Olá, amigos!

Em sua primeira versão da Pesquisa de Público de 2017 o Sistema Estadual de Museus
do RS (SEM/RS) utilizou a modalidade de averiguação trimestral. Como tudo o que é
experimental, avaliou-se o processo e os resultados, concluindo-se sem demora que a
avaliação poderia ser melhorada. Como parte desta alteração, modificou-se a
periodicidade da pesquisa para semestral, o que atingiu melhores resultados tanto na
participação das instituições quanto nos números que chegavam. Assim, a fim de
padronizar os gráficos, o SEM/RS está reorganizando a primeira pesquisa e atualizando
alguns números para sua reapresentação agora.
Ao contrário das divulgações apresentadas para o ano de 2018, optou-se por apresentar
primeiramente as regiões museológicas e não mais o gráfico geral do Estado. Isto se
baseou no fato de que muitos museus perceberam uma motivação maior em também
participar da pesquisa à medida que os resultados da avaliação iam sendo divulgados.
Com isto, tornava-se imperioso as necessárias alterações dos gráficos para
reapresentação dos números finais de maneira mais fidedigna.
Como os números de 2017 sofreram algumas pequenas alterações, os gráficos
reestruturados serão apresentados com os ajustes. Da mesma forma, os dados
disponíveis na plataforma do SEM/RS também sofrerão sutis alterações quando os
números de 2018 entrarão em confronto com aquele ano.

Um grande abraço!

Sistema Estadual de Museus do RS

Público visitante dos museus da 1ª RM
1º Semestre / 2017
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A 1ª Região museológica destaca-se pela alta concentração de museus e pela grande densidade
populacional. Tal condição acaba favorecendo enormemente as instituições no quesito de
visitação de seus prédios e participação pública de seus eventos. Dentre as suas muitas entidades
locais, as mais visitadas do primeiro período do ano foram o então Santander Cultural (agora
Farol Santander Porto Alegre) e o Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli, o Margs.
Em seu mês de maior público, maio, o Santander Cultural apresentou uma grande variedade de
atrações. Dentre os seus destaques, o Santander exibiu uma exposição de longa duração e duas
temporárias. Para além de sua vocação expositiva, o espaço promoveu cursos e oficinas de
especialização, shows musicais, mediação de escolas e sessões de cinema em sala própria.
Da mesma forma que o Santander Cultura, o Margs apresentou no mês de maio o seu maior
público. Situado no coração de Porto Alegre, o Museu de Arte costuma abrigar uma variedade
de exposições simultâneas e de grande diversidade de temas. Lá os escolares participam
ativamente e o público é sempre cativo. A 1ª edição do Noite dos Museus de Porto Alegre,
evento de sucesso de público ocorrido neste mês, respondeu em boa parte pelo grande número
de visitações dos museus centrais da capital no período e, especialmente, do Margs Com isto o
Museu de Arte do Rio Grande do Sul é elevado ao posto de segunda instituição mais visitada
para o semestre.

Agradecemos às instituições que participaram da pesquisa:
Museu Municipal Carlos Nobre (Guaíba)
Museu de Ciências Naturais do CECLIMAR (Imbé)
Memorial da Justiça Federal do RS (Porto Alegre)
Museu Antropológico do Rio Grande do Sul (Porto Alegre)
Centro Histórico-Cultural - Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre (Porto Alegre)
Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli – MARGS (Porto Alegre)
Museu de Ciências Naturais da Fundação Zoobotânica (Porto Alegre)
Museu do Sport Club Internacional - Ruy Tedesco (Porto Alegre)
Museu do Trabalho (Porto Alegre)
Unidade de Documentação e Memória da CARRIS (Porto Alegre
Museu Julio de Castilhos (Porto Alegre)
Farol Santander Porto Alegre (ex-Santander Cultural) (Porto Alegre)
Memorial do Rio Grande do Sul (Porto Alegre)
Memorial "Do Deutscher Hilfsverein ao Colégio Farroupilha" (Porto Alegre)
Memorial do Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul (Porto Alegre)
Museu do Grêmio Hermínio Bittencourt (Porto Alegre)
Museu de Topografia Professor Laureano Ibrahim Chaffe (Porto Alegre)
Memorial da Loucura - Hospital Psiquiátrico São Pedro (Porto Alegre)
Pinacotecas Ruben Berta e Aldo Locatelli (Porto Alegre)
Memorial do Legislativo do Rio Grande do Sul (Porto Alegre)
Fundação Iberê Camargo (Porto Alegre)
Museu Antropológico Caldas Junior/Fundação Museu Antropológico (Santo Antônio da Patrulha)
Memorial Jesuíta Unisinos (São Leopoldo)
Museu Pedrinho (São Leopoldo)
Museu do Trem (São Leopoldo)
Fundação Parque Histórico Marechal Manoel Luis Osório (Tramandaí)
Museu Histórico Municipal Professora Abrilina Hoffmeister (Tramandaí)
Museu Farroupilha (Triunfo)

