


CONHEÇA O
MUSEU DO
FOLCLORE
DE SJC

Criado em 1987, o Museu do 
Folclore de São José dos 
Campos é um espaço da Fun-
dação Cultural Cassiano 
Ricardo (FCCR) que funciona 
nas dependências do Parque 
Roberto Burle Marx (Parque 
da Cidade). Nasceu da vonta-
de da própria comunidade 
joseense de conhecer sua cul-
tura, valorizá-la e preservá-la.

Atualmente está sob a gestão 
do CECP (Centro de Estudos 

da Cultura Popular), organi-
zação da sociedade civil sem 
fins lucrativos.

Sua missão é desenvolver 
ações de salvaguarda, divul-
gação, formação e informa-
ção, valorizando o folclore 
da região de São Jose do 
Campos, Vale do Paraíba e 
Litoral Norte; e contribuindo 
para o fortalecimento da 
identidade cultural e forma-
ção da cidadania.



AÇÕES
 DESENVOLVIDAS

PRESERVAÇÃO DO 
PATRIMÔNIO IMATERIAL

ATIVIDADES GRATUITAS

CERCA DE 5 MIL 
VISITANTES POR MÊS

• Pesquisa, documentação e divulgação 
da cultura popular, reunindo vasto acervo 
museológico, bibliográfico, sonoro e 
audiovisual.

• Realização de atividades culturais e edu-
cativas relacionadas ao folclore brasileiro.





ATIVIDADES DO MUSEU DO FOLCLOREATIVIDADES DO MUSEU
DO FOLCLORE

Exposição de Longa Duração
“Patrimônio imaterial: folclore e identidade regional”

Sob curadoria do museólogo Raul Lody, a exposição ocupa um dos complexos do museu e é 
composta por diferentes objetos, imagens, fotos e vídeos relacionados à cultura popular da 
região e do Brasil, organizados em oito diferentes ambientes: Sala São José dos Campos, Sala 
das Tecnologias, Sala Religiosidade, Sala Festas, Sala Santos de Fé, Sala Identidades, Sala 
Brasil e Sala Panelas do Vale.

Horário de funcionamento
De terça a sexta, das 9h às 17h / sábado e domingo, das 14h às 17h.

Brinquedoteca
Criada em 2013 com o apoio do Governo do Estado de São Paulo, a brinquedoteca do Museu 
do Folclore é destinada a crianças em idade pré-escolar e alunos do ensino fundamental. 
Possui um acervo com 200 brinquedos populares criados por artistas e artesãos de diversos 
estados brasileiros, assim como de São José dos Campos e da Região Metropolitana do Vale; 
além de livros infantis, CDs e DVDs voltados à cultura popular.

Horário de funcionamento
De segunda a sexta, das 9h às 17h.

Biblioteca
A Biblioteca do Museu do Folclore é especializada em cultura popular e, além de livros, o 
acervo conta com material em áudio, vídeo e fotos, com um total de mais de 2.300 documen-
tos voltados à cultura popular.

Horário de funcionamento
De segunda a sexta, das 9h às 17h.



ATIVIDADES DO MUSEU
DO FOLCLORE

Museu Vivo

O programa Museu Vivo é uma extensão da exposição de longa duração do Museu do Folclo-
re e é desenvolvido com diferentes ‘fazedores’ da cultura popular da região, das áreas de 
artesanato, culinária e música, que se reúnem toda semana para compartilhar com o públi-
co a sua sabedoria.

Todo domingo, das 14h às 17h.

Dialogando com o Folclore
Ciclo de palestras anual com temas a respeito da cultura popular, voltado a professores, 
educadores e pesquisadores, visando ampliar o conhecimento sobre o folclore, propor deba-
tes, reflexões e desdobramentos.

Ciclo de Natal
O Ciclo de Natal vai do início de dezembro ao final de janeiro. Neste período, presepeiros da 
cidade ou região montam um presépio que fica aberto para visitação na área externa do 
museu. Com apoio do Museu do Folclore, grupos de Folias de Reis participam da abertura e 
do fechamento desse presépio, realizando, em janeiro, a Chegada das Bandeiras de Folias 
de Reis.



ATIVIDADES DO MUSEU
DO FOLCLORE

Mês do Folclore

Todo mês de agosto há uma programação temática no Museu do Folclore, para comemorar o 
Dia do Folclore (22 de agosto) e envolver alunos de escolas públicas e privadas em atividades 
relacionadas à cultura popular. A programação também atende idosos e pessoas com defici-
ência em algumas ocasiões.

Ouvindo por Acaso
O projeto Ouvindo por Acaso oferece aos visitantes do museu uma experiência com o acervo 
sonoro de sua biblioteca. Periodicamente, é eleita uma temática da cultura popular brasilei-
ra, que tem na música fortes raízes e manifestações. Estas canções são executadas no lado 
externo do museu, durante o período de funcionamento.





PRÊMIOS E
RECONHECIMENTOS
De 2006 a 2012 o Museu do Folclore de São José dos Campos teve seu traba-
lho reconhecido de diferentes maneiras e por diversas instituições:

2012
Venceu o edital de Difusão 
de Acervo Museológico do 
Programa de Ação Cultural 
(ProAC), do Governo do 
Estado de SP, com o Projeto 
Brinquedoteca do Museu do 
Folclore.

2019
Foi contemplado no edital 
do ProAC para Moderniza-
ção de Acervos de Museus e 
Arquivos, que viabilizará, 
em 2020, medidas de acessi-
bilidade a pessoas com defi-
ciência visual e auditiva; 
aquisição de mobiliário, 
computadores e novos 
livros para a biblioteca; e 
edição de 93 vídeos do arqui-
vo audiovisual do museu.

2011
Obteve apoio da Petrobras 
para ações educativas do 
Museu do Folclore.

2008
Conquistou o Prêmio Cul-
turas Populares, com o 
Projeto Biblioteca Maria 
Amália Correa Giffone.

2007
Obteve Menção Honrosa do 
Prêmio Darcy Ribeiro, com 
o programa Museu Vivo.

2006
Foi semifinalista do Prêmio 
Cultura Viva, com o progra-
ma Museu Vivo.



RESTAURO
DO MUSEU
DO FOLCLORE
DE SÃO JOSÉ
DOS CAMPOS

O Museu do Folclore está em uma região tombada de 
São José dos Campos e em um dos principais pontos 
históricos da cidade, o Parque da Cidade, onde funcio-
nou a Tecelagem Parahyba.

O museu funciona há 32 anos em duas edificações do 
Parque e, para oferecer melhores condições de uso 
aos visitantes e preservar sua história, o CECP identi-
ficou a necessidade de restaurar estas edificações.

Edificação onde fica a administração, a 
biblioteca, a brinquedoteca, a Sala das 
Panelas e, após o restauro, receberá a 
lojinha do museu.

Nesta edificação fica a exposição de 
longa duração “Patrimônio Imaterial: 
Folclore e Identidade Regional”.



A primeira fase do restauro do Museu do Folclore, que consiste no desenvolvimento 
de projeto arquitetônico, está aprovada na Lei Federal de Incentivo à Cultura.

Neste projeto, será oferecida ainda uma contrapartida social com a realização de 
uma palestra gratuita para professores da rede pública e privada de ensino de SJC, 
para que o tema “Folclore” seja abordado em sala de aula.

Área interna - entrada da exposição de longa duração

1ª FASE DO RESTAURO
Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei nº 8.313/91 – art. 18)



Lei 8.313/91

A Lei Federal de Incentivo à Cultura é uma política pública que permite 
que pessoas físicas e jurídicas destinem parte de seu Imposto de Renda 
devido para viabilizar iniciativas culturais de interesse público. 

Pessoas jurídicas com lucro real podem destinar até 4% do IR devido, com 100% de dedução.
Pessoas físicas que façam a declaração de IR no modelo completo podem destinar até 6% do 
imposto devido, com 100% de dedução.

Quem pode usufruir da Lei?

A doação deve ser feita no ano vigente, por meio de depósito na conta corrente do projeto, 
para dedução na declaração do ano seguinte.

Como fazer a doação?



Seja um parceiro do Restauro do Museu do 
Folclore e estabeleça um elo da sua marca 
com os principais valores dos projetos:  

Tradição; 
Identidade regional;
Preservação e valorização do patrimônio imaterial.

COTAS/CONTRAPARTIDAS MASTER
R$200 mil

PRATA
R$100 milR$150 mil

OURO

Permissão para disponibilização de brindes personalizados da 
empresa para sorteios nas lives do projeto ‘Museu Vivo’

Logo da empresa nas sinalizações do Museu do Folclore

Permissão para entrega de material institucional da empresa na
palestra para professores da rede pública e privada de ensino de SJC

Aspas da empresa nos releases disparados à imprensa sobre o projeto

Logo em posts mensais de divulgação das atividades do Museu do Folclore

Realização de atividade da brinquedoteca do Museu em local à escolha
do patrocinador (custos de transporte por conta do patrocinador)

Logo no site do Museu com link para o site da empresa

Logo em sinalização no Museu do Folclore sobre o projeto de restauro

Logo no banner de sinalização da palestra para educadores

Agendamento de visita monitorada pelas instalações 
do Museu do Folclore exclusiva para grupo da empresa

Logo nos flyers e cartazes de divulgação da palestra para educadores

Citação nos releases disparados à imprensa sobre o projeto

Post de agradecimento pela parceria divulgado nas redes 
sociais do Museu

Direito de uso de imagens do projeto sem custos ao patrocinador

BRONZE
R$50 mil

Inserção da marca nas lives do projeto ‘Museu Vivo

Elaboração de conteúdo exclusivo para a empresa nas redes sociais do 
Museu. Exemplos: dicas da área educativa para fazer atividades com 
crianças em casa; compartilhamento de receitas de detentores de saberes 
do Museu Vivo; organização de alguma ação com colaboradores das 
empresas para valorização da sabedoria deles, etc



Realização de atividade da brinquedoteca do museu em local de escolha do patrocinador.

Fo
to

: D
an

il
o

 F
er

ra
ra

Logo em sinalizações do projeto (foto ilustrativa)

Logo na capa da fanpage do museu e em posts

Simulações
e aplicações





Av. Olivo Gomes, 100, Parque da Cidade Roberto Burle Marx
Santana, São José dos Campos - SP

www.museudofolclore.org
facebook.com/museudofolclore
instagram.com/museudofolcloresjc

Informações para patrocínio:
Agência NTZ
(12) 3341-5696 / 5697
contato@agenciantz.com.br


