1.311.776,00 1.391.933,00 1.263.517,61 

 451 651 191 691 652 )11/03 me( TLC sodagerpme ed oremúN
Data da publicação do Manual de RH e de sua última alteração 17/03/2014 17/03/2014 17/03/2014 17/03/2014 29/08/2018 
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Saldos das contas vinculadas ao CG em 30/11/2018 5.518.606,51 5.934.829,71 6.590.271,10 7.318.011,38 5.300.697,02 
 13,724.809 72,004.810.3 12,4061414 55,199.284.3 13,138.285  essapeR ed etnerroC atnoC

Conta Corrente Fundo de Reserv 10,508.617.1 60,982.545.1  a  1.738.675,17 1.882.297,24  
45 00,0 aicnêgitnoC ed odnuF etnerroC atnoC .600,55 116.375,29 160.689,62 166.299,03 

 58,600.277.2 87,073.207 25,178.94 69,295.35 22,546.864.2  oãçatpaC etnerroC atnoC
 0 92,150.17 16,184.5 90,588.4 97,823.76  oãçatpaC etnerroC atnoC

,215.458   setnerroc satnoc siameD 13 621.954,55 523.123,00 0,00 0 
,0 00,0   setnerroc satnoc siameD 00 0,00 1.480.898,03 1.438.578,83 

Demais contas correntes [valores em espécie]  0,00 0,00 15.140,30 2.304,15 15.385,00 
 
 

      

 
RECURSOS HUMANOS 
 

 
2014 

 
2015 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 00,478.365.51  )$R( HR arap otsiverp otnemaçrO 15.411.928,00 14.788.620,00 15.019.390,00 13.409.741,63 
51 00,394.727.51  )$R( HR moc odidnepsed latoT .917.021,00 14.809.520,00 14.595.519,00 13.594.336,21 

Orçamento previsto para gasto com diretoria (R$) 1.469.787,00 1.285.497,00 1.276.302,00 1.403.534,00 1.290.036,37 
 00,325.414.1 )$R( airoterid moc odidnepsed latoT 1.357.888,00 1.311.776,00 1.391.933,00 1.263.517,61 

 451 651 191 691 652 )11/03 me( TLC sodagerpme ed oremúN
Data da publicação do Manual de RH e de sua última alteração 17/03/2014 17/03/2014 17/03/2014 17/03/2014 29/08/2018 
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PRINCIPAIS RESULTADOS 
 

 
2014 

 
2015 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

Pinacoteca de São Paulo  
(Pinacoteca Luz e Estação Pinacoteca) 

           

 81 61 31 71 91  sairáropmet seõçisopxe ed ºN
Nº de eventos de programação  37 05 02 22 72  larutluc

 879.73 677.53 224.24 637.15 476.16 savitacude seõça sad ocilbúP
84  uesuM on laicneserp latot ocilbúP 3.916 616.143 325.343 406.215 469.751 

Ações de apoio ao SISEM 
 0 0 0 1 2  odatsE olep setnareniti seõçisopxe ed ºN

Nº de ações realizadas   4 2 3 2 5 
 9     avitacude oãça erbos sosruc me sagav ed ºn

Memorial da Resistência de São Paulo             
 3 3 3 3 3  sairáropmet seõçisopxe ed ºN
 23 63 73 62 42  larutluc oãçamargorp ed sotneve ed ºN

 703.12 309.91 460.22 635.12 973.32 savitacude seõça sad ocilbúP
Público total presencial no Museu  579.08 326.96 123.17 799.66 482.77 
Ações de apoio ao SISEM 

 0 0 0 1 2  odatsE olep setnareniti seõçisopxe ed ºN
Nº de ações realizadas  2 3 1 2 2 
(outros)           
Dados gerais 
Realizou pesquisa de perfil e satisfação de público (Sim/Não) sim sim sim sim sim 
Índice de satisfação do público com a programação cultural (%) 91% 93% 96%  91% 
Nº de municípios atingidos com ações do plano de trabalho 6 3 1 1 5 

 12 91 61 02 22  sairáropmet seõçisopxE ed latoT ºN
Nº Total de eventos programação cultural nos museus 51 48 57 86 105 
Nº Total de Público educativo nos museus  582.95 976.55 684.46 272.37 350.58 
Nº de Total Público presencial nos museus  627.055 838.574 466.693 041.386 002.165 

90%
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Governo do Estado de São Paulo

JOÃO DORIA 
Governador do Estado de São Paulo

SÉRGIO SÁ LEITÃO
Secretário do Estado de Cultura e Economia Criativa

CLÁUDIA PEDROZO
Secretária Executiva do Estado de Cultura e 
Economia Criativa 

FREDERICO MASCARENHAS
Chefe de Gabinete do Estado de Cultura e 
Economia Criativa

Conselho de Orientação Artística 
Presidente: Jochen Volz
Conselheiros: Ana Paula Simioni, Guilherme 
Wisnik, Jaime Lauriano, João Bandeira, Lucia 
Machado Koch, Stela Barbieri 

Associação Pinacoteca Arte
e Cultura - APAC 

Organização Social de Cultura

Conselho de Administração
Presidente: Manoel Andrade Rebello Neto
Conselheiros: Beatriz Yunes Guarita, Carlos 
Jereissati, Christopher Andrew Mouravieff-
Apostol, Claudio Thomaz Lobo Sonder, Denise 
Aguiar Álvarez, Elisa Inês Ximenes Vieira, Marcelo 
Secaf, Mariangela Ometto Rolim, Roberto 
Bielawski, Rosana Paulino, Sérgio Sister, Tito 
Amaral de Andrade, Walter Appel
 
Conselho Fiscal
Presidente: Osvaldo Roberto Nieto
Conselheiro: Antonio Carlos Rovai, 
Silvio Barbosa Bentes

Conselho Consultivo
Presidente: Celso Lafer
Conselheiros: Alfredo Egydio Setubal, Ana 
Carmen Rivaben Longobardi, Bruno Musatti, 
Carlos Wendel de Magalhães, Heitor Sant’anna 
Martins, Helio Seibel, Horácio Bernardes 
Neto, João Carlos de Figueiredo Ferraz, José 
Olympio da Veiga Pereira, Julio Roberto Magnus 
Landmann, Nilo Marcos Mingroni Cecco, Pedro 
Bohomoletz de Abreu Dallari, Renata di Paula, 
Ricardo Steinbruch, Ruy Roberto Hirschheimer

Diretor Geral
Jochen Volz

Diretor Administrativo e Financeiro
Marcelo Costa Dantas

Diretor de Relações Institucionais
Paulo Romani Vicelli

Analista de Planejamento e Gestão
Bianca Corazza

Secretário de Diretoria
Renivaldo Nascimento Brito

Auxiliar Administrativo
Vivian Miranda

Relações Institucionais
Fábio Miyata, Jaqueline Viana, Julia Puglia 
Bergamasco, Luana Andrea Lopes Machado 
Cavalcanti                              

Núcleo de Comunicação e Marketing
Coordenadora: Adriana Krohling Kunsch
Amanda Regina Cordeiro Costa, Ana Camila Dias 
Gaya, Caio Cesar de Melo Raposo, David Atila 
de Oliveira, Francisco Franceli Pereira, Jamerson 
Correia de Lima, Leila Graziela Costa Oliveira, 
Mateus Marques Tozelli, Thais Gouveia Leite

Área de Acervo e Curadoria
Coordenadora: Valéria Piccoli

Núcleo de Acervo Museológico
Coordenadora: Fernanda D’Agostino Dias
Gabriela Rodrigues Pessoa de Oliveira, Ligia 
Kulaif Perroni, Rafael Guarda Laterza

Biblioteca Walter Wey e Centro de 
Documentação e Memória
Coordenadora: Isabel Cristina Ayres da Silva 
Maringelli
Ana Helena Grizotto Custodio, Cleber Silva 
Ramos, Diego Silva, Eliane Barbosa, Larissa Alves 
da Silva, Leandro Antunes Araujo

Núcleo de Pesquisa e Curadoria
Curadora-chefe: Valéria Piccoli
Fernanda Mendonça Pitta, José Augusto Pereira 
Ribeiro, Thierry Fernandes Fonseca de Freitas
           
Núcleo de Conservação e Restauro
Coordenadora: Teodora Camargo Carneiro
Andre Cruz da Silva, Camilla Vitti Mariano, Flavia 
Lidiane Baiochi dos Santos, Henrique Francisco 
Costa Filho, Juliana Perondini Brandão, Priscila 
Leitão Denardi Alegre, Rafael Almeida Tonon, 
Tatiana Russo dos Reis

Área de Ação Educativa
Coordenadora: Mila Milene Chiovatto
Coordenador de Programas Educativos 
Inclusivos: Gabriela Aidar

Alana Iria Augusto, Ana Camila Silva Onofre, 
Carolina Simões de Oliveira, Cinthia Alves da 
Silva, Gabriela Cometi Duarte, Ian da Rocha 
Cichetto, Isis Arielle Avila de Souza, Joyce 
Braga da Silva, Leonardo Sampaio da Silva, 
Luciana Cardoso de Oliveira Santos, Luisa 
Rodrigues Barcelli, Margarete de Oliveira, 
Maria Stella da Silva, Marina Amaral Gouveia, 
Rafael Aparecido Ribeiro Anacleto Malaquias, 
Rafaella de Castro Fusaro, Renato Akio da 
Cruz Yamaguchi, Sabrina Denise Ribeiro, 
Telma Cristina Mösken, Valdir Alexandre de 
Oliveira, Vera Lucia Cardoso Farinha, Wilmihara 
Benevides da Silva Alves dos Santos

Área de Projetos Culturais
Coordenadora: Angela Alem Gennari

Produção
Barbara Rodrigues Tavares, Elisa Inês Ximenes 
Vieira, Guilherme Barros e Mirian Sasaki

Montagem de Exposições
Jonatas Santana Biet, Mauricio da Silva A. 
Serrano

Área Financeira
Coordenadora: Renata Aparecida Silva de Melo.
Ana Paula Alencar Quaresma, Cícero Fernandes 
da Silva, Edinea Aparecida Rocha Possebon, 
Eduardo Oubeur Gouveia, Emanuelle Rodrigues 
de Castro, Fernando Henrique Lau, Paula Marie 
Ito, Renata de Araujo Angelim

Área de Recursos Humanos e Atendimento ao 
Público 
Coordenadora: Marcia Regina Guiote Bueno

Recursos Humanos
Lacerda Mitsuzumi, Maiara de Oliveira Correia

Atendimento ao Público
Alef Santiago, Alex Tondo Kiala, Aline da Silva 
Oliveira, Aline Silva Matos, Ana Paula da Silva, 
Arlete Oliveira de Souza, Antonio Rodrigues de 
Almeida Junior, Ashley Any Gonçalves, Bianca 
Alana Araújo do Nascimento, Bruna Cristina 
S. dos Santos, Cátia de Souza Pereira, Claudia 
Aparecida dos Santos, Cleiton dos Santos, 
Daniela Soares Lima, Danilo Batista de Oliveira 
Santos, Danilo da Silva Jardim, Demily Nobrega 
da Silva, Diego Aparecido, Enelio Idamay, Fabiana 
Borges dos Santos, Fabiane Cavalcante Peixoto, 
Fabio Lazarini, Francisco Vieira Junior, Guilherme 
Tadeu T. Martins, Grazielle Alves Bastos, Igor 
Nogueira de Sousa, Joelma Silva de Oliveira, José 
Cleolenildo da Silva, Lucimara Cristiane Vieira 
Silva, Lurdes Irene da Costa, Marcela Pinheiro de 

Macedo, Marcilene Maria da Silva, Maria Aldenice 
da Silva Santos, Maria Aparecia Silva Gonçalves, 
Maria Hilda Vieira Rodrigues, Maria José da Silva 
Balbino, Maria Sandra Barbosa de Melo Souza, 
Marta Conceição Augusto, Matheus Cabral 
Arnaldo, Nadiene Muniz, Nadiete Muniz da Silva, 
Patrícia Aparecida Batista de Souza, Paulo Nei 
Prata Fernandes, Pedro Bispo Sampaio, Priscila 
Aparecida Leite Figueiredo, Raquel da Silva, 
Rebeca Cristina Berto Silva, Regiane Alves da 
Rosa, Regiane Gomes da Silva Vieira, Reijane da 
Silva Muniz, Ronal Joseph, Rosemeire dos Santos 
Cezar, Rosicleia dos Santos Faria, Rosilda Santana 
de Souza, Rosimeire dos Santos Figueiredo, 
Soraya Correa da Rocha Pequeno, Tamyres 
Lippi Moser, Thiago Sguoti da Costa, Thomaz de 
Jesus Silva, Vera Lucia de Almeida Silva, Viviane 
Palomo dos Santos, Wilcene Joseph

Área de Facilities
Coordenador: Eric Braga Leister

Infraestrutura        
André Luiz Mello Peixoto, Cícero Teixeira Peixoto, 
Espedito Ramalho Rangel, Flávio da Silva Pires, 
Gilberto Oliveira Cortes, Hamilton Manoel de 
Jesus, Julia Martinelli Bosco de Oliveira, Marcos 
Cardoso, Marcos de Goes Barbosa, Mario Sergio 
Caetano dos Santos, Muyangi Inseta, Paulo Cesar 
Pereira Duarte de Carvalho, Rodolfo Yuri de 
Almeida Santana. 

Núcleo de Segurança Patrimonial
Janaina Roberta Ferreira de Souza Cortes, José 
Rubens de Lima Junior, Karina Inácio da Silva, 
Leandro Aparecido Sires dos Santos, Marcio Araújo 
de Lima, Marcio Guedes da Silva, Renata Pimenta 
Ferreira, Tarcisio da Silva, Yago Tavares Franco.

Núcleo de Tecnologia da Informação
Coordenador: Robson Serafim Valero 
Deilson Santana Sena, Rodrigo Justino da Silva 

Memorial da Resistência
de São Paulo 

Coordenadora: Marilia Bonas 
Coordenador do Programa Educativo: Aureli Alves 
de Alcantara 
Ana Carolina Ramella Rey Ammon, Alessandra 
Santiago da Silva, Carlos Danilo Mesa Mergulhão, 
Daniel Augusto Bertho Gonzales, Marcus Vinicius 
Freitas Alves 
Programa de Pesquisa: Camila Alvarez Djurovic, 
Julia Cerqueira Gumieri, Luiza Giandalia Ramos
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Largo General Osório, 66
01213-010 • Santa Ifigênia
São Paulo • SP
Telefone: 55 11 3335-4990
memorialdaresistenciasp.org.br

LUZ

Praça da Luz, 2
01120-010 • Luz
São Paulo • SP
Telefone: 55 11 3324-1000
pinacoteca.org.br

Pina_

ESTAÇÃO

Largo General Osório, 66
01213-010 • Santa Ifigênia
São Paulo • SP
Telefone: 55 11 3335-4990
pinacoteca.org.br
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