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Título do projeto
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Categoria (escolha apenas uma)

( X )
Patrimônio Material – Proposta cujo objeto principal esteja relacionado ao
restauro ou à recuperação do patrimônio material. A proposta poderá englobar
ações relacionadas ao patrimônio imaterial ou acervo memorial, desde que de
forma acessória e complementar ao objeto principal;

(   )

Patrimônio Imaterial - Proposta cujo objeto principal esteja relacionado à
documentação, à investigação, à preservação, à proteção, à promoção, à
valorização, à transmissão e à revitalização do patrimônio imaterial. A proposta
poderá englobar ações relacionadas ao patrimônio material ou acervo memorial,
desde de que de forma acessória e complementar ao objeto principal.

(   )

Acervos Memoriais - Proposta cujo objeto principal esteja relacionado à
catalogação, à higienização, ao acondicionamento, à restauração, ao
gerenciamento ambiental, à instalação de sistemas de segurança, à estruturação
de rede de acervos, à melhoria da infraestrutura e à visitação de acervos
memoriais. A proposta poderá englobar ações relacionadas ao patrimônio
material ou imaterial, desde que de forma acessória e complementar ao objetivo
principal.
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QUALIFICAÇÃO DO OBJETO
PATRIMÔNIO HISTÓRICO MATERIAL

Rua da Saúde, 94

Localização

Localizado na esquina das ruas da Saúde com a da Palma, o imóvel de número 94,

pertencente ao Governo do Estado do Maranhão, está situado na porção sul do Centro

Histórico de São Luís do Maranhão, no bairro do Desterro, próximo ao bairro da Praia

Grande e Portinho. Integra um conjunto urbano tombado pelo IPHAN em 1974,

Departamento de Patrimônio Histórico Artístico e Paisagístico do Maranhão (DPHAP) e

Fundação Municipal do Patrimônio Histórico (FUMPH).

Imagem 01 e 02 - Centro Histórico de São Luís e Bairro do Desterro. (Elaboração Própria; 2021)

O Bairro Desterro foi cenário dos primeiros momentos da ocupação
portuguesa em São Luís. Apesar de localizar-se no extremo oposto da
cidadela fundada pelos franceses (cercada por muros), já aparece sinalizado
na primeira planta da cidade, datada de 1642, como uma extensão do setor
urbano (composto do traçado do Engenheiro Francisco Frias), ligado a este
pela Rua da Palma e outros dois arruamentos. Apesar de não estarem
sinalizadas edificações nas poucas ruas que compõem o Bairro naquele
momento, observa-se a presença de uma rua que desemboca no mar,
deixando clara a finalidade portuária na área, e da igreja, que nesse
momento tinha como padroeira Nossa Senhora do Desterro, invocação
muito comum entre os portugueses que vinham para as colônias. Após
sucessivas reconstruções, a igreja passou a ter como orago São José do
Desterro (IPHAN, 2021).
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Imagem 02 - Imóvel Rua da Saúde 94 (Foto do Autor, 2021)

O bairro do desterro é o de maior concentração populacional na região de tombamento do

IPHAN, a origem popular do bairro é perceptível pelo legado urbano, a concentração maior

de casas meia morada e porta e janela contrasta com os grandes casarões predominantes

da Praia Grande. Destaca-se também o acesso portuário, ceifado no século XX pelas obras

de aterro da foz do bacanga, foi um celeiro para concentração de trabalhadores na região,

que de certa forma perdurou com o tempo, afinal no entorno concentram-se diversos

serviços ligados à produção pesqueira, oficinas de carpintaria e metalurgia. No século XIX,

com o predomínio dos cortiços e as casas de prostuição (GRAU, 2019) a região passou por

um forte estigma social, formando a Zona do Baixo Meretrício.

O Imóvel

Imagem 03 e 04 - Fachada do Bem voltada para a Rua da Palma em 1987 e 2006.
Fonte: (GRAU, 2019)
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Como reforça o GRAU (2019), o sobrado nº 94 da Rua da Saúde é um típico representante

da arquitetura colonial portuguesa
"cujo aspecto arquitetônico expressa uma das características principais
dessa tipologia construtiva no tocante a relação entre o interior e exterior, a
rigidez e disciplina formal das fachadas, típica do estilo pombalino português
e interior arejado e iluminado composto pelos avarandados limitadores dos
pátios" (IPHAN/MA, 2014).

Constituído como uma edificação de dois pavimentos, o primeiro andar, na maior parte do

tempo, foi utilizado para servir em atividades de comércio e o segundo para o uso

habitacional (GRAU, 2019).

A ocupação desta construção se configura na forma de um “U”, com características típicas

de casas de esquina. A fachada frontal menor voltada para Rua da Palma, apresenta quatro

vãos com verga reta em cada pavimento, sendo os do andar superior com balcão. A fachada

lateral maior voltada para a Rua da Saúde possui nove vãos em cada pavimento,

apresentando um vão com verga em arco abatido (o que caracteriza a portada de acesso

principal), e os demais em verga reta.

Em relação à cobertura, os últimos registros conhecidos pelo IPHAN (2019) apontam que

esta cobertura foi modificada com intervenções posteriores, até se constituir atualmente na

forma de “L” em cinco águas.

Em relação à configuração interna do imóvel 94 da Rua da Saúde, os seus registros no

Acervo do IPHAN/MA (2014 apud GRAU, 2019) mostram que sua organização possui

características arquitetônicas típicas dos sobrados ludovicenses. De acordo com esses

documentos, o vestíbulo no térreo comunicava-se com o pátio descoberto através da

circulação e da varanda, o que garante a iluminação e ventilação no imóvel (GRAU, 2019).

Até os dias atuais, os dois pavimentos apresentam semelhanças na distribuição dos

cômodos e circulações, em razão do sistema estrutural da edificação. No entanto, assim

como ocorreu com a cobertura, o IPHAN (2019) chama atenção para as modificações da

composição interna do sobrado, assim como para o completo arruinamento de seu mirante.

Durante anos, este sobrado foi alvo de diversas tentativas de restauros e de pequenas

intervenções preventivas. Entretanto, essas ações não foram suficientes para controlar um

acelerado processo de desestabilização do prédio (IPHAN, 2001 apud GRAU, 2019),

culminando no desabamento parcial de sua estrutura e em seu extremo estado de

abandono. Recentemente a sua propriedade passou a ser de jurisdição do IPHAN/ 3º SR,

que tem por objetivo proporcionar a sua reabilitação, reforma e readaptação.

Detalhamento - Casarão do Saber Popular.doc 4



Tombamento:

(X) Federal

(X) Estadual ou distrital

Caracterização do Tombamento:

O Patrimônio Histórico Material objeto desta proposta, localizado na Rua da Saúde, 94 no

bairro do Desterro, se encontra em áreas de Tombamento Federal e Estadual, assim como,

na região considerada Patrimônio Mundial pela Convenção do Patrimônio Mundial da

Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO).

Tombamento Federal

● Órgão responsável: Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN)

● Tipo e abrangência do Bem Tombado: Conjunto Arquitetônico e Paisagístico da

cidade de São Luís

● Nome atribuído: São Luis, MA: conjunto arquitetônico e paisagístico

● Processo: Nº 0454-T-51 (e outros processos nº 494-T-52 e nº5009-T-54)

● Inscrição no Livro do Tombo de Belas Artes: Nº 513; Vol. 1; F. 093; Data: 13/03/1974

● Inscrição no Livro do Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico: Nº 064; Vol. 1;

F. 015; Data: 13/03/1974

Tombamento Estadual

● Órgão responsável: Governo do Estado do Maranhão - Departamento de Patrimônio

Histórico Artístico e Paisagístico do Maranhão (DPHAP)

● Nome Atribuído: Centro Histórico de São Luís

● Localização: Centro Histórico – São Luís-MA

● Tipo e abrangência do Bem Tombado: Conjunto urbano

● Resolução de Tombamento: Decreto Estadual n° 11.591/1990.

● Inscrição no Livro Tombo: Inscrição n° 50, folha n° 11, em 29/11/1990.

Patrimônio Mundial

Em 6 de dezembro de 1997, parte do Centro Histórico de São Luís foi incluída na Lista do

Patrimônio Mundial pela UNESCO. Esta inclusão se baseou no fato do Centro Histórico de

São Luís aportar uma malha urbana do século XVII ainda original e seu conjunto de

arquitetura civil influenciado pelo projeto pombalino da reconstrução de Lisboa.
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Entre os conjuntos urbanos brasileiros reconhecidos pela UNESCO, São Luís é o único cuja

inscrição na Lista do Patrimônio Mundial está baseada em três critérios diferentes da

Convenção do Patrimônio Mundial (SÃO LUÍS, 2008), sendo eles:
iii - Testemunho excepcional de tradição cultural;
iv - Exemplo destacado de conjunto arquitetônico e paisagem urbana que
ilustra um momento significativo da história da humanidade;
v - Exemplo importante de um assentamento humano tradicional que é
também representativo de uma cultura e de uma época (ICOMOS, 1997).

Endereço completo do bem: Rua da Saúde, nº 94 - Desterro - Centro - São Luís,
Maranhão, Brasil.

Razão social do proprietário do bem: Secretaria de Cidades e Desenvolvimento Urbano -
SECID/MA

CNPJ do proprietário do bem: 10.829.387/0001-47
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PATRIMÔNIO HISTÓRICO IMATERIAL

Complexo Cultural do Bumba Meu Boi do Maranhão

O Bumba meu boi do Maranhão é uma celebração múltipla que congrega diversos bens

culturais associados, composto por performances dramáticas, musicais e coreográficas, e o

plano material, composto pelos artesanatos, como os bordados do boi, confecção de

instrumentos musicais artesanais, entre outros. Em todo seu universo, destaca-se também a

riqueza das tramas e personagens (IPHAN, 2021).

Caracterização do registro:

Patrimônio Cultural do Brasil

● Órgão responsável: Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN)

● Inscrição no Livro de Registro das Celebrações

● Registro: Nº 5 no Livro de Registro das Celebrações, Vol. 1, F. 08, verso

● Data de registro: 28 de agosto de 2011

● Nome atribuído: Complexo Cultural Bumba-meu-boi do Maranhão

● Processo: 01450.007272/2008-61

Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade

● Órgão responsável: Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a

Cultura (UNESCO)

● Data do reconhecimento: 09 de dezembro de 2019

Tambor de Crioula do Maranhão

O Tambor de Crioula do Maranhão é uma expressão de matriz afro-brasileira que envolve

dança circular, canto e percussão. Seja ao ar livre, nas praças ou dentro dos terreiros, é

realizado sem local específico ou calendário pré-fixado e praticado em louvor a São

Benedito. É uma manifestação que ocorre na maioria dos municípios do Maranhão (IPHAN,

[201-]).

Caracterização do registro: Patrimônio Cultural do Brasil

● Órgão responsável: Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN)
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● Inscrição do Livro de Registro das Formas de Expressão

● Registro: Nº 5, Livro de Registro das Formas de Expressão, Vol. 1, F. 06, verso

● Data de Registro: 20 de novembro de 2007

● Nome atribuído: Tambor de Crioula do Maranhão

● Processo: Nº. 01450.005742/2007-71

Ofício dos Mestres de Capoeira

O Ofício dos Mestres de Capoeira é exercido pelos detentores dos conhecimentos

tradicionais da manifestação. O saber da capoeira é transmitido de modo oral e gestual, de

forma participativa e interativa, nas rodas, ruas e academias, assim como nas relações de

sociabilidade e familiaridade construídas entre mestres e alunos (IPHAN, 2021).

Caracterização do registro: Patrimônio Cultural do Brasil

● Órgão responsável: Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN)

● Inscrição no Livro de Registro dos Saberes

● Registro: Nº 5 no Livro de Registro dos Saberes, Vol. 1, F. 08, verso

● Data de registro: 21 de outubro de 2008

● Nome atribuído: Ofício dos Mestres de Capoeira

● Processo: Nº. 01450.002863/2006-80
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DETALHAMENTO DA PROPOSTA

Descrição
Introdução

Esta proposta tem por objetivo detalhar o projeto de implantação, a ser executado em 18

meses, do Casarão do Saber Popular a ser localizado no sobrado da Rua da Saúde, 94,

tem por objetivo ser um espaço multidisciplinar dos saberes populares maranhenses, bem

como se constituir como uma referência para a contínua produção, registro e difusão das

diferentes manifestações artísticas e culturais presentes no Centro Histórico de São Luís. O

financiamento e desenvolvimento desta proposta parte da construção de parcerias entre

diferentes órgãos do Governo do Estado do Maranhão, dentre os quais: a Secretaria das

Cidades e Desenvolvimento Urbano do Maranhão (SECID) e o Instituto Estadual de

Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IEMA).

Sobre a ideia de “Museu Vivo”: conceito e experiências no Brasil

Relacionado aos museus de arte moderna, de acordo com Lourenço (1999) apud Biora

(2019), o conceito de “museu vivo”, como parâmetro museológico, foi criado no período

pós-guerra, como uma ideia oposta à concepção de museu em seu viés tradicional. Assim,

colidindo com padrões firmados em períodos anteriores, como aponta Biora (2019), a ideia

de “museu vivo” surge atrelado a constituição de um museu dinâmico em sua programação e

na oferta de suas atividades ao público, logo, em um progressivo abandono da tradicional

concepção de museu que apenas é pensado como um lugar de preservação da memória e

do passado. Diante desse conceito, para além de uma estrutura expográfica e curatorial o

“museu vivo” se compõe por um diverso conjunto de práticas, a exemplo de exposições

itinerantes, conferências e palestras, oferta de cursos profissionalizantes e atividades de

ateliê livre para a prática artística (BIORA, 2019).

Igualmente concebido a partir dos princípios da Nova Museologia, o Museu Vivo de São

Bento (MVSB) articula a defesa do patrimônio, a intervenção na realidade social, ambiental,

econômica e cultural do território e o envolvimento das comunidades locais, afirmando e

confirmando o sentimento de pertencimento e as ações dos sujeitos construtores do seu

tempo. Instituído na Baixada Fluminense, foi oficialmente criado pelo Executivo Municipal em

03 de novembro de 2008 (Lei de Criação do Museu Vivo do São Bento – Nº 2224 de 2008),

no âmbito da Secretaria Municipal de Educação de Duque de Caxias, a partir da

reivindicação dos Profissionais da Educação e dos militantes culturais caxienses.
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Imagem 05: “Casa do administrador”, primeiro ponto de visitação do circuito MVSB. (MVSB, 2021).

Idealizado como um “Ecomuseu de Percurso”, o MVSB integra um sítio arqueológico

compreendido por espaços onde se guardam e se revelam histórias, cuja visitação de seu

território permite perceber as diferentes temporalidades que foram se constituindo ali. Desse

modo, a partir de suas ações - que incluem percursos por essas estruturas arquitetônicas - é

possível experimentar um olhar que vai desde o período pré-cabralino até os anos mais

recentes, percebendo a construção e reconstrução de todas essas eras.

Imagens 06 e 07: Programa Jovens Agentes do Patrimônio e de Formação Continuada do MVSB.
(MVSB, 2021)

Além dos percursos pelo sítio arqueológico, o MVSB conta com exposições de longa duração

como a da “Fazenda do Iguaçu” e do “Sambaqui de São Bento”, exposições itinerantes, a

exemplo da “Lentes da Memória” e “Mulheres em Movimento” e diversas exposições

temporárias. E, inseridos nos seus programas e projetos, existem cursos de extensão e de

formação continuada voltados para a capacitação de professores, estudantes e o público em

Detalhamento - Casarão do Saber Popular.doc 10



geral, assim como, ações de educação patrimonial, a exemplo do programa Jovens Agentes

do Patrimônio e das atividades fornecidas pelas Mulheres Artesãs.

Museu Orgânico dos Mestres de Cultura do Cariri

O Serviço Social do Comércio – Sesc do Ceará, reconhece um novo tipo de Museu: o

orgânico, baseado no vínculo com a história e dos lugares onde vivem os mestres de cultura

popular. Objetos pessoais, fotografias, vestimentas, instrumentos e tudo que marca o dia a

dia e consolida as manifestações tradicionais são algumas das características que denotam

os espaços chamados de Museus Orgânicos dos Mestres de Cultura Tradicional do Cariri.

O projeto nasceu com o amadurecimento da parceria com a Fundação Casa Grande,

localizada na cidade de Nova Olinda, para o fortalecimento de uma rede formada por lugares

de memória, sendo o Sesc um ativador desses espaços.

Imagem 08: Fundação Casa Grande, casa que iniciou o município de nova olinda e hoje abriga o
museu que dá início ao roteiro orgânico do homem do cariri. (Diário do Nordeste, 2019).

Os projetos passam por pesquisas e estudos consistentes a respeito de cada tradição

cultural, suas referências coletivas e o impacto na comunidade. Deste modo, são

organizados os espaços com os acervos utilizados pelos Mestres e seus brincantes, dentro

da perspectiva de arquitetura do afeto e memória afetiva. As intervenções durante o
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desenvolvimento do Museu Orgânico foram realizadas de maneira colaborativa da equipe do

Sesc Ceará junto ao acompanhamento do Mestre e de sua família.

Antônio Luiz de Souza, o Mestre Antônio Luiz nasceu em Potengi, em 1957, cidade onde

mora até hoje. Aos 61 anos, é referência como Mestre de Cultura, idealizador e brincante do

Reisado de Máscaras, no Sítio de Sassaré, em Potengi, região do Cariri. No Museu Orgânico

Casa do Mestre Antônio Luiz, todo o acervo é exposto.

São vestimentas, fotografias, instrumentos e tudo que contribuiu para a criação do seu grupo

Reisado de Caretas de Couro, de Potengi, com a tradição cultural das Máscaras. O grupo o

qual ele está à frente traz referências diferenciadas em relação a outros reisados, como o

Velho Bacurau e a Velha Quitéra, acompanhadas pelos caretas, um boi, um urubu, uma

burrinha, um jegue, um cavalo, um carneiro e uma ema.

Imagens 09 e 10: Museu Casa do Mestre Antonio Luiz e Mestre Nena, compõe o roteiro do museu
orgânico do cariri. (Diário do Nordeste, 2019).

O pequeno tesouro do mestre, assim como sua casa, espaço repleto de cores, formas e

imaginação, serão identificados como o Museu Oficina do Mestre Françuili, um centro cultural

para visitação de estudantes, turistas e também seus conterrâneos da cidade de Potengi,

município da região Caririense e terra-natal do artesão. O flandeiro é um patrimônio vivo da

inteligência, destreza e inventividade do povo nordestino.

E assim, se contempla todo um roteiro de exposições, apresentações e resgate da história e

vivência da cultura do Cariri.

O Casarão do Saber Popular

Tendo em vista as experiências colocadas acima, e ao mesmo tempo, visando ampliar a

oferta no Maranhão de educação profissional, científica e tecnológica, assim como, preservar

Detalhamento - Casarão do Saber Popular.doc 12



a memória de seus saberes populares e culturais, o Casarão do Saber Popular, em São Luís,

buscará por intermédio do Instituto de Educação do Maranhão (IEMA) e da Fundação Josué

Montello promover oportunidades para que os moradores do Centro Histórico, principalmente

daqueles localizados nos bairros Praia Grande e Desterro, possam contar as suas histórias,

transmitir os saberes da cultura maranhense, e sobretudo, realizar cursos de capacitação e

desenvolver uma nova alternativa de fonte de renda.

A ter sede física no sobrado localizado na Rua da Saúde, 94, as instalações do Casarão do

Saber Popular buscará prever no mínimo, em seu programa arquitetônico, as necessidades

básicas contidas para a criação de um museu (CHAGAS E NASCIMENTO, 2009), a

destacar:
● Espaço de recepção (bilheteria, local para acolhimento do público, ponto de

venda de produtos e guarda-volumes);
● Sala de exposição permanente (ou de longa duração);
● Sala de exposição temporária (ou de curta duração);
● Reserva técnica;
● Sala de administração (direção e secretaria);
● Espaço para ações educativas e culturais;
● Sala para procedimentos técnicos com o acervo;
● Espaços de apoio, guarda de materiais e segurança;
● Espaços de serviços (almoxarifado, depósito, copa, banheiros e vestiários); e
● Biblioteca e arquivo (CHAGAS E NASCIMENTO, 2009, p. 19-20).

A atuação ampliada

Para além dessa estrutura, o Casarão do Saber Popular tem por finalidade atravessar os

seus limites físicos a partir do desenvolvimento de projetos extramuros. Essas ações

ampliadas buscam agregar o diverso quadro de manifestações artísticas e culturais, que

atualmente se apresenta de forma dispersa pela cidade de São Luís. Assim, por meio do

mapeamento e da construção de um plano de circuitos guiados será possível identificar os

principais marcos referenciais que contribuem para a preservação dos saberes populares

maranhenses. Possuindo como objetivo inicial desenvolver os circuitos e visitações pelos

bairros da Praia Grande e do Desterro, principalmente nos pontos caracterizados pela

produção e atuação dos saberes populares, esse projeto em específico tem por intenção

constituir, ao longo prazo, uma estrutura de contínua pesquisa e de construção de percursos

em outros bairros de São Luís e no interior do Maranhão.

Sobre as ações previstas

A ser constituído como um espaço multidisciplinar de educação patrimonial, a iniciativa do

Casarão do Saber Popular buscará em suas ações estar mais próximo de seu público,

proporcionando um contato direto com diversas expressões culturais e o melhor

Detalhamento - Casarão do Saber Popular.doc 13



conhecimento sobre o patrimônio local. Dessa maneira, por meio de exposições

permanentes, da constituição de um acervo bibliográfico e audiovisual, da promoção de

atividades interativas, da oferta de cursos de formação e da criação de um circuito de

visitação no Centro Histórico, o Casarão do Saber Popular terá como finalidade fortalecer o

registro e a difusão de saberes e fazeres típicos da cultura maranhense, como a produção de

cachaça artesanal, sorvete caseiro, as rezas e garrafadas das benzedeiras, o ofício da

capoeira, da tecelagem, a música e a dança do Tambor de Crioula, os sotaques do

Bumba-Meu-Boi entre outras culturas, além de conhecimentos em serralheria, marcenaria e

azulejaria.

Imagens 08, 09 e 10 - Relatório fotográfico inserido no mapeamento dos saberes. (IEMA, 2021).

Cronograma de Implantação

O Cronograma prevê as ações de implementação previstas de acordo com os itens apoiáveis

neste edital.

AÇÃO
Mês de Implantação

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

PROGRAMA ARQUITETÔNICO E URBANÍSTICO

Celebração do termo de cooperação para
seção dos projetos (SECID/IPHAN)

Elaboração do termo de referência e
contratação das obras civis

Contratação dos projetos complementares
de adequação do imóvel a estrutura do
casarão

Obras de restauro e adequação

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS
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Aquisição e instalação de mobiliário

PLANO MUSEOLÓGICO

Elaboração do termo de referência para
contratação

Contratação e desenvolvimento do plano

GOVERNANÇA

Elaborar e implementar o programa de
governança do museu

PROGRAMA GESTÃO DE PESSOAS

Recrutamento, seleção e contratação de
profissionais

Formação e capacitação dos funcionários

PROGRAMA DE ACERVOS E EXPOSIÇÃO

Conceber a exposição de longa duração

Aquisição do Acervo

Elaborar e implementar o plano de
manutenção do acervo

Desenvolvimento de projetos especiais
para a ampliação de conteúdo para
pessoas com deficiência

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PATRIMONIAL E CULTURAL

Pesquisa de campo e referências em
experiências similares

Mapear e certificar os mestres detentores
dos saberes populares e criar um banco de
dados

Formação Inicial em Agentes de
Informações Turística

Oficinas dos saberes
COMUNICAÇÃO VISUAL

Elaboração do projeto de comunicação
visual contemplando sinalização interna e
peças para domínios virtuais

Fonte: Elaboração própria (2021).

Metas a serem atingidas

O seguinte quadro de metas, distribuído por programas de necessidades, prevê ações a

serem atingidas pelo Casarão do Saber Popular, levando em consideração a futura

constituição de seu Plano Museológico. As estimativas apresentadas mostram os processos

a serem desenvolvidos nos primeiros dois anos de constituição desta proposta, tendo em
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conta as previsões assinaladas no Cronograma de Implantação. Nos 11 primeiros meses de

concepção desta proposta serão realizadas ações simultâneas que dizem respeito tanto à

reforma e requalificação do sobrado da Rua da Saúde, 94 quanto à implementação de

estratégias para o funcionamento do Casarão. A partir do 12º mês e finalizados os projetos

arquitetônicos e complementares desta edificação, o Casarão dará continuidade às suas

funções nas instalações físicas do sobrado. Tais ações devem ser detalhadas nos planos e

projetos a serem elaborados durante a fase de implementação.

PROGRAMA INSTITUCIONAL
Trata do desenvolvimento e gestão administrativa do museu

AÇÕES RESULTADO
ESPERADO PERÍODO

META
PREVISTA
1-12 meses

META
PREVISTA

13-24 meses

Manter o Casarão do Saber
Popular aberto ao público

Nº de meses
no ano

1º Sem. - 6

2º Sem. - 6

ANUAL - 12

Implantar sistema de cobrança dos
produtos das oficinas e dos
circuitos guiados

Meses de
operação

1º Sem. - 6

2º Sem. - 6

ANUAL - 12

Número de visitantes Média Mensal

1º Sem. - 2.500

2º Sem. - 3.000

ANUAL - 2.750

Implantar mecanismo de
comunicação para recebimento de
sugestões, reclamações e/ou
elogios e de pesquisa de satisfação

Nº de
relatórios
analíticos

1º Sem. - 1

2º Sem. - 1

ANUAL - 2

Contratar prestadores de serviço
(limpeza e segurança)

Nº de meses
de prestação
dos serviços

1º Sem. - 6

2º Sem. 2 6

ANUAL 2 12

Apresentar proposta de revisão
e/ou validação do plano de metas
para o próximo ano

Documento
com Plano de

Metas

1º Sem. - -

2º Sem. 1 1

ANUAL 1 1

Elaborar planejamento estratégico
da gestão compartilhada Planejamento

1º Sem. - -

2º Sem. 1 1
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ANUAL 1 1

PROGRAMA DE GESTÃO DE PESSOAS
Apresenta ações de capacitação de bem estar dos trabalhadores do museu

AÇÕES RESULTADO
ESPERADO PERÍODO

META
PREVISTA
1-12 meses

META
PREVISTA

13-24 meses

Apresentar organograma para
gestão do museu, bem como o
plano de cargos e salários,
respeitando orçamento aprovado

Organograma

1º Sem. - -

2º Sem. 1 -

ANUAL 1 -

Recrutamento, seleção e
contratação de profissionais

Nº de
funcionários
contratados

1º Sem. - -

2º Sem. 100% -

ANUAL 100% -

Formação e capacitação dos
funcionários (missão e visão do
Casarão do Saber Popular,
atendimento, segurança e
programa educativo)

Nº de
funcionários

formados

1º Sem. - -

2º Sem. 100% -

ANUAL 100% -

PROGRAMA DE ACERVOS
Administra os diferentes tipos de acervo do museu.

AÇÕES RESULTADO
ESPERADO PERÍODO

META
PREVISTA
1-12 meses

META
PREVISTA

13-24 meses

Elaboração de um programa de
aquisições (prioridades e meios
de viabilização)

Documento

1º Sem. - -

2º Sem. 1 -

ANUAL 1 -

Elaboração de um programa de
documentação Documento

1º Sem. - -

2º Sem. 1 -

ANUAL 1 -

Elaboração de política de uso
do Núcleo de Documentação e
Pesquisa por visitantes e
pesquisadores

Documento

1º Sem. - -

2º Sem. 1 -

ANUAL 1 -

Estabelecimento de parcerias
para o crescimento do museu

Nº de
parcerias 1º Sem. - 3
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sem investimento financeiro
(permutas, digitalização etc)

2º Sem. 4 3

ANUAL 4 6

PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES
Contempla as exposições de longa duração e temporárias

AÇÕES RESULTADO
ESPERADO PERÍODO

META
PREVISTA
1-12 meses

META
PREVISTA

13-24 meses

Conceber e implantar a
exposição de longa duração

Nº de
exposição

1º Sem. - -

2º Sem. 1 -

ANUAL 1 -

Receber exposições
concebidas e implantadas por
outras instituições com
temáticas relacionadas a Casa
de Cultura

Nº de
exposições

1º Sem. - -

2º Sem. - 1

ANUAL - 1

Especificar e contratar a
manutenção preventiva e
corretiva das exposições

Nº de
prestações de

serviços

1º Sem. - 6

2º Sem. 2 6

ANUAL 2 12

Desenvolvimento de projetos
especiais para a ampliação de
conteúdo para pessoas com
deficiência

Nº de projetos

1º Sem. - -

2º Sem. 1 1

ANUAL 1 1

PROGRAMA DE PESQUISA
Contempla o processamento e a disseminação de informações acerca da temática do museu

AÇÕES RESULTADO
ESPERADO PERÍODO

META
PREVISTA
1-12 meses

META
PREVISTA

13-24 meses

Estabelecer linhas de pesquisas
do museu e seus meios de
viabilização

Documento

1º Sem. - -

2º Sem. 1 1

ANUAL 1 1

Estabelecer parcerias com
instituições universitárias,
museológicas

Nº de
parcerias

1º Sem. - -

2º Sem. 1 1
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ANUAL 1 1

Desenvolvimento de produtos a
partir das pesquisas
desenvolvidas

Nº de
produtos

1º Sem. - 5

2º Sem. 5 5

ANUAL 5 10

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PATRIMONIAL E CULTURAL
Compreende as ações de educação patrimonial e de cultura

AÇÕES RESULTADO
ESPERADO PERÍODO

META
PREVISTA
1-12 meses

META
PREVISTA

13-24 meses

Mapear os mestres detentores
dos saberes populares e criar
banco de dados

Mapeamento
e banco de

dados

1º Sem. 1 1

2º Sem. - -

ANUAL 1 1

Implantar a grade curricular
desenvolvida para as oficinas de
saberes populares

Média mensal
de alunos

atendidos por
oficina

1º Sem. - 30

2º Sem. - 50

ANUAL - 40

Implantar a grade curricular
desenvolvida para a Formação
Inicial e Continuada em Agentes
de Informações Turísticas

Nº de alunos
atendidos

1º Sem. - 30

2º Sem. 30 30

ANUAL 30 60

Desenvolver articulação com a
Secretaria de Educação
Municipal e Estadual, Escolas
Particulares para viabilizar
visitações escolares
programadas

Nº de
parcerias

1º Sem. - 2

2º Sem. - 4

ANUAL - 6

Realizar visitas monitoradas no
museu

Nº de
pessoas

atendidas

1º Sem. - 800

2º Sem. - 1200

ANUAL - 2000

Elaborar programação cultural
para o espaço do pátio aberto
no andar térreo

Grade de
programação

1º Sem. - 1

2º Sem. - 1

ANUAL - 2

Implantar programação cultural
para o espaço do pátio no andar
térreo

Nº de
apresentaçõe

s no pátio

1º Sem. - 18

2º Sem. - 24
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ANUAL - 32

Realizar os circuitos culturais
pelos bairros da Praia Grande e
Desterro

Nº de
pessoas

atendidas

1º Sem. - 300

2º Sem. - 400

ANUAL - 700

PROGRAMA ARQUITETÔNICO E URBANÍSTICO
Relacionado à reforma, readequação, conservação e preservação do imóvel e de seu entorno

AÇÕES RESULTADO
ESPERADO PERÍODO

META
PREVISTA
1-12 meses

META
PREVISTA

13-24 meses

Implementar projeto
arquitetônico e seus
complementares de reforma e
readequação do imóvel
destinado para o Casarão

Implantação
de projeto

1º Sem. 1 -

2º Sem. 1 -

ANUAL 2 -

Contratação de serviços de
manutenção de sistema de
incêndio e extintores

Nº de meses
de prestação
dos serviços

1º Sem. - 6

2º Sem. 2 6

ANUAL 6 12

Contratação de serviço de
manutenção de ar condicionado

Nº de meses
de prestação
dos serviços

1º Sem. - 6

2º Sem. 2 6

ANUAL 2 12

Contratação de serviços de
manutenção de plataforma
elevatória e elevadores

Nº de meses
de prestação
dos serviços

1º Sem. - 6

2º Sem. - 6

ANUAL 6 12

Contratação de serviços de
manutenção predial

Nº de meses
de prestação
dos serviços

1º Sem. - 6

2º Sem. 2 6

ANUAL 2 12

Fonte: Elaboração própria (2021).

Ações de ampliação da acessibilidade a portadores de necessidades especiais

O plano de acessibilidade do Casarão do Saber Popular irá estabelecer medidas de

readequação dos espaços do sobrado da Rua da Saúde, 94, a fim de garantir o acesso e

circulação por qualquer pessoa, com e sem deficiência. Este plano deverá se estruturar no
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uso de sinalização tátil no piso, de plataformas elevatórias e elevadores e adaptação de

mobiliários e equipamentos.

Além dessas estratégias, as ações de acessibilidade do museu incluirão medidas como

audioguias e audiodescrição das exposições, assim como vídeos com informações

interpretadas em libras.

Plano de Prevenção e Combate Contra Incêndio

O projeto contemplará a elaboração do Plano de Prevenção e Combate Contra Incêndio e

deverá ser concebido de forma a proporcionar um nível adequado de segurança dos

ocupantes em caso de incêndio, minimizando as probabilidades de propagação do fogo

através de seu combate no foco, além de diminuir os danos causados pelo sinistro aos

equipamentos existentes bem com o material expográfico. Através do processo de

capacitação continuada, será formada a equipe de brigadista do referido imóvel, capaz de

liderar situações de emergência.

Ações complementares
A construção do Casarão do Saber Popular prevê um conjunto de etapas e ações em seu

processo de implantação e desenvolvimento. De modo a constituir uma equipe de

educadores de saberes populares maranhenses, a concepção deste museu parte do

mapeamento e cadastro de moradores que são referências para as regiões da Praia Grande

e do Desterro. Detentores dos conhecimentos populares acima relacionados, essas

referências comunitárias além de se configurarem como figuras simbólicas para as

comunidades locais, possuem uma vivência histórica com essas culturas, muitas das vezes

adquirida a partir do ensino propagado por seus antepassados.

Geralmente reconhecidos como “mestres”, esses moradores são peças fundamentais para o

registro, a preservação e difusão desses saberes populares, necessitando, pois, estarem à

frente de ações educacionais voltadas para esses patrimônios. Levando em consideração a

sua importância para a continuidade e preservação da memória e da cultura maranhense,

uma vez selecionados, esses moradores receberão a certificação social pelo IEMA Cultura,

como “Mestres de Cultura Popular”. Nesse processo de certificação, os mestres passarão por

capacitações que os lhes permitirão aprimorar suas práticas pedagógicas e de troca de

conhecimento.

A partir da certificação dos mestres detentores dos saberes populares, por meio de ações em

parceria com o IEMA Cultura e Turismo, o Casarão do Saber Popular buscará viabilizar a
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propagação desses conhecimentos com a oferta de oficinas e vivências tanto nas instalações

da casa de cultura quanto nos espaços em que esses moradores já atuam. Essa proposta

tem como intenção estimular a geração de emprego e renda, assim como, a cadeia produtiva

da economia da cultura local, mediante a qualificação desses profissionais e a difusão de

seus saberes, e o fortalecimento dos atuais circuitos turísticos com a implementação de

novos ciclos de visitação, sobretudo no bairro do Desterro.

Educação patrimonial

Ao proporcionar a disseminação de saberes populares por intermédio de atores simbólicos,

estimulando a economia cultural localmente, o conjunto de ações a serem desempenhadas

pelo Casarão do Saber Popular fortalece o sentimento de pertencimento da cultura local por

parte da população. Esta, ao entrar em contato com as tradições e técnicas dos saberes

ameaçados de serem esquecidos, desperta o seu interesse para a importância e urgência de

se preservar o patrimônio histórico. Assim, o engajamento da comunidade local e da

população como um todo torna-se uma forte ferramenta de gestão e governança do

patrimônio histórico, pautada na articulação entre diferentes políticas públicas e setores da

sociedade.

O mapeamento dos saberes populares irão definir as oficinas a serão ministradas pelos

Mestres do Saberes, porém, já podemos destacar alguns grupos de trabalho a serem

desenvolvidos pelo Casarão do Saber Popular:

● Oficina de Culinária Local - Comidas Típicas

● Oficina de Produção de Cachaça Artesanal

● Oficina de Produção de Sorvete Caseiro

● Oficina de Artesanato (Tecelagem)

● Oficina de Manifestações Culturais (Capoeira, Tambor de Crioula, Bumba meu Boi,

Cacuriá etc)

Para além da constituição dessas oficinas, o Casarão do Saber Popular tem por objetivo criar

um Núcleo de Documentação e Pesquisa, a fim de fomentar o contínuo estudo, registro e

difusão relacionado às tradições e técnicas dos múltiplos saberes populares maranhenses.

Dentro desse âmbito, o Casarão será capaz de estabelecer parcerias com instituições

universitárias, de pesquisa e museológicas, a fim de ampliar a sua base de estudos e

acervos. A implantação dessa rede proporcionará o desenvolvimento e a difusão de

investigações, produtos e reflexões relativos à proposta em questão, expandindo e

diversificando as ações voltadas para a educação patrimonial.
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Sobre o Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IEMA) e o incentivo
a formação e qualificação profissional no Casarão do Saber Popular

De modo a atender a demanda local e regional é que será ofertado o curso de Formação

Inicial e Continuada (FIC) em Agente de Informações Turísticas pelo IEMA dentro das ações

do Casarão do Saber Popular, tendo como público alvo sobretudo os moradores dos bairros

da Praia Grande e do Desterro.

A reconfiguração do mercado de trabalho, amparado sob os paradigmas econômico-sociais

globalizantes, aborda novas exigências para o profissional que vai atuar na área de turismo,

abordando conhecimento específico da área e aspectos relevantes para a receptividade do

turista. Dessa forma, o IEMA Cultura propõe a produção de conhecimento, a partir da oferta

de educação profissional, pautada em uma educação básica de qualidade, permitindo ao

discente a inserção no mercado de trabalho, de forma satisfatória.

As oficinas e os cursos de Formação Inicial e Continuada de Receptivo para o Turismo e

Lazer vão ao encontro da vocação e o anseio da região pela formação de sujeitos para a

área de serviços e, primordialmente, voltada ao atendimento do visitante do centro histórico

de São Luís. Região esta que, por suas particularidades geográficas, culturais e sociais,

possui grande potencial para o pleno desenvolvimento das atividades turísticas.

Sendo assim, a exigência por uma maior qualificação dos atores da comunidade é fato. Com

a intenção de corresponder à demanda por estes profissionais qualificados e habilitados, e

contribuir para melhoria das condições de laboralidade e renda dos trabalhadores é que o

IEMA Cultura propõe-se a oferecer, cujas ações viabilizam a expansão da rede de ensino

técnico-profissional para além do espaço físico dos campi do IEMA, para a comunidade

trabalhadora, aos beneficiários dos programas federais e estaduais de transferência de

renda, e demais comunidades vulneráveis ofertando cursos na modalidade de formação

inicial e continuada, a fim de promover um espaço de inserção destes no ensino profissional

da rede estadual.

CURSO FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA EM AGENTE DE INFORMAÇÕES
TURÍSTICAS

Eixo Tecnológico Turismo, Hospitalidade e Lazer

Escolaridade Mínima Ensino Fundamental II (6º a 9º) - Completo

Periodicidade Semestral

Perfil profissional ao
final do curso

Informa e orienta sobre atrativos turísticos naturais e culturais e
informações inerentes à localidade. Informa e orienta turistas
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sobre roteiros, programações, serviços e  produtos. Presta
informações históricas, culturais e artísticas locais.

Idade Mínima 16 anos

Fonte: Elaborado a partir de IEMA (2021).

Para além da oferta do curso FIC, a ação do IEMA está também pautada no desenvolvimento

do itinerário formativo. Esta prática é a construção de uma nova trajetória educativa a partir

de uma rede educacional articulada que possibilita a complementação de carga horária ou a

conclusão de vários cursos FIC complementares (mesmo eixo tecnológico) levando os

educandos a uma formação técnica. O uso da tecnologia é fundamental para auxiliar na

construção de uma rede integrada que permite às instituições desenvolverem um cadastro

técnico (histórico escolar) de modo a conhecer e garantir a certificação e a verticalização da

educação profissional.

Acerca das ações de melhoria de gestão e governança

Como ressalta Codognotto et. al. (2016), a gestão adequada do patrimônio histórico cultural

tem a capacidade de garantir que o mesmo esteja apto a se reabilitar e enriquecer, ao ponto

de ser reconhecido e apreciado por todos. Dessa maneira, como coloca esses autores, a

gestão e governança do patrimônio depende fortemente da colaboração de todos os

envolvidos, de modo a torná-lo sustentável nos âmbitos econômico, social e ambiental.

Assim, levando em consideração esses fatores, o Casarão do Saber Popular buscará dentro

de sua estrutura desenvolver a gestão compartilhada de seu patrimônio histórico-cultural, por

meio da criação de um grupo gestor responsável por integrar a participação da sociedade

civil (associações de moradores, comerciantes locais, organizações da sociedade civil e

universidades) e o poder público. Para além dos benefícios econômicos, como averiguado

por Codognotto et. al. (2016), essa ação em conjunto com os projetos de educação

patrimonial é capaz de despertar na população local o sentimento de apropriação do

patrimônio, a partir do entendimento de sua própria história e o engajamento ativo no

processo de preservação.

O IEMA levará seu formato de gestão além capacitação dos mestres e formação da

comunidade do Desterro para recepcionar e desenvolver atividades culturais voltadas para

exposições turísticas. Levando em consideração a valorização dos saberes populares,

realizaremos a certificação dos mestres, tendo ainda a gestão do projeto feita por

profissionais qualificados da rede IEMA, de modo a estabelecer processos de intercâmbio

com instituições, comunidade e empresas, com a missão de assegurar condições para o

Detalhamento - Casarão do Saber Popular.doc 24



fortalecimento da cultura e da produção do conhecimento com qualidade e relevância para o

desenvolvimento social.

Portanto, mediante a construção dessas ações, será possível progressivamente constituir

meios da sociedade usufruir de uma maior transparência relacionada a preservação do

patrimônio, sendo protagonista no desenvolvimento de políticas públicas voltadas para esse

âmbito e melhorando as suas relações de confiança com os mantenedores deste objeto.

Justificativa
O atual cenário de preservação do patrimônio material e dos conhecimentos populares na

cidade de São Luís apresenta uma forte carência em relação às suas formas de gestão e

governança. Geralmente estabelecidos a partir da administração direta do Governo do

Maranhão, as Casas de Culturas além de serem um ambiente de promoção da educação

patrimonial, possuem um grande potencial de geração de recursos econômicos e sociais que

podem ser utilizados na manutenção e preservação do patrimônio histórico. Mediante esta

situação, a proposta do Casarão do Saber Popular, estruturalmente pensado para ser um

espaço multidisciplinar, participativo e de comunicação direta com a comunidade, buscará

englobar e articular diferentes atores da sociedade civil para desenvolver as suas ações e

potencializar os seus impactos.

Localizado na área central da capital, chegando a abrigar a Praia do Desterro, o Desterro foi

canal de entrada de pescados de diversas regiões e também do êxodo rural da baixada

maranhense. Local de comunidade de pescadores, de moradia dos trabalhadores da Praia

Grande, dos baixadeiros e posteriormente da Zona do Baixo Meretrício (ZBM).

O bairro sofre, ainda hoje, com a imagem de marginalização. Porém é cenário de diversas

manifestações culturais, com grupos de Bumba Meu Boi, Escola de Samba, artistas visuais,

benzedeiras, músicos, moradores de uma vida inteira com um rico acervo de memórias

locais. Manifestações essas que correm o sério risco de serem extintas, por conhecimentos

hereditários, conservados de forma somente verbal.

O Casarão do Saber Popular é uma oportunidade ímpar para dar vazão aos saberes e

fazeres populares tão estigmatizados, além de oportunizar que os próprios moradores

possam ser porta-voz das suas histórias e vivências. Através das exposições, percursos,

oficinas, os conhecimentos poderão ser difundidos de maneira viva, descritos diretamente do

seu local de origem, criando o sentimento de pertencimento e da importância da

preservação.
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Outra importante via de atuação é impulsionar a economia local para moradores da

comunidade. Em uma realidade em que, segundo o IBGE, o Maranhão chegou a 15,9% da

população sem emprego e que parte significativa dos habitantes do território abordado, está

no trabalho informal, o casarão tem como um de seus propósitos a geração de renda direta e

indireta. Dentre as atividades a serem desenvolvidas há a perspectiva de crescimento do

turismo na região, aumento da circulação de pessoas, com a oportunidade do aumento de

vendas dos comerciantes e vendedores, assim como o surgimento de novos

microempreendimentos.

O projeto visa em cada etapa de sua realização valorizar ainda mais os mestres da cultura

popular e os moradores da Praia Grande e Desterro, os protagonistas do patrimônio

encontrado no Centro Histórico de São Luís. Transformar regiões marginalizadas e que

sofrem diariamente com o tráfico de drogas, a pobreza e outras mazelas sociais, em cenários

de contações de histórias, de Educação, turismo, cultura. Apresentar que não há a

necessidade de revitalização, num espaço em que há vida, há gente, com muito a ensinar,

com a possibilidade de ser concretamente um museu vivo.

Implantação e Gerenciamento da Proposta
Sobre a estrutura de governança do Casarão do Saber Popular

De modo a fortalecer o atual cenário de gestão e governança em que se encontra boa parte

dos museus na cidade de São Luís, para a estrutura de governança do Casarão do Saber

Popular deverá ser levada em consideração a criação de um sistema participativo e

democrático, capaz de envolver diferentes atores da sociedade civil. Dentre os modelos de

governança, conhecidos em literatura, o modelo de governança compartilhado é o um dos

mais simples.

De acordo com Roth et. al. (2012, p. 115), “redes com governança compartilhada consistem

em grupos de organizações que trabalham coletivamente como uma rede, mas não possuem

uma estrutura administrativa formal e exclusiva”. Assim, se comportando como um sistema

flexível, como afirmam esses autores, a efetividade do modelo compartilhado de governança

está pautada principalmente no grau de envolvimento e comprometimento dos atores

participantes, responsáveis pelo gerenciamento dos relacionamentos internos da rede e com

os atores externos (ROTH et. al, 2012). Logo, nesse tipo de estrutura, todos os parceiros são

figuras centrais no gerenciamento das atividades da parceria e em todas as tomadas de

decisões.
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No entanto, para realização das atividades administrativas e de coordenação, a gestão do

Casarão do Saber Popular, se norteará pela Gestão do IEMA, considerando a participação

dos mestres de cultura atuantes na rede.

● Conselho de Administração - órgão superior de deliberação e de direção da gestão

compartilhada, composto por conselheiros independentes e não remunerados (gestão

do IEMA e mestres certificados).

● Gestão do IEMA

I – Administração Superior:

a) Conselho Superior;

b) Reitoria;

II – Assessoramento:

a) Gabinete;

b) Assessoria de Comunicação Social;

c) Assessoria de Relações Institucionais;

d) Assessoria Jurídica;

e) Ouvidoria;

III – Execução Programática:

a) Pró-Reitoria de Ensino:

1. Coordenação de Ensino Técnico Profissional de Nível Médio;

2. Coordenação de Administração Acadêmica e Apoio ao Ensino;

3. Supervisão Pedagógica;

4. Supervisão de Estágio e Trabalho;

b) Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Extensão:

1. Coordenação de Pesquisa e Inovação;

2. Coordenação de Ações Profissionais e Tecnológicas;

IV – Execução Instrumental:

a) Pró-Reitoria de Planejamento e Gestão:
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1. Coordenação Administrativo-Financeiro;

2. Supervisão de Execução Orçamentária e Financeira;

3. Supervisão de Material, Serviços Gerais, Transporte e Patrimônio;

4. Supervisão de Recursos Humanos;

b) Comissão Setorial de Licitação;

c) Unidades Descentralizadas:

1. Unidades Plenas de Ensino Técnico Profissional;

2. Unidades Vocacionais.

De caráter inter e transdisciplinar, como colocam Chagas e Nascimento (2009, p. 21), esta

equipe deverá ser composta por diferentes trabalhadores, com diferentes níveis de formação

e especialidade, dentre eles, por exemplo:
zeladores, faxineiros, vigilantes, seguranças, eletricistas, carpinteiros,
conservadores, restauradores, arquitetos, museólogos, bibliotecários,
arquivistas, administradores, antropólogos, historiadores, educadores,
produtores culturais, especialistas em computação e gerentes de serviços de
segurança (CHAGAS E NASCIMENTO, 2009, p. 1).

Esses profissionais devem compor as equipes técnica e administrativa do Casarão. De

acordo com Cândido (2014) a equipe técnica atua nas atividades finalísticas de um museu,

bem como na pesquisa básica, relacionada às áreas de conhecimento do acervo e na

chamada cadeia operatória museológica, de salvaguarda (documentação e conservação) e

comunicação (expografia e ação educativo-cultural) patrimoniais. Por sua vez, o setor

administrativo deve ter como responsabilidade:
● a gestão de pessoal (incluindo funcionários, serviços terceirizados, estagiários e

voluntários);
● a zeladoria da edificação (manutenção física do prédio – limpeza, segurança,

instalações elétricas e hidráulicas etc. – e das áreas externas como jardins e
estacionamentos) com atenção a aspectos como acessibilidade, proteção da
edificação por tombamento, entre outros;

● a gestão dos recursos financeiros (incluindo captação de recursos, busca de
parcerias, relação com a Associação de Amigos do Museu);

● o gerenciamento de riscos, incluindo a elaboração e atualização periódica do
plano de gerenciamento de riscos, o treinamento da brigada contra incêndio, entre
outras tarefas pertinentes;

● a relação com fornecedores (da loja, por exemplo), com parceiros que porventura
mantenham no museu restaurante ou cafeteria;

● e eventualmente, podem aqui também se localizar as responsabilidades em
relação à imagem do museu, como relações interinstitucionais, marketing,
assessoria (CÂNDIDO, 2014, p. 38).
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Da equipe responsável pela implementação do Casarão do Saber Popular

Caberá à equipe de implementação do Casarão do Saber Popular construir os termos de

referências contendo as diretrizes básicas para a contratação dos planos e projetos

museológico, arquitetônico (e complementares), expográfico, curatorial, de educação e de

gestão, bem como acompanhar a implementação destes durante todo o período de

contratação. O Plano Museológico do objeto desta proposta, deverá registrar a missão do

Casarão, os seus objetivos, políticas e programas. O conjunto de projetos delimitados acima

deverá conter todas as especificações necessárias para a sua execução e funcionamento do

Casarão do Saber Popular.

Diante dessas observações, deverão ser consideradas a constituição das seguintes equipes

responsáveis para a implementação do Casarão do Saber Popular:

● Coordenação de Implementação (profissionais com formação e experiência nas áreas

de Administração, Arquitetura e Urbanismo, Direito, Educação, Gestão de Projetos - a

saber: Pedagogia, Serviço Social, Educação, Ciências Sociais - Políticas Públicas e

Relações Públicas - Responsável por coordenar e gerir os projetos necessários para

a implementação do Casarão do Saber Popular, assim como elaborar os termos de

referência para a contratação dos mesmos e do Plano Museológico.

● Assessoria Jurídica (profissionais com formação e experiência na área do Direito) -

Supervisionar a confecção dos termos de referência, definir diretrizes para

constituição do estatuto jurídico, da natureza administrativa e do regimento interno.

● Assessoria Administrativa (profissionais com formação e experiência nas áreas de

Contabilidade, Administração, Engenharia de Produção) - Elaborar o projeto básico

de gestão prevendo forma de financiamento e manutenção do projeto.

● Assessoria Técnica (profissionais com formação e experiência nas áreas de

Arquitetura e Urbanismo, Engenharia, Design) - Subsidiar o processo de contratação

de projetos das obras e comunicação visual, assim como fiscalizar suas

implantações.

● Assessoria em Cultura (profissionais com formação e experiência nas áreas de

Cultura, Curadoria e Museu) - Elaborar o projeto básico para contratação do projeto

museológico e do projeto curatorial bem como acompanhar o processo de

implementação.
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● Assessoria em Educação (profissionais com formação e experiência na área da

Educação - a saber: Pedagogia, Serviço Social, Educação, Ciências Sociais e Artes

Plásticas) - Elaborar projeto básico de formação cultural bem como acompanhar a

implementação.

Alinhamento da Proposta com Políticas e Ações de Revitalização

Os investimentos e ações realizadas estimularam um crescente sentimento de pertencimento

da população pelo centro antigo da cidade. Sentimento que é reforçado a cada manifestação

e evento cultural promovido no Centro Histórico, como o Natal de Todos, Carnaval de Rua e

o São João do Maranhão. O projeto Casarão do Saber Popular se relaciona diretamente com

as seguintes políticas públicas e ações de revitalização:

Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) Cidades Históricas - Governo Federal

Com a atuação do PAC 2 - Cidades Históricas no âmbito do Conjunto Arquitetônico e

Paisagístico da cidade de São Luís1, 44 ações foram selecionadas por esse programa, além

dos Projetos de Restauração e Readequação de Imóveis aos quais o sobrado da Rua da

Saúde, 94 faz parte, já foram desenvolvidos e entregues, por exemplo, os projetos de

restauração da Estação Ferroviária (antiga RFFSA), a requalificação da Praça João Lisboa e

do Largo do Carmo e a requalificação urbanística da Rua Grande.

Através do contrato 20/2014 do IPHAN, ainda em andamento, Projetos Executivos de

Arquitetura e Engenharia, dentre eles o Projeto de Restauração e Reabilitação da Rua da

Saúde 94 estão sendo elaborados em cooperação com a Secretaria de Cidades do

Maranhão, com previsão de término em 2021.

Programa Nosso Centro - Decreto Estadual Nº 34959 de 26 de junho de 2019

Em nível estadual, foi lançado o programa estadual Nosso Centro, regulado pelo Decreto nº

34.959/2019, o qual inovou o ordenamento jurídico para instituir a organização da

revitalização do Centro Histórico de São Luís em cinco polos: Habitacional; Tecnológico;

Cultural, Turístico e de Lazer; Comercial e Gastronômico; e Institucional. Ressalta-se que a

Política Pública, foi construída de modo a articular diversos órgãos da administração direta,

tais como Secretaria Estadual: das Cidades, da Cultura, de Turismo, da Ciência e Tecnologia

1 Como colocado em memorial de Projeto Executivo desenvolvido pela equipe técnica do
IPHAN/3ªSR, após mudanças governamentais terem alterado o programa, restou para o imóvel da
Rua da Saúde, o seu restauro com a previsão para o uso institucional e um programa de
necessidades mais flexível, logo, adaptável para a implementação do Casarão do Saber Popular.
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e Inovação, bem com a Polícia Militar, cada órgão com um objetivo específico de garantir

projetos inovadores, culturais e acessíveis a toda população local, assegurando a

atratividade do potencial turístico.

Adote um Casarão - Lei Estadual nº 10.794/2018

O Programa Adote um Casarão, visa a cessão de imóvel de domínio do Governo do Estado,

para fins de moradia, habitação ou atividades comerciais, de modo a reduzir os vazios

urbanos da localidade e atrair investimentos para toda área tombada como Patrimônio

Histórico do Maranhão. Cabe a Secretaria Estadual das Cidades e Desenvolvimento Urbano

a gestão do Programa, parceiro institucional o IPHAN na aprovação das propostas de

reformas dos imóveis, tendo como resultado diversas licitações para ocupação não onerosa

de particulares a imóveis de domínio do Estado do Maranhão, por período de até 30 (trinta)

anos, sendo possível a dedução de gastos da restauração do casarão via dedução de ICMS

ou remissão fiscal de dívidas estaduais, que conta como.

Lei de Incentivo à Cultura - Lei Estadual nº 9.437/2011, regulamentada pelo Decreto
Estadual nº 27.731/2011

Ademais, não se olvida que o Estado do Maranhão, no uso de suas competências

constitucionais, também editou a Lei Estadual de Incentivo à Cultura, que deverá ser aplicado

para a articulação de parcerias com entidades privadas para o apoio da proposta submetida.

Secretaria das Cidades e Desenvolvimento Urbano do Maranhão (SECID)

Como instituição parceira e financiadora caberá a SECID estabelecer cooperação técnica

com a Fundação Josué Montello para implementação da proposta principalmente na cessão

dos projetos de arquitetura e engenharia, fruto de cooperação com o IPHAN, bem como

disponibilizar informações, documentos, relatórios e projetos, dentre outros, para subsidiar a

perfeita execução do objeto desta parceria. Empenhar esforços na construção de parcerias

com órgãos governamentais e com outros entes da sociedade para implantação das ações

previstas e acompanhar e avaliar o desenvolvimento das ações previstas para que sejam

executadas de forma harmônica e integrada.

Instituto de Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IEMA)

O Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IEMA) é uma instituição pública

estadual que tem como objetivo oferecer educação pública, gratuita e de qualidade,

buscando o desenvolvimento social, tecnológico e econômico do país e da região. Visando

expandir, interiorizar e democratizar a oferta de suas vagas, o IEMA busca ampliar as
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oportunidades educacionais dos trabalhadores através do incremento da formação e

qualificação profissional, seja a nível médio, de formação inicial ou continuada.
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Contribuição para Valorização do Uso e Ampliação do Acesso Público

De modo a valorizar o uso da proposta, e ampliar a sua divulgação e acesso aos patrimônios

material e culturais em questão, serão desenvolvidas as seguintes ações pelo Casarão do

Saber Popular:

a. Criação e manutenção de website e redes sociais

Inserido no programa de comunicação da casa de cultura, as plataformas digitais, como

website e redes sociais, têm por finalidade fortalecer a imagem do Casarão do Saber Popular

perante seus diferentes públicos de interesse. Peças fundamentais na ampla divulgação das

exposições, programações culturais, ações de pesquisas e dos serviços prestados, a criação

e manutenção desses mecanismos contribuirá para a difusão dos conhecimentos populares

e para a valorização do patrimônio museológico de modo mais acessível, a partir do contato

direto com seus apoiadores, visitantes, patrocinadores e parceiros.

b. Ampliação do acesso físico

Previsto no programa arquitetônico, o plano de acessibilidade física da casa de cultura busca

estabelecer medidas de readequação do espaço, a fim de garantir o acesso e circulação por

qualquer pessoa, com e sem deficiência. Perante isso, em relação à acessibilidade física, as

principais ações do Casarão do Saber Popular se definem nos seguintes pontos:

● Uso de sinalização tátil no piso (piso tátil de alerta, para pontos de

parada e mudança de direção, e piso tátil direcional);

● Uso de plataforma elevatória para a acessibilidade de pessoas com

mobilidade reduzida e em cadeira de rodas;

● Criação de circuitos de visitação para pessoas com mobilidade reduzida

e em cadeira de rodas;

● Projeto de adaptação de mobiliários e equipamentos nos espaços

expositivos.

Além dessas estratégias, as ações de acessibilidade da casa de cultura buscarão incluir a

implantação de medidas como audioguias e audiodescrição das exposições, assim como

vídeos com informações interpretadas em libras.

c. Implantação de política de gratuidade

A fim de garantir o amplo acesso por uma diversidade de públicos, o Casarão do Saber

Popular possui como uma de suas ações ofertar a cessão de ingressos de modo gratuito em
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todos os seus espaços de atividades de educação e cultura. Essa prática, já existente na

maioria dos museus geridos pelo poder público no Maranhão, permite que um maior número

de pessoas tenha acesso a esses ambientes, principalmente daquelas que habitualmente

possuem impeditivos sociais ou de renda para participar dessas ações.

Para além dessa estratégia, a participação do público nas oficinas do Casarão do Saber

Popular também se constituirá de modo amplo e sem tarifas, reforçando um dos principais

objetivos da casa de cultura de permitir educação patrimonial e capacitação de modo mais

acessível.

d. Associação a circuitos culturais e programações conjuntas

Para essa ação em específico, o Casarão do Saber Popular tem como meta a sua inserção

no Programa Circuito de Visita Cultural desenvolvido pela Secretaria de Cultura e Turismo do

Maranhão (SECMA, [201-a]). Caracterizado como uma estrutura de fomento, divulgação e

incentivo da produção cultural e artística do estado, essa plataforma agrega atualmente 23

espaços, dentre museus, teatros, centros de arte e de produção artesanal que oferecem uma

visão bastante ampliada da produção maranhense. Dentre as suas funções, esse programa

procura facilitar as visitações do público, por meio do agendamento online de visitas às casas

de cultura credenciadas e a oferta de circuitos pré-definidos, tendo em conta a proximidade

dos espaços, localizados nas cidades de São Luís e Alcântara (SECMA, [201-a]).

Em conjunto a essa ação e visando permitir a ocupação de seus espaços por diferentes

manifestações artísticas, o Casarão do Saber Popular buscará ser palco dessas celebrações

por meio dos chamados Editais de Ocupação Artística. Também desenvolvidos pela SECMA,

através da plataforma de Credenciamento Cultural, os Editais de Ocupação Artística têm por

objetivo habilitar propostas para compor a programação cultural permanente nos espaços

públicos de São Luís. Alguns dos editais abertos em anos anteriores são por exemplo: a

Quarta do Tambor, realizado na Praça da Faustina; a Quinta do Reggae, na Praça do

Reggae e o Pôr-do-sol no Palácio, evento de música instrumental e de voz e violão realizado

no Palácio dos Leões (SECMA, [201-b]).

Essas ações de forma conjunta tem por objetivo ampliar a programação cultural do espaço

do pátio aberto no andar térreo da casa de cultura e das oficinas de saberes populares, nos

meses de festas populares, principalmente durante o São João e o Carnaval.

e. Ação de curadoria e ações que visem a ampliação de redes de acervo
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Ambas ações serão desenvolvidas a partir da estruturação de parcerias com instituições

universitárias, de pesquisa e museológicas que possuam acervos, pesquisas,

documentações e exposições relacionadas aos saberes populares maranhenses.

f. Ações de educação patrimonial

Como dito anteriormente, a concepção do Casarão do Saber Popular prevê um conjunto de

etapas e ações para a sua implantação e consolidação. Em relação às estratégias de

educação patrimonial, a casa de cultura buscará em uma de suas primeiras ações certificar

as referências comunitárias mapeadas como Mestres de Cultura Popular, de modo a

valorizar e chamar atenção para a preservação desses patrimônios. Mediante esta ação,

esses Mestres terão a oportunidade de ministrar oficinas de acordo com os seus saberes

populares (Culinária Local - Comidas Típicas, Produção de Cachaça Artesanal, Produção de

Sorvete Caseiro, Artesanato - Tecelagem, e de Manifestações Culturais), contribuindo para a

difusão e preservação dos mesmos.

Ademais, a casa de cultura buscará dentro do seu programa de educação patrimonial, ofertar

para a comunidade local o curso Formação Inicial e Continuada em Agente de Informações

Turísticas desenvolvido pelo IEMA, visando não apenas capacitar os moradores da Praia

Grande e do Desterro a ingressar no mercado de trabalho, como também instruí-los sobre a

importância de se preservar os patrimônios material e imaterial.

Para além dessas ações, o Casarão do Saber Popular através do estabelecimento de

parcerias busca ampliar a sua base de estudos, acervos e produtos, fatores capazes de

expandir e diversificar as estratégias relacionadas à educação patrimonial.

Mediante essas ações, o Casarão do Saber Popular busca beneficiar a população local, a

partir do direto envolvimento dos moradores dos bairros da Praia Grande e do Desterro, tanto

em seus cursos de formação e capacitação, quanto na promoção do ensino dos saberes

populares. Assim, por meio das diferentes políticas de acesso físico e digital, para além da

própria comunidade local, a casa de cultura tem como expectativa alcançar, por exemplo,

escolas municipais e estaduais, instituições universitárias, museológicas e de pesquisa,

grupos de manifestações culturais, turistas, dentre outros. Após a conclusão do projeto, o

Casarão do Saber Popular tem como perspectiva quadruplicar o seu público alvo, focando

principalmente na ampliação do acesso estudantil.
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Ações para a Dinamização dos Impactos Positivos na Economia Local e na
Cadeia Produtiva da Cultura
Visando potencializar os impactos na economia local, o Casarão do Saber Popular buscará

articular suas atividades juntamente com ações do poder público e entidades da sociedade

civil. A concretização dessas parcerias com os Centros de Atendimento ao Turista (CAT),

hotéis, restaurantes, pousadas e agências de viagens da cidade de São Luís, para a ampla

divulgação das atividades do Casarão (através da elaboração de folhetos informativos e da

inclusão de comunicação visual em meios eletrônicos, por exemplo), permitirá não apenas o

aumento de seu público visitante, mas principalmente intensificará a procura por produtos e

serviços regionais.

A certificação e capacitação dos Mestres de Cultura Popular, assim como a qualificação de

moradores dos bairros da Praia Grande e do Desterro por meio do curso FIC em Agente de

Informações Turística, como dito, são ferramentas utilizadas pelo Casarão para estimular a

geração de emprego e renda localmente. Essas práticas ao mesmo tempo em que atendem

a vocação da região, preenchem uma forte carência por profissionais habilitados para as

áreas de serviço e de ensino, relacionado às tradições e técnicas dos saberes populares.

As oficinas de saberes populares, além de se constituírem como fortes mecanismos de

educação patrimonial, são também estratégias tidas pelo Casarão para que mais pessoas

tenham contato com esses conhecimentos. O acesso a esses saberes e o desenvolvimento

de produtos relacionados a esses conhecimentos impulsionam a formação de novos

empreendedores, aquecendo o comércio local.

Impactos sobre Gestão, Custeio e Sustentabilidade Financeira
Política de fomento e financiamento:

A Política Interna da Pesquisa, Extensão e Inovação do IEMA assenta-se como meio

fomentador do estreitamento das relações entre os componentes do sistema de pesquisa e

inovação tecnológica nas esferas federal e estadual.

Dessa forma, o Estado, por intermédio do IEMA, dispõe de instrumento para integrar a oferta

de cursos técnicos/profissionalizantes às necessidades produtivas ou à política de

desenvolvimento econômico. Logo, o Modelo Institucional do instituto, bem como o Modelo

Pedagógico e o Modelo de Pertinência se apoiam na sinergia entre o Ensino e a Pesquisa

para a Inovação e formação integral dos estudantes.
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A Lei nº 10.385, de 15 de dezembro de 2015, reorganiza o IEMA e estabelece como

finalidade ofertar educação profissional e tecnológica de nível médio e superior no Estado do

Maranhão em todas as suas modalidades, sendo-lhe assegurada as condições pedagógicas,

administrativas e financeiras para a oferta de ensino médio e técnico e, outras modalidades

de preparação para o trabalho.

Assim, o IEMA apresenta em seu escopo de atuação e em seus documentos norteadores

atividades de incentivo e fomento à pesquisa, ao ensino, à formação continuada de

professores no âmbito de P&D, o empreendedorismo e posteriormente o emprego juvenil,

previstas anualmente nas suas Diretrizes Operacionais.

Destarte, o financiamento às atividades do IEMA podem ser oriundas de recursos próprios do

tesouro estadual, bem como em parcerias com outras instituições de fomento, como a

Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FAPEMA)

e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

Políticas de preços dos produtos das oficinas e dos circuitos guiados

Como parte da política de captação de recursos para a sustentabilidade do Casarão do

Saber Popular, os produtos desenvolvidos pelos participantes nas oficinas de saberes

populares e os circuitos guiados inseridos no projeto extramuros poderão ser adquiridos na

loja da casa de cultura. Essas vendas se constituem como uma maneira do público colaborar

para a manutenção das ações, assim como para a continuidade das ações de educação

patrimonial de modo geral.

Gestão do Casarão

Após a implantação do Casarão do Saber Popular, não haverá mudanças em sua gestão.

Esta se norteará pela gestão do IEMA, considerando a participação dos mestres de cultura

atuantes na rede.
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Estimativa de Custeio e Manutenção (após execução do projeto)
Valor Total em R$ 2023 2024 2025

Receitas*
Próprias R$ 300.000,00 R$ 360.000,00 R$ 420.000,00
Transferências governamentais R$ 2.600.000,00 R$ 2.600.000,00 R$ 2.600.000,00

Despesas
Recursos Humanos R$ 1.713.000,00 R$ 1.713.000,00 R$ 1.713.000,00
Despesas Administrativas R$ 675.869,00 R$ 675.869,00 R$ 675.869,00
Programa de Exposições - R$ 168.000,00 R$ 168.000,00
Programa de Educação Patrimonial e
Cultural

R$ 74.200,00 R$ 74.200,00 R$ 74.200,00

Outras despesas R$ 215.000,00 R$ 215.000,00 R$ 215.000,00
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