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RESUMO 

 

O presente trabalho é uma pesquisa parcial elaborada na iniciação científica que visa contemplar 

temas como lazer, educação patrimonial e identidade cultural, tendo como objeto de estudo o Museu 

da Cidade de São Paulo, que conta com uma estrutura diferenciada de doze unidades alocadas na 

cidade. Propõe-se discutir as políticas públicas que envolvem o patrimônio histórico, artístico e cultural 

da cidade, e como isso se dá, ou não, caso chegue a essa conclusão. Pretende-se fazer primeiramente 

uma leitura bibliográfica, em seguida, a aplicação de metodologia científica como entrevistas, 

experiências de observação e levantamento fotográfico. As etapas auxiliarão no ensaio para responder 

se esse equipamento é produto das figuras sociais ou simplesmente trata-se de um lugar que pouco 

faz sentido para a maioria da população, principalmente para as camadas mais baixas. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Ao pensarmos em educação patrimonial, o caso brasileiro não é o maior nem o melhor 

exemplo de fato bem sucedido. A questão começou a ser examinada, não faz um século, pelo menos 

não em órgão específico, tendo muito a melhorar. Porém, não é possível negar que avançamos e que 

existem casos exemplares desenvolvidos em diversas partes do país, e que legitimam a importância e 

a seriedade no ensino para a instrução da preservação do patrimônio histórico.  

Patrimônio entendido aqui como “bem destinado ao usufruto de uma comunidade que se 

ampliou a dimensões planetárias, constituído pela acumulação contínua de uma diversidade de objetos 

que se congregam por seu passado comum...” (CHOAY, 2006, p.11), esses artefatos são de diversas 

formas e funções que foram aglomerados durante certo período de tempo, ou antes, adquirido; também 

se tem como herança o saber e fazer da geração anterior, determinando a contemporaneidade da 

sociedade analisada. 



Se o valor desses bens hoje é perto do incontestável, ainda é questionável qual bem é 

imprescindível manter. Pois, de acordo com Fonseca (2005, p. 26), o patrimônio é pesado e mudo, 

pesado pela estrutura e espaço que ocupa, pesado porque nada diz à população; essa não se vê 

representada e nem se reconhece no monumento, portanto, mudo. Protegidos por um documento, os 

edifícios passam despercebidos aos olhos de quem esta ao seu entorno, não ensinam, não produzem, 

não criam, não fazem refletir e não dialogam. 

E se não se articulam com a sociedade, por que são mantidos? Ou, poderíamos nos 

perguntar, por quem são escolhidos? Devem representar ou fazer sentido para alguém, mas para qual 

pessoa?  Em primeiro momento, quando se começou a pensar no monumento histórico e artístico 

como bem cultural e patrimonial, havia intelectuais com olhar técnico e qualificado para escolha do quê 

preservar, sempre levando em consideração os bens edificados, ou seja, os monumentos históricos e 

artísticos dos períodos antecedentes. 

Há ao menos em São Paulo, inúmeras políticas públicas e privadas, conjecturando que o 

contato com o patrimônio histórico e de espaços culturais é de suma importância para que a sociedade 

agregue valores e símbolos. A aproximação cria um sentimento de pertencimento com o local e pode 

melhorar diversos índices sociais, como por exemplo, a limpeza da cidade e solidariedade entre todos. 

Notoriamente, os museus passaram a ter uma incumbência análoga, contudo, sem grande êxito. Mais 

a frente trataremos de algumas interpretações.  

O insucesso na tentativa de (re)significar o espaço museológico, se dá por inúmeras razões 

no caso brasileiro, a começar da controvertida resposta a precedente pergunta: O que são museus e 

para que servem?. 

A resposta para o grande público despontará espontânea, quiçá superficial, ora 

preconceituosa, desviada ou simplesmente a visão que cada um tem de um museu. Idea esta, talvez, 

induzida pela maioria; daqueles que fizeram uma visita mal feita e hoje possuem o estereótipo desse 

lugar. Contudo, para os especialistas a contestação também não é obvia. Não existe a resposta certa. 

Bem em voga é a pergunta: Qual a função social do museu? E também a esse questionamento vão se 

auferir uma quantidade imensa de rebatimentos. 

Por partes, falemos por ora sobre o que veria ser o museu. De acordo com o Ministério da 

Cultura – IPHAN/MinC (Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional/ Ministério da Cultura): 

“O museu, para efeitos da lei é uma instituição com personalidade jurídica, com ou sem fins 

lucrativos, ou vinculada a outra instituição com personalidade jurídica própria, aberta ao público, a 

serviço da sociedade e de seu desenvolvimento e que apresenta as seguintes características:  

I – o trabalho permanente com o patrimônio cultural, incluindo a designação o natural, 

tangível, intangível, digital, genético e paisagístico;  



II – a presença de acervos e exposições colocados ao serviço da sociedade com o objetivo 

de propiciar a ampliação do campo de possibilidade de construção identitária, a apercepção crítica da 

realidade, a produção de conhecimentos e oportunidade de lazer;  

III – o desenvolvimento de programas, projetos e ações que utilizam o patrimônio cultural 

como recurso educacional, turístico e de inclusão social; 

IV – a vocação para a comunicação, a exposição, a documentação, a investigação, a 

interpretação e a preservação de manifestações e bens culturais e naturais; 

V – a democratização do acesso, uso e produção de bens culturais de modo a contribuir para 

a promoção da dignidade da pessoa humana; 

VI – a constituição de espaços de relação e mediação cultural com orientações políticas, 

culturais e científicas diferenciadas entre si. (Costa, 2006 In manual de Cadastro de Instituições 

Museológicas. IPHAN/MinC, outubro de 2005). 

Se essa é uma definição jurídica do que venha ser um museu, podemos também completá-la 

com a definição feita Marília Xavier Cury, dizendo que: “O museu é instituição una na construção de 

uma realidade simbólica por meio do patrimônio musealizado” (2011, p. 20). Para a autora é através 

dessa estrutura formalizada é que formaremos um figurado modo de vida. Não obstante, a própria 

autora um pouco antes coloca o museu como sendo uma instituição que não valoriza a as culturas e 

saberes populares. “O museu é fruto do saber moderno que exclui o saber popular e, ao mesmo 

tempo, as classes populares. O museu, como prolongamento da hegemonia, nega e esconde o 

popular, não como estratagema e sim como consequência do modo do funcionamento do hegemônico. 

Assim, ainda é aceita a ideia de que o museu é lugar para alguns, e o sentimento de não 

pertencimento de outros...” (2011, p. 18). Então será possível que essa camada excluída se sinta 

pertencente a esse universo reproduzido nos museus? 

Infelizmente, não se achou uma maneira de responder e resolver esse questionamento, o 

público apesar de crescente, continua muito afastado das instituições culturais. Em uma extensa 

pesquisa realizada pelo IBRAM  (Instituto Brasileiro de Museus), o número de visitantes no Brasil é 

cerca de 80 milhões de visitas no ano (Cadastro Nacional de Museus – IBRAM/MINC 2010). 

Entretanto, apesar dos números ainda não satisfatórios, o meio mais utilizado atualmente tem sido a 

intepretação patrimonial, acreditando que essa ferramenta-modo de ver poderá mudar a situação 

insólita no país. 

A interpretação é necessária, pois, faz viver o bem ou objeto que, às vezes, já nem faz mais 

parte do cotidiano do indivíduo. Porquanto, "interpretar é revelar significados, é provocar emoções, é 

estimular a criatividades, é entreter e inspirar novas atitudes no visitante, é proporcionar uma 

experiência inesquecível com qualidade." (MURTA; GOOGEY, 2002, p.13). E para alcançar esse 



objetivo, a interpretação se utiliza de várias artes da comunicação humana, do teatro e literatura a 

fotografia e arquitetura. 

Nesse contexto, resumidamente disposto acima, e em maior grau, iremos analisar e avaliar o 

caso do Museu da Cidade de São Paulo. Tentaremos entender se, há ou não há educação patrimonial 

para os moradores e turistas que visitam as unidades do museu, visto que a instituição conta com doze 

edificações dissipadas pela cidade. Pretendemos identificar a construção simbólica que há no 

imaginário dos visitantes com relação ao espaço, acervo e valor histórico e social dos locais. 

Os resultados que aqui constam, são consequência de um contato inicial com o objeto de 

estudo e são decorrências preliminares. A pesquisa no momento, não é, nem pode, abranger todas as 

intenções propostas, entretanto, se focará mais na disposição do museu e principais características, 

assim como na fundamentação teórica, algo que já foi realizado nos primeiros meses de investigação. 

O tom de crítica talvez pareça um pouco exasperado, isso porque, quando analisamos instituições 

culturais no Brasil, a questão tem maiormente, má reputação. São organizações com potencial e 

vocação, mas pelo descaso ou desvio de verbas, são mantidas aquém do desejável. 

 

OBJETIVOS 

 

A pesquisa tem como objetivo:  

i) avaliar a utilização do MCSP para educação patrimonial e lazer dos moradores locais 

e o seu aproveitamento turístico;  

ii) identificar qual a construção simbólica e o imaginário coletivo que a população tem 

com relação as doze casas, assim como o conjunto de valores, relações e significados criados e/ou 

priorizados na leitura e interpretação sobre esses elementos culturais;   

iii) examinar se esses espaços são instrumento de formação cidadã e educação 

patrimonial e há uma identidade cultural com relação a eles. 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

O trabalho será desenvolvido através de pesquisa bibliográfica nas áreas do conhecimento 

de educação patrimonial, lazer, turismo, identidade cultural,  museologia, cultura e gestão de políticas 

públicas. Serão pesquisados livros, revistas, web sites e teses para elaboração de todo o trabalho, 

entre os meses de setembro 2012 a julho de 2013 - prazo final para conclusão da pesquisa. 

A pesquisa documental abordará reportagens e artigos de jornais e documentos produzidos 

pelo AHSP (Arquivo Histórico de São Paulo) e DPH/PMSP (Departamento do Patrimônio Histórico da 



Prefeitura Municipal de São Paulo), sobre prédios e espaços urbanos do Museu da Cidade de São 

Paulo. 

Ocorrerão entrevistas semiestruturadas com ocupantes de posições-chave no universo do 

patrimônio cultural material e do turismo na cidade de São Paulo, com destaque para os dirigentes e 

funcionários dos DPH/PMSP. 

Por fim, pretende-se ter os relatos de observação da pesquisadora nas visitas que serão 

realizadas durante todo o ano, e essa assume o papel de residente local interessada na cultura e 

patrimônio municipal nessas localidades. Essas visitas serão documentadas através de fotografias e 

diário de campo. 

No momento, a pesquisa esta na fase documental, e em constante processo de pesquisa 

bibliográfica. Etapas como: visita em todas as unidades e as primeiras impressões, já foram realizadas 

pela pesquisadora nos dois primeiros meses. Também faz parte dos resultados, o contato realizado 

com a funcionária da administração do museu e a pessoa responsável pela pesquisa no DPH/PMSP, 

esses órgãos são à base da análise; relatos informais já foram coletados, tanto de cada educador 

presente nos locais, diga-se de passagem, que são contratados de uma empresa terceirizada, quanto 

de alguns funcionários diretos do museu. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

Para desenvolvimento do trabalho é necessário que neste momento se conceitue alguns 

termos que já utilizamos e que iremos nos aprofundar um pouco mais no decorrer da pesquisa, entre 

eles esta o identidade cultural, lazer e educação e interpretação patrimonial. 

A vida do ser humano desde a mudança de tempo cíclico para linear, fragmentou-se por 

conta da industrialização, provocando mais fadiga, e consequentemente inferi uma necessidade de 

repouso e evasão (Dumazedier, 2004, p. 23). Popularmente, as pessoas já entendem essa fuga como 

lazer. É corriqueiro ouvir, mesmo dos mais leigos que “estou precisando de um momento de lazer”. O 

termo comumente usado, talvez seja utilizado sem que haja noção da abrangência da palavra e os 

estudos que dela preveem.  

Entendemos o lazer como “um conjunto de ocupações às quais o indivíduo pode entregar-se 

de livre vontade, seja para repousar, seja para divertir-se, recrear-se e entreter-se, ou ainda, para 

desenvolver sua informação ou formação desinteressada, sua participação social voluntária ou sua 

livre capacidade criadora após livrar-se ou desembaraçar-se das obrigações profissionais, familiares e 

sociais.” DUMAZEDIER (1976, p. 333).  



O estudo também abrange a utilização do tempo, o que a pessoas fazem em seu tempo livre, 

e quais são os interesses que essas têm. Dumazedier (1980) define os interesses como: físicos, 

artístico, sociais, manuais e intelectuais. Falaremos mais especificamente dos interesses artísticos, que 

envolve o objeto de estudo, o museu da Cidade de São Paulo. 

 Os números oficiais, ainda não se têm, mas foi perceptível para a pesquisadora, por meio de 

observação e de perguntas aos educadores que lidam diariamente com o público, que muitas Casas 

não recebem um número satisfatório de visitantes, algumas chegam a passar dias alternados sem a 

visita de ninguém, a quietude só se quebra quando as escolas públicas levadas pelo FDE (Fundação 

para o Desenvolvimento da Educação) submergem os espaços; as crianças de quinta a oitava série 

são as que mais frequentam o lugar, visto que seguem um programa curricular da Secretária da 

Educação.  

Sem nos basearmos somente nos números, a pergunta que fazemos é: por que os museus 

brasileiros atraem pouquíssimas pessoas; ademais, é sabido que as pessoas que frequentam esses 

locais já são geralmente consumidoras desses espaços. 

Uma das respostas possíveis é a falta de interpretação patrimonial, o que resulta num 

distanciamento do indivíduo; por não possuir topofilia, ou seja, afeição por um bem ou lugar, o "leigo" 

não sente desejo em estar num ambiente que não o representa. Entende-se interpretação do 

patrimônio como sendo "(...) o processo de acrescentar valor à experiência do visitante, por meio de 

fornecimento de informações e representações que realcem a história e as características culturais e 

ambientais do lugar" (MURTA; GOODEY, 2002, P.13).  

Isso efetivamente ocorre quando a população reconhece o patrimônio, e o bem começa a 

fazer parte da cultura popular, fazendo alusão a um patrimônio que tem referencia de identidade 

nacional. De acordo com a Constituição Federal de 1988 existe uma a definição de patrimônio cultural 

brasileiro, entende-se que "Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e 

imaterial tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à 

memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira" 

A despeito de educação patrimonial, apesar de considerável importância, que normalmente 

deriva de uma pessoa especializada e externa, é igualmente útil a educação patrimonial, que consiste 

em "um processo permanente e sistemático centrado no patrimônio cultural como instrumento de 

afirmação da cidadania. Objetiva envolver a comunidade na gestão do patrimônio, pelo qual é ela 

também é responsável, levando-a a se apropriar e usufruir os bens e valores que o constituem". 

(HORTA, 1999 apud 29ª Bienal de São Paulo). As pessoas devem ser instigadas para a participação, 

aguçando o olhar para o bem cultural. 



"A educação patrimonial torna-se indispensável no processo interpretativo, especialmente 

nas comunidades e na relação com o turista, que pode aprender a respeito do patrimônio natural, 

cultural e histórico". A educação patrimonial deve escutar e mediar os sujeitos sociais portadores das 

tradições, dos saberes e dos fazeres. Ela é responsável em sensibilizar e conscientizar as 

comunidades, resgatado o imaginário coletivo em busca de seus valores e tradições. 

Entretanto, como fazer isso se a cultura é cada vez mais volátil e passa por constante 

deslocamento? Como em pleno século XXI onde a sociedade é fragmentada em classe, gênero, etnia, 

sexualidade e nacionalidade, conseguir ocasionar a unidade de uma identidade cultural que englobe e 

abranja todos que fazem parte dela? E na pesquisa, é colocado em xeque duas incógnitas, museus, 

essas instituições tem futuro?; e uma das cidades mais cosmopolita do mundo: São Paulo. Será 

possível encontrar uma identidade cultural na junção dessa equação? 

 

São Paulo 

 

Cidade do município do estado de São Paulo, com população de mais de 11 milhões de 

residentes, num território total de 1.521,101 km, e 645 municípios (Fonte: IBGE, 2010). Que participa 

com mais de 10% do PIB do Brasil, e ocupa a décima colocação no ranking das cidades mais ricas do 

mundo. Essas e outras particularidades a torna uma megalópole e a faz a maior cidade da América do 

Sul (Fonte: Prefeitura de São Paulo). 

Os números em instituições culturais e museus também são números que surpreendem, 

ainda mais se a comparação for com relação a outras cidades do Brasil. De acordo com o IBRAM são 

517 museus no estado de São Paulo e, a cidade abarca cerca de 132. A diferença é gritante com 

relação a Roraima (RR) que tem apenas 6 e Amapá que possui 9 museus. 

Curiosamente, São Paulo só terá um museu no século XX, que é o MASP (Museu de Arte de 

São Paulo) em 1947. Com relação a acervo, perde em quantidade para o Museu Nacional no Rio de 

Janeiro que exibe em suas coleções mais 20 milhões de itens; já São Paulo esta em terceiro lugar com 

o Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo com 8 mil artigos. 

Um dado que vale ser ressaltado é que de acordo com a pesquisa, a maioria dos museus 

disseram realizar pesquisa com o público, cerca de 77% disseram fazer. Desses, 54% declararam 

fazer com regularidade e 46% ocasionalmente. Este é um dado interessante, pois apesar das 

pesquisas realizadas, o numero de visitantes nem os serviços de forma geral foi melhorado. 

 

OBJETO DE ESTUDO: O MUSEU DA CIDADE DE SÃO PAULO 

 



O Museu da Cidade de São Paulo, constitui-se de doze casas espalhadas na cidade. Foi 

criado em 1993, e é administrado pelo DPH. Durante seus anos de existência, sofreu progressivas e 

sucessivas mudanças no eixo conceitual, mas tem como objetivo principal a valorização das 

características arquitetônicas e, o valor histórico, social e antropológico que as casas representam ou 

resgatam para os paulistas.  Os espaços abrigam, normalmente, exposições temporárias e, em 

determinadas casas não costumam sofrer substituições, chegando a permanecer com a mesma 

expografia dois ou mais anos. 

Podemos dividir os doze edifícios tipologicamente, visto que, muitos se assemelham e 

procuram transmitir uma mensagem central. A sede da instituição localiza-se no centro da cidade, 

juntamente com outros dois edifícios, a junção nos faz lembrar uma São Paulo que não mais existe, a 

"áurea" perdida por causa do desenvolvimento econômico, algo que ocorreu por volta da década de 50. 

Formada por três imóveis que remontam ao século 18, são eles: o Solar da Marquesa de Santos, o 

Beco do Pinto, e a Casa da Imagem de São Paulo - antigamente conhecida como a Casa nº 1. 

Podemos enquadrar em outro tipo de construção, as casas com características bandeiristas. 

Essas representadas talvez até de forma repetida, por quatro exemplares como: a Casa do Tatuapé, a 

Casa os Sertanistas, a Casa do Bandeirante e o Sítio Morrinhos. Consistem em edifícios do século 17, 

18, sendo o mais antigo a Casa do Tatuapé que foi construída no século 17. São exemplares de 

conjuntos arquitetônicos e paisagísticos. O Sítio Morrinhos mantém o Centro de Arqueologia de São 

Paulo, espaço que detém elementos dos séculos 18 ao 20 encontrados maiormente no estado. Vale 

salientar que, as casas passaram por inumeráveis usos e proprietários, tornando-se exceção do 

processo de urbanização que ocorreu na cidade, e bem provável que por este motivo, foram escolhidas 

para fazerem parte da rede. 

Com alusão ao contexto histórico do país no começo do século 19, a Casa do Grito e o 

Monumento à Independência foram também selecionadas. A primeira, por analogia, nos traz a ideia 

das casas que eram construídas com a técnica de pau-a-pique, simbolizando o momento em que o 

país foi declarado independente, representando a técnica construtiva que exercia domínio no país; e a 

segunda, faz referência ao monumento criado em 1922, tinha como intento celebrar a Independência 

do Brasil, que ocorrera um século antes. 

A Capela do Morumbi é uma edificação reconstruída por Gregori Warchavchik em meados do 

século 20, a partir de ruínas de taipa de pilão da antiga Fazenda do Morumbi. Tem como principal 

objetivo abrigar exposições de arte contemporânea que dialogam com o patrimônio histórico. 

Incluída em 2008, a Casa Modernista, é o edifício mais recente integrado a rede por se tratar 

de um imóvel construído por Gregori Warchavcghik, ponderado como um dos principais nomes da 



primeira geração de arquitetos modernistas. Essa edificação foi considerada como a primeira casa de 

estilo moderno no Brasil, ela foi projetada em 1927, e construída após um ano.   

Em 2007, a Petrobras através de ações de incentivo à Cultura, patrocinou medidas que 

tinham como objetivo a modernização e aquisições de equipamentos e terminais que permitem o 

acesso eletrônico do acervo fotográfico; paulatinamente tem sido restaurado, digitalizados a 

acondicionados de forma correta, são cerca de 600 mil fotos que compreende num período de 150 

anos da cidade de São Paulo. Esse banco de dados é aberto ao público que pode pesquisar em 

terminais disponível no Museu da Imagem. 

Como característica geral, todas as unidades são servidos de dois educadores - todos são 

terceirizados -, seguranças, agentes de limpeza e um responsável pela unidade; as casas funcionam 

das 9h às 17h; possuem exposições temporárias e/ou acervo permanente. Além disso, o museu possui 

como um acervo de bens móveis composto por cerca de 800 peças entre móveis, utensílios 

domésticos, oratórios e ferramentas cuja origem relaciona-se com as comemorações do IV Centenário 

da cidade de São Paulo; tem em seu poder um acervo etnográfico com peças do patrimônio cultural de 

algumas etnias indígenas do país; assim como um acervo arqueológico que são artefatos e vestígios  

relativos ao cotidiano urbanos da cidade de século rudimentar; e um acervo de história oral, que 

consiste em 500 fitas cassetes originais com o intuito de preservar a memória paulistana através de 

entrevistas e "oficinas de memória" 

   

PRIMEIRAS OBSERVAÇÕES 

 

As primeiras e ligeiras impressões que se tem do objeto de estudo, pode se supor que as 

doze unidades são em teoria uma rede bem planejada e estruturada, que tem o objetivo de 

proporcionar aos visitantes e moradores do entorno uma visão remanescente da arquitetura e da 

história da cidade de São Paulo por meio de monumentos históricos. Porém, basta, mesmo para um 

desatento que decidi andar por mais de duas casas notar que, a proposta possui diversas falhas e 

lacunas que comprometem o proposta central do museu. 

Primeiro, porque as unidades espalhadas em São Paulo, dificulta a locomoção seja em 

transporte público, seja de automóvel, principalmente em virtude do transito que é complexo. A 

pesquisadora fez todo o percurso de transporte público, o que é um tanto complicado em alguns 

trajetos. A falta de sinalização e a distância do metrô que é o meio de transporte mais rápido na cidade, 

fez com que Casas como Capela do Morumbi e Sítio dos Morrinhos fossem de complicado acesso.  

De forma geral, os museus, continuam tendo, em sua maioria, uma visão elitista, ou seja, 

prioriza massivamente o patrimônio dos mais nobres e, não obstante, ainda continuam detentores do 



poder, decidindo o que salvaguardar, levando em consideração o interesse de uma pequena parcela 

da sociedade; e se percorrem nesse desacerto, perduram o equívoco na identificação da referência da 

identidade do povo brasileiro. Dessa forma também, pode se atribuir a essa questão, a pouca 

frequência em espaços museológicos no Brasil, a população não se sente representada, abandonando 

ou não desejando ir a locais que não lhe gera empatia, pois o ambiente é fora de seu cotidiano. 

Especificamente, o Museu da Cidade de São Paulo, tem uma boa concepção, e se houvesse 

uma educação patrimonial poderia ser bem efetiva em seu objetivo, isso é, ser instrumento de 

afirmação da cidadania, entendendo as complexidades e diversidades que ocorre no meio. As 

exposições são diversas em cada Casa, com problema maior de não se alterem com maior frequência. 

E os espaços expositivos poderiam ser melhores aproveitados, elevando o acervo, exposição e 

espaços. 

Ao verificarmos as políticas públicas no Brasil, no que se refere a patrimônio cultural e 

conservação exclusivamente em São Paulo, observamos que hoje a cidade é considerada um polo 

cultural que abriga o maior número de museus, centros culturais e mais espaços que abrange este 

universo. Apesar do número de museus serem maior em relação ao restante do país, é difícil qualificar 

o público que visita o museu, saber se entenderam a proposta, se tem interesse em fazer um tour pelas 

unidades, entendendo uma pouco mais dos símbolos, história e saber fazer paulista.  
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