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1. APRESENTAÇÃO 

Em cumprimento ao disposto no item 26 da cláusula segunda do Contrato de 

Gestão nº 01/2020, apresentamos o relatório do IDBrasil – Cultura, Educação 

e Esporte, relativo ao período de 1 de maio a 31 de agosto de 2021, no qual 

descrevemos as ações desenvolvidas e as metas alcançadas por esta 

Organização Social de Cultura, para o Museu da Língua Portuguesa. A este 

relato se somam informações relativas às atividades operacionais e 

administrativas praticadas por esta organização. 

Este quadrimestre foi marcado especialmente pela reabertura do Museu, após 

cinco anos de intensos trabalhos para tornar viável este objetivo – 

concretizado no dia 31 de julho.  Uma aliança entre o Governo do Estado de 

São Paulo e a Fundação Roberto Marinho permitiu uma articulação junto à 

iniciativa privada que viabilizou a reconstrução e restauro do prédio, 

contemplando, também, atualizações da concepção curatorial, expográfica e 

do projeto de acessibilidade. 

No segundo quadrimestre, no Programa de Gestão Museológica, foram 

inscritos três projetos em leis de incentivo e editais, sendo os quais: Pro-Mac, 

ProAC e Instituto Vale. Quanto à captação por meio da Lei Federal de 

Incentivo à Cultura, captou-se o montante de R$ 929.344,00 junto às 

empresas Volvo, Cabot e Grupo Ultra.  

Além disso, foi elaborado o Manual de Normas para o Uso de Espaços para 

eventos do Museu, parte integrante do descritivo da ação 3.1 (Manual de 

Normas e Procedimentos para Realização de Eventos revisado) do mesmo 

Programa. Este documento, constantemente atualizado, devido ao Plano São 

Paulo, é parte integrante dos contratos de cessão onerosa ou não onerosa 

dos espaços. Com relação à ação 5.1 (Ativação do Comitê de Parceiros do 

Museu da Língua Portuguesa), foram realizadas reuniões com os 

patrocinadores e parceiros da reconstrução do Museu com o intuito de 

perpetuar e fortalecer as relações de aproximação.  

O Núcleo de Gestão de Recursos Humanos teve também a oportunidade de 

realizar o 2º Encontro de Escutas, com representantes de diferentes setores 

da instituição. Tal iniciativa teve o objetivo propiciar um espaço aberto ao 

diálogo e promover trocas de experiências e vivências após a reabertura do 

Museu; entendendo o funcionamento do mesmo e as novas dinâmicas de 

trabalho após a reabertura. Também destacamos a elaboração e 
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implementação da Política de Treinamento e Desenvolvimento de Recursos 

Humanos para o MLP.  

No Programa de Gestão de Acervos, ressalta-se a implantação da 

estrutura física da sala do Centro de Referência do Museu da Língua 

Portuguesa (CRMLP), inaugurada juntamente com a reabertura do Museu. O 

CRMLP disponibiliza seus acervos digitais, referente as experiências dos 

projetos “Português do Brasil e Falares” e “A Palavra no Agora”, com 

curadoria da própria equipe do Centro de Referência, onde esse último 

projeto faz conexão com a mostra “Viva Palavra”, em cartaz no saguão oeste 

da instituição. 

Ainda, destaca-se a realização do webinário “Língua portuguesa e direitos 

humanos: a reabertura do MLP”, que foi realizado em quatro dias de evento 

e abordou temas presentes na curadoria da nova exposição de longa duração, 

como a presença da língua portuguesa no mundo, a diversidade linguística, 

os desafios da reabertura do MLP, dentre outros aspectos. Deste evento, 

decorreu a publicação de dois artigos no site do museu, de autoria dos 

convidados Regina Brito (Universidade Presbiteriana Mackenzie) e Gabriel 

Nascimento (Universidade Federal da Bahia), que complementam a ação 

desenvolvida. 

No Programa de Exposições e Programação Cultural, não se pode deixar 

de destacar a tão esperada reabertura do Museu, com a exposição de longa 

duração renovada, bem como a exposição temporária Língua Solta.  

No que se refere à programação cultural, foram realizados diversos eventos, 

como, por exemplo, o “Dia Internacional da Língua Portuguesa”, que nesta 

edição contou com nove atividades distribuídas em três dias de programação 

on-line, com a presença de 31 artistas de quatro países lusófonos como Cabo 

Verde, Angola e Portugal, alcançando um total de 11.348 visualizações nos 

canais Youtube e Facebook do Museu. 

O Programa Educativo, neste quadrimestre, dedicou-se à seleção, 

contratação e formação da equipe de educadores, orientadores e assistente 

para agendamento – tendo em vista a reabertura da instituição. A formação 

da equipe compreendeu treinamento para Brigada de incêndio; 

Acessibilidade; Direitos Humanos; Patrimônio; Linguagem verbal e não 

verbal, além dos conteúdos das exposições principal e temporária e ainda 

educação museal e metodologias de mediação. Destaca-se ainda o curso on-

line para professores “Língua, dominação e poder no ensino do português”, 

que abordou as línguas indígenas atuais, línguas africanas no Brasil, 
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preconceitos linguísticos, contando com a participação de linguistas e outros 

especialistas da área. 

Cabe informar ainda que as metas direcionadas para mediação de grupos não 

puderam ser cumpridas pelas limitações impostas pela pandemia do 

Coronavírus – que impediu ações presenciais envolvendo aglomerações. 

Também, no mesmo período, no Programa de Comunicação e 

Desenvolvimento Institucional, ocorreram intensas atividades a partir do 

consequente aumento substancial de visibilidade para a instituição, em 

diversos canais, por conta da reabertura do Museu.   

Uma das medidas implementadas para este momento foi a adequação do site 

institucional (www.museudalinguaportuguesa.org.br), originalmente 

concebido para prestar contas do projeto de reconstrução do MLP, para as 

funcionalidades de um museu em operação. Por isso, o menu principal foi 

reformulado, e o sítio ganhou páginas com conteúdos de serviço (horários e 

ingressos, como chegar, orientações para prevenção da Covid-19), 

atualização do conteúdo da nova exposição de longa duração, inclusão da 

nova exposição temporária, dentre outros.   

Conforme esperado, a proximidade da reinauguração provocou um aumento 

do interesse no público pelo Museu, que acorreu ao site para informações. 

Foram registrados 211.625 visitantes únicos entre maio e agosto de 2021, 

incluindo o site do projeto “A Palavra no Agora” 

(noagora.museudalinguaportuguesa.org.br) – número que corresponde à 

soma dos visitantes únicos registrados a cada mês.  

Houve aumento substancial, também, no número de novos seguidores nas 

redes sociais do Museu da Língua Portuguesa - 27.962 no total, incluindo 

Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Linkedin, Spotify e, mais 

recentemente, TikTok, ativado em agosto. As redes sociais da instituição 

foram abastecidas com 578 conteúdos originais produzidos pela equipe 

do IDBrasil e compartilhamentos de conteúdos de interesse.  

Foram firmadas duas novas parcerias nacionais, ambas envolvendo a 

inserção de anúncios em veículos de mídia (Guia da Semana e Revista 

Piauí) - ação 46.1, além de ativada a parceria com a CBN, com a veiculação 

de spots na rádio. Também foi firmada uma parceria internacional (ação 

46.2) com o Festival de Poesia de Lisboa, que incluiu a transmissão cruzada 

de parte da programação e a realização de um espetáculo em parceria.  

http://www.museudalinguaportuguesa.org.br/
http://www.museudalinguaportuguesa.org.br/
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Após a reabertura do Museu, deu-se continuidade à recepção de 

influenciadores digitais, como forma de ampliar a divulgação institucional 

para públicos diversificados.   

Por fim, o presente relatório presta contas também de duas metas que 

haviam sido originalmente previstas para 2020, mas que acabaram adiadas 

em função da mudança na data de reinauguração do museu: o media 

training com os principais porta-vozes da instituição, e uma ação com 

influenciadores.  

No contexto do Programa de Edificações, após um longo e intenso período 

de reconstrução e preparação para a reabertura, tem os seus sistemas de 

manutenção e segurança instalados, testados e sendo operados pela equipe 

própria do Museu. Além disso, tem grande parte dos contratos assinados com 

empresas especializadas em elevadores, ar-condicionado, gerador, 

automação dos sistemas Simplex e Metasys, nobreak e combate a pragas 

urbanas. 

 

A equipe de manutenção e infraestrutura realizou treinamentos de combate 

a incêndio com todos os 46 novos colaboradores do MLP a fim de informar e 

orientar a todos sobre a importância das atitudes preventivas de situações de 

sinistros. Como destaque do período, o Museu da Língua Portuguesa tem o 

Alvará de Funcionamento aprovado, sendo este o primeiro no período de 

existência da instituição.  
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2. REABERTURA DO MUSEU DA LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Após pouco mais de cinco anos, o Museu da Língua Portuguesa voltou a 

receber visitações e desenvolver suas atividades culturais, técnicas e 

administrativas no prédio histórico da Estação da Luz, no coração da cidade 

de São Paulo, reconstruído após um incêndio em dezembro de 2015.  

 

O Governador João Doria reabriu o MLP no dia 31 de julho de 2021, durante 

solenidade que contou com a presença de autoridades nacionais e 

internacionais, entre elas os Presidentes de Portugal, Marcelo Rebelo de 

Sousa, e Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, o Ministro da Cultura de Angola, 

Jomo Francisco Fortunato, os ex-Presidentes brasileiros Fernando Henrique 

Cardoso e Michel Temer e o Prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, entre 

outras. 

 

 

 
 

 

  
Recortes da reabertura do Museu da Língua Portuguesa – 31.07.2021 

Fotos: Assessoria de Comunicação IDBrasil 
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O Governo de São Paulo, em conjunto com a Fundação Roberto Marinho, 

recebeu o suporte de dezenas de parceiros e apoiadores. O investimento total 

foi de mais de R$ 85 milhões, incluindo a indenização do seguro e o patrocínio 

de diversas empresas, além do aporte do Estado e do apoio da Fundação 

Calouste Gulbenkian, do Camões – Instituto da Cooperação e da Língua, do 

e do Governo Federal, por meio da Lei Rouanet. O projeto teve como o 

patrocinador máster a EDP e como patrocinadores Grupo Globo e Grupo Itaú.   

 

  
 

  
Recortes da reabertura do Museu da Língua Portuguesa – 31.07.2021 

Fotos: Assessoria de Comunicação IDBrasil 

 

A reconstrução do Museu foi estabelecida como prioridade pelo Governo de 

São Paulo. As obras começaram em 2017 e foram divididas em três fases: 

restauro do interior e das fachadas; reconstrução da cobertura destruída no 

incêndio; e intervenções de ampliação. A partir de 2019, houve a implantação 

de conteúdo e experiências, iluminação externa e contratação de equipes. 
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Centro de Referência do Museu da língua Portuguesa  

Fotos: Assessoria de Comunicação IDBrasil 

 

A obra incorporou melhorias de infraestrutura e segurança, especialmente 

contra incêndios, que superam as exigências do Corpo de Bombeiros. Entre 

as novas medidas, está a instalação de sprinklers (chuveiros automáticos) 

para reforçar o sistema de segurança contra incêndio. O espaço também 

recebeu recursos de acessibilidade física e de conteúdo e reabre com Auto de 

Vistoria do Corpo de Bombeiros. Entre as medidas estão a adoção de técnicas 

para economia de energia e a gestão de resíduos. 

 

Todas as etapas da obra foram aprovadas por órgãos do patrimônio histórico 

como Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), 

Condephaat (Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, 

Artístico e Turístico) e Conpresp (Conselho Municipal de Preservação do 

Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo). 

 

Em sua exposição de longa duração, o Museu terá experiências inéditas e 

outras anteriormente existentes que marcaram o público em seus primeiros 

dez anos de funcionamento. Entre as novas instalações estão “Línguas do 

Mundo”, destacando 23 das mais de 7 mil línguas faladas hoje no mundo; 

“Falares”, apresentando os diferentes sotaques e expressões do idioma no 

Brasil; e “Nós da Língua Portuguesa”, um caminho pela presença do idioma 

no mundo e a diversidade cultural da Comunidade Lusófona. 
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Recortes da exposição de longa duração 

Fotos: Assessoria de Comunicação IDBrasil 

 

 

As principais experiências seguem no acervo, como a instalação “Palavras 

Cruzadas”, que mostra línguas que influenciaram o português no Brasil; e a 

“Praça da Língua”, espécie de ‘planetário do idioma’ que homenageia a língua 

portuguesa escrita, falada e cantada em espetáculo imersivo de som e luz. 

 

Com curadoria de Isa Grinspum Ferraz e Hugo Barreto, o conteúdo foi 

desenvolvido com a colaboração de escritores, linguistas, pesquisadores, 

artistas, cineastas e artistas gráficos, entre outros profissionais de países de 

língua portuguesa, incluindo nomes como o músico José Miguel Wisnik, os 

escritores José Eduardo Agualusa, Mia Couto, Marcelino Freire e Antônio 

Risério, a slammer Roberta Estrela D’Alva e o documentarista Carlos Nader. 

 

Já a exposição temporária, “Língua Solta”, traz a língua portuguesa em seus 

amplos e diversos desdobramentos na arte e no cotidiano. Com curadoria de 

Fabiana Moraes e Moacir dos Anjos, a mostra conecta a arte à vida em 

sociedade, em objetos ancorados na língua portuguesa. 
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Recortes da exposição temporária “Língua Solta” 

Fotos: Assessoria de Comunicação IDBrasil 

 

Cabe destacar o recebimento da Medalha de Ordem de Camões, entregue 

pelo presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, ao presidente do 

Conselho de Administração do IDBrasil, Carlos Antônio Luque. 

 

 
 

 
Foto: Jornal “Público” (Portugal) 
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3. METAS DE GESTÃO TÉCNICA 
 

 3.1. PROGRAMA DE GESTÃO MUSEOLÓGICA – PGM 

MUSEU DA LÍNGUA PORTUGUESA – AÇÕES PACTUADAS (2021) 

Neste quadrimestre, o Programa de Gestão Museológica teve seu foco direcionado 

para a estruturação necessária que viabilizou a reabertura do Museu da Língua 

Portuguesa, bem como ações engajamento e fidelização de parceiros, escutas com 

colaboradores e pesquisas de satisfação de público. primeiras ações e produtos de 

divulgação de acervos e do Centro de Referência. 

N° 
Ações 

Pactuadas 
N° 

Atributo da 

mensuração 
Mensuração Previsão Quadrimestral Realizado 

1 
 

Captação de 

Recursos 
financeiros 

 

1.1 Meta-Produto 

N° de projetos 
inscritos para 
captação de 

recursos via leis 
de incentivo, 

fundos 

setoriais, 
editais públicos 

e privados. 

1º Quadrim - - 

2º Quadrim - 3 

3º Quadrim 2  

META ANUAL 2 3 

ICM % 100% 150% 

1.2 
Meta-

Resultado 

% do rep–asse 
do exercício no 

contrato de 
gestão - 

Receitas 
operacionais e 

Captação 

1º Quadrim 0 969.400 

2º Quadrim 179.100 1.086.924 

3º Quadrim 2.500.000  

META ANUAL 2.679.100 2.056.324 

ICM % 100% 76,8% 

2 

 
 

Pesquisas de 

Público  
 

2.1 
Meta-

Resultado 

Índice de 
satisfação do 

público geral, 
de acordo com 

os dados 
obtidos a partir 

do totem 
eletrônico 

Nota NPS > ou 
= 80% 

1º Quadrim - - 

2º Quadrim 
> ou 

=80% 
100% 

3º Quadrim 
> ou 

=80% 
 

META ANUAL 
> ou 

=80% 

100% 

ICM % 100% 100% 

2.2 
Meta-

Resultado 

Índice de 

satisfação do 

público com 
palestras, 
oficinas e 

cursos 
 = ou > 80% 

1º Quadrim - - 

2º Quadrim 
 = ou > 

80% 
100% 

3º Quadrim 
 = ou > 

80% 
 

META ANUAL 
= ou > 
80% 

100% 

ICM % 100% 100% 

3 

Revisão das 

Normas e 
Procedimento

s para 
Realização de 

Eventos 

3.1 Meta-Produto 

Manual de 

Normas e 
Procedimentos 
para Realização 

de Eventos 
revisado 

1º Quadrim - - 

2º Quadrim - 1 

3º Quadrim 1 - 

META ANUAL 1 1 

ICM % 100% 100% 
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4 

Programa 
Interno de 

Sustentabilida
de 

4.1 
Meta-Produto 

 

Programa 

implantado 

1º Quadrim - - 

2º Quadrim -  

3º Quadrim 1  

META ANUAL 1  

ICM % 100%  

4.2 Meta-Produto 

Relatório de 
realizações e 
sugestões de 

melhoria 

elaborado 

1º Quadrim - - 

2º Quadrim -  

3º Quadrim 1  

META ANUAL 1  

ICM % 100%  

5 
Ativação do 
Comitê de 
Parceiros 

5.1 Meta-Produto 
Ação de 
ativação 

1º Quadrim - - 

2º Quadrim - 1 

3º Quadrim 1 - 

META ANUAL 1 1 

ICM % 100% 100% 

6 

Gestão de 
Recursos 
Humanos 

 

6.1 Meta-Produto 

Encontros de 

Escuta dos 
funcionários 
realizados  

1º Quadrim - - 

2º Quadrim 1 1 

3º Quadrim 1 - 

META ANUAL 2 1 

ICM % 100% 50% 

6.2 Meta-Produto 

Política de 
Treinamento e 

Desenvolviment
o de RH 

implantada 

1º Quadrim - - 

2º Quadrim 1 1 

3º Quadrim - - 

META ANUAL 1 1 

ICM % 100% 100% 

6.3 Dado-extra 

Relatório de 

treinamentos 
realizado 

1º Quadrim - - 

2º Quadrim -  

3º Quadrim -  

ANUAL -  
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DETALHAMENTO DAS AÇÕES PACTUADAS 

 PROGRAMA DE GESTÃO MUSEOLÓGICA 

 

Ação 1: N° de projetos inscritos para captação de recursos via leis 

de incentivo, fundos setoriais, editais públicos e privados.  

 

1.1: Inscrição de projetos/planos em Leis de Incentivo e editais 

Neste quadrimestre, apesar de não ter sido pactuada meta de inscrição de projetos 

ou planos anuais em leis de incentivo e editais, foram realizadas três inscrições no 

período, tendo em vista que essa estratégia possibilita a ampliação das fontes de 

financiamento para realização das atividades, e não onera o contrato de gestão.  

Em 29 de junho foi realizada inscrição do Plano Anual de Atividades do Museu da 

Língua Portuguesa em 2022 no Programa de Municipal de Apoio a Projetos 

Culturais - Pro-Mac (protocolo 2021.06.29/02968), com orçamento previsto de 

R$ 405.350,00. O referido Plano prevê a realização de visitas para públicos em 

situação de vulnerabilidade social, moradores de regiões periféricas da cidade de 

São Paulo; e ações culturais gratuitas no Museu, com foco em sua programação 

cultural e educativa regular. A inscrição está em processo de análise pela 

Secretaria Municipal de Cultura. 

Em 10 de julho foi apresentado ao Programa de Ação Cultural do Estado de São 

Paulo - ProAC (Nº 28/2021) projeto que objetiva o desenvolvimento de um Objeto 

Digital de Aprendizagem (ODA), visando apoiar o ensino e aprendizagem da língua 

portuguesa em consonância com a Base Comum Curricular e com as habilidades e 

competências descritas pelo Currículo Paulista. O ODA pretende ser disponibilizado 

para ampla utilização por professores no ensino presencial ou remoto. Projeto 

previsto para realização em 2022, com orçamento solicitado de R$ 50 mil. O 

resultado do ProAC tinha previsão de divulgação em 20/08/2021, mas até o 

momento não houve o anúncio dos contemplados. 

Por fim, em 18 de agosto, foi realizada inscrição em edital do Instituto Vale 

(protocolo 20217675-000001) uma proposta para patrocínio da exposição 

temporária “Línguas Indígenas” (título provisório) a ser produzida e montada em 

2022 na sede do Museu, conjuntamente com a realização de ações de natureza 

cultural e educacional relativas à temática das línguas indígenas no Brasil de hoje. 

O valor solicitado para realização do projeto é de R$ 1.988.040,00. 
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1.2: % do repasse do exercício no contrato de gestão - Receitas 

operacionais e Captação  

 

No segundo quadrimestre de 2021, houve novo aporte financeiro da Volvo por 

meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, no valor de R$ 429.344,00, no dia 29 

de junho. Ainda neste período, tivemos a adesão de duas novas empresas 

parceiras: Cabot e Grupo Ultra. O aporte da Cabot contemplou o total de R$ 

300.000,00, e do Grupo Ultra foi de R$ 200.000,00, também realizados no dia 29 

de junho. O total captado foi de R$ 929.344,00. 

 

No caso das receitas operacionais, o Museu da Língua Portuguesa arrecadou R$ 

150.950,00 em bilheteria.  

 

Museu da Língua Portuguesa – demonstrativo das captações  

 

Modalidade de Captação

1° 

QUADRIMESTRE 

(em R$)

2° 

QUADRIMESTRE 

(em R$)

3º 

QUADRIMESTRE 

(em R$)

TOTAL                  

até a data             

(em R$)

Receitas de Bilheteria 150.950            150.950            

Cessão de Espaço - mensal -                  -                    

Cessão de Espaço - eventual 6.630                6.630                

Patrocínios Leis de Incentivo 969.400            929.344            1.898.744        

Outras Parceiras / Patrocinios

Total Captação 969.400             1.086.924          -                      2.056.324        

 Indicativo de meta de Captação leis no período  -                  179.100             2.500.000          2.679.100        

Índice de cumprimento da meta de captação no 

período
36,2% 40,6% 0,0% 76,8%

 
 

Ação 2: Pesquisas de Público.  
 
2.1 - Índice de satisfação do público geral, de acordo com os dados obtidos 
a partir do totem eletrônico Nota NPS > ou = 80% 

 

Para a realização de pesquisa de satisfação junto aos públicos do Museu da Língua 

Portuguesa foi desenvolvido um formulário na plataforma SurveyMonkey e 

disponibilizado ao público, via QR-Code, nas principais saídas das exposições (de 

longa duração e temporária), bem como no café do MLP.  

 

Tendo em vista a reabertura do Museu em 31 de julho, o relatório consolidado da 

pesquisa junto aos visitantes compreende o período de 1 a 31 de agosto. Foram 
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contabilizados 21 respondentes, com índice de satisfação de 100%, calculado pelo 

consolidado das respostas à pergunta: "O que achou da exposição principal do 

Museu da Língua Portuguesa?", conforme destaque. Seguem ainda outros 

infográficos da pesquisa:  
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2.1: Índice de satisfação do público com palestras, oficinas e cursos = 
ou > 80% 

 

No que tange aos índices de satisfação de públicos participantes de ações como 

cursos, oficinas e palestras, durante o segundo quadrimestre, foi desenvolvido 

e aplicada a pesquisa de avaliação junto aos participantes do webinário “Língua 

Portuguesa e direitos humanos: a reabertura do MLP”, promovido pelo Centro 

de Referência do MLP (18 e 25 de maio e 1 e 8 de junho de 2021) e junto aos 

participantes do curso online para professores “Língua, poder e dominação no 

ensino do português”, promovido pelo Núcleo Educativo. 

 

O formulário foi desenvolvido na plataforma SurveyMonkey e enviado aos 

inscritos via Sympla, e via e-mail. O evento, realizado no âmbito do Programa 

Educativo não obteve respostas junto aos participantes. No caso do webinário 

promovido pelo núcleo do Centro de Referência, foram contabilizados 15 
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respondentes que apresentaram um índice de satisfação de 100%, calculado 

pelo consolidado das respostas à pergunta: "O que você achou do curso: Língua 

Portuguesa e direitos humanos: a reabertura do MLP” 

 

 

 
 

 

Ação 3: Revisão das Normas e Procedimentos para Realização de 

Eventos. 

 

3.1: Manual de Normas e Procedimentos para Realização de Eventos – 

revisado 

Foi concluído em maio de 2021 o manual de normas e procedimentos para 

realização de eventos, configurado como um anexo do contrato para a cessão de 

espaços do Museu. O manual em questão, neste momento, está sendo revisado 

para inclusão das novas normas decorrentes do Plano São Paulo de contenção à 

pandemia da Covid-19. Segue como anexo deste relatório o manual produzido.   
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Ação 5: Ativação do Comitê de Parceiros.  

 

5.1: Ação de ativação 

Apesar de não ser meta para este quadrimestre, o Comitê de Parceiros do Museu 

da Língua Portuguesa foi ativado no dia 15 de julho, sendo convocados a 

participar os parceiros da reconstrução do Museu e a pauta da reunião foi a 

apresentação do evento de reinauguração do MLP.  

 

Ação 6: Gestão de Recursos Humanos.  

 

6.1 Encontros de Escuta dos funcionários realizados 

O Museu da Língua Portuguesa acaba de completar um mês de sua reabertura ao 

público e o Núcleo de Gestão de Recursos Humanos optou por realizar o 2º 

Encontro de Escuta com a equipe de funcionários entendendo que, com os 

processos de readequação da dinâmica de trabalho, se fazia oportuno discutir 

sobre esse momento. O Encontro aconteceu no dia 30 de agosto de 2021, de 

forma on-line, com a participação de 17 representantes de diferentes núcleos 

como indicado abaixo: 

 

Núcleo/ Setor 
Nº de 

representantes 

Administrativo Financeiro 1 

Centro de Referência 2 

Educativo 3 

Desenvolvimento Institucional 2 

Infraestrutura e manutenção 1 

Recursos Humanos 3 

Tecnologia 2 

Bilheteria 2 

Diretoria 1 

 

O encontro teve como principal objetivo compartilhar as impressões desde o 

processo de reabertura, bem como da operação do Museu a partir da experiência 

e da contribuição vivenciada por cada colaborador neste processo. Gerou-se 

oportunidade de escuta sobre as percepções de cada colaborador em relação à 

operacionalização da instituição tanto na rotina de atendimento ao público como 

na rotina administrativa.   
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Foi um encontro participativo e com grandes contribuições que vieram a agregar 

melhorias nos processos e nas dinâmicas de trabalho construídas pré-reabertura, 

majoritariamente em meio virtual, sobre a rotina, agora, de um museu aberto. 

Os principais aspectos levantados no encontro apontaram para a ampliação dos 

espaços de refeições e aquisição de mobiliário ergométrico para alguns setores 

(contemplado por compra já efetuada), além da importância de novos encontros 

de escuta e integração 

Assim, após o encontro, algumas lacunas já apontadas pelos colaboradores 

puderam ser sanadas, resultando, também, em uma maior integração e interação 

entre todos, possibilitando também no conhecimento das rotinas desenvolvidas 

por cada representante ali presente.  

 

 
 

Encontro de Escuta do MLP – 30.08.2021 

Captura de tela: Paulo Silva 

 
 

6.2 Política de Treinamento e Desenvolvimento de RH implantada 

 

A Política de Treinamento e Desenvolvimento de Recursos Humanos tem por 

objetivo definir critérios para as ações de aquisição e aprimoramento de 

conhecimento, habilidades e atitudes de forma sistêmica e contínua, privilegiando 

o desenvolvimento do potencial humano e sua aplicabilidade no IDBrasil. É 

destinada a todos os colaboradores que, através do Núcleo de Gestão de Recursos 

Humanos, incentiva o autodesenvolvimento das equipes.  
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Os treinamentos podem ser internos como palestras, seminários, estágios em 

outros núcleos, rodízios de funções, workshops, dentre outros, ministrados 

dentro da instituição, e externos como cursos técnicos de curta duração, curso 

de pós-graduação e MBA, seminários, workshops, congressos, viagens e visitas 

programadas, participação em grupos de profissionais da área e palestras, 

ministrados fora da Instituição.  

  

Os funcionários do IDBrasil podem solicitar apoio para a participação em cursos 

de graduação, pós-graduação, seminários, congressos e estágios, desde que 

pertinentes à área de atuação tanto de seu Núcleo quanto dos equipamentos 

geridos pelo IDBrasil. O Núcleo de Gestão de Recursos Humanos e as lideranças 

setoriais irão identificar as necessidades de capacitação com base nas solicitações 

recebidas e definir uma proposta para o Plano. 

 

A Política de Treinamento e Desenvolvimento de RH foi elaborada, aprovada pela 

diretoria e implantada nesse quadrimestre. O documento completo segue em 

anexo a este relatório. 
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3.2. PROGRAMA DE GESTÃO DE ACERVOS– PGA 
MUSEU DA LÍNGUA PORTUGUESA – AÇÕES PACTUADAS (2021) 

Neste quadrimestre, o Programa de Gestão de Acervos teve suas ações dedicadas 

a prosseguir com a estruturação do Centro de Referência do Museu da Língua 

Portuguesa e ao desenvolvimento das primeiras ações e produtos de divulgação 

de acervos do referido núcleo. Dentre eles, destaca-se a realização do webinário 

“Língua portuguesa e direitos humanos: a reabertura do MLP”, além da narrativa 

online sobre a experiência Português do Brasil, de publicação de dois materiais 

multimídias e da primeira entrevista para o acervo do museu, com Augusto 

Fiorelli, relojoeiro que cuida da manutenção do relógio da Estação da Luz.  

Nº 
Ações 

Pactuadas 
Nº 

Atributo da 

mensuração 
Mensuração 

Previsão 

Quadrimestral 
Realizado 

7 

Estabelecimento 

de parcerias 
visando a 

implantação e 
desenvolvimento 

das linhas de 
pesquisa 

7.1 
Meta-

Resultado 

 

 
N° de novas 

parcerias 
institucionais 

 

 

1º Quadrim - - 

2º Quadrim - - 

3º Quadrim 1  

META 

ANUAL 
1  

ICM % 100%  

8 

Concepção do 
Programa de 
Inovação e 
Pesquisa 

 

 

8.1 Meta-Produto 

 
Encontros de 

escuta 
realizados 

 

1º Quadrim 1 1 

2º Quadrim 1 5 (1) 

3º Quadrim - - 

META 
ANUAL 

2 6 

ICM % 100% 300% 

8.2 Meta-Produto 

 
Implantação do 

Comitê de 
Inovação e 

Pesquisa 
 

1º Quadrim - - 

2º Quadrim 1  

3º Quadrim -  

META 
ANUAL 

1  

ICM % 100%  

8.3 Meta-Produto 

Projeto para as 

linhas de 
pesquisa e 
inovação 
elaborado 

 

1º Quadrim - - 

2º Quadrim - - 

3º Quadrim 1  

META 
ANUAL 

1  

ICM % 100%  

 
1 O IDBrasil solicitou junto a UPPM/SEC a retificação nas quantidades de escutas nos meses 

de junho e julho referente a esta ação declaradas na planilha MaPA - Ações e Mensurações 

UPPM 2021, corrigindo para 1 escuta no mês de junho e 2 escutas no mês de julho. No 

entanto, manteve-se o número absoluto de escutas neste quadrimestre. 
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9 
 

Polo de 
discussões e 

conhecimentos  
 

9.1 Meta-Produto 

 
Criação, edição 
e/ou publicação 

de materiais 
multimídia 

online 

 

1º Quadrim - - 

2º Quadrim - 2 

3º Quadrim 1  

META 
ANUAL 

1 2 

ICM % 100% 200% 

9.2 Meta-Produto 

Publicação e 
disponibilização 

de 
narrativas/conju

ntos digitais 

online  
 

Narrativa 
"Português do 

Brasil"  

1º Quadrim - - 

2º Quadrim 1 1 

3º Quadrim -  

META 

ANUAL 
1 1 

ICM % 100% 100% 

9.3 Meta-Produto 

Realização de 
eventos 
(oficinas, 

palestras e 
workshops, etc) 

 
[Virtual]  

 

1º Quadrim - - 

2º Quadrim 1 1 

3º Quadrim -  

META 

ANUAL 
1 1 

ICM % 100%  

9.4 Meta-Produto 
Publicação de 

artigos  

1º Quadrim - - 

2º Quadrim 2 2 

3º Quadrim -  

META 

ANUAL 
2 2 

ICM % 100% 100% 

10 
Plano de 

Salvaguarda 
Digital 

10.1 Meta-Produto 

Plano de 
Salvaguarda 

digital 
implantado 
(relatórios) 

 

1º Quadrim - - 

2º Quadrim - - 

3º Quadrim 1  

META 
ANUAL 

1  

ICM % 100%  

11 

 Projeto 

Lab_Língua 
Portuguesa 

 

 

 

11.1 Meta-Produto 
Nº de encontros 

com grupos 
para escutas 

1º Quadrim 1 5 

2º Quadrim 1 4 

3º Quadrim -  

META 
ANUAL 

2 9 

ICM % 100% 450% 

11.2 Meta-produto 

Número mínimo 
de 

iniciativas/atore
s mapeados 

1º Quadrim 15 24 

2º Quadrim 15 15 

3º Quadrim -  

META 
ANUAL 

30 39 

ICM % 100% 130% 
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11.3 Meta-Produto 

Nº de eventos 
do Lab_Língua 

Portuguesa 
realizados 

1º Quadrim - - 

2º Quadrim - - 

3º Quadrim 1  

META 
ANUAL 

1  

ICM % 100%  

11.4 Meta-Produto 

Elaborar projeto 
(concurso/edital

) voltado à 
exposição de 

longa duração 

1º Quadrim - - 

2º Quadrim - - 

3º Quadrim 1  

META 

ANUAL 
1  

ICM % 100%  

 

 

DETALHAMENTO DAS AÇÕES PACTUADAS  

PROGRAMA DE GESTÃO DE ACERVOS 

 

Ação 8: Concepção do Programa de Inovação e Pesquisa 

Detalhamento da ação: 

Neste quadrimestre, o Centro de Referência do MLP realizou 5 encontros de 

escuta. A superação da meta prevista, inicialmente planejada para apenas 1 

escuta, decorreu da priorização dada pela equipe técnica a esta atividade.  

Objetivou-se aprofundar o conhecimento em relação aos eixos e partidos 

curatoriais, de forma a subsidiar as discussões em torno dos perfis e composição 

do Comitê de Inovação e Pesquisa e caminhos para o futuro estabelecimento do 

Programa e ações decorrentes. Assim, houve a criação de uma agenda de 

encontros com profissionais e artistas que contribuíram com a concepção e 

criação da nova exposição de longa duração do Museu.  

As escutas foram mediadas pela equipe do CRMLP, em especial, pela supervisora 

Luiza Magalhães, que desenvolveu os roteiros com questões a serem detalhadas 

pelos entrevistados. A equipe do Museu foi convidada a participar das escutas e, 

também, contribuíram com questões e apontamentos feitos aos convidados. 

As conversas aconteceram on-line e foram registradas para memória e 

compartilhamento interno, servindo também como material de apoio à formação 

da equipe técnica do Museu, em especial aos Núcleos Educativo e do Centro de 

Referência. A superação não onerou o contrato de gestão. 
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8.1: Encontros de escuta realizados 

 

Como parte das ações relacionadas à criação do Programa de Inovação e Pesquisa 

(PIP), o Centro de Referência propôs a realização de escutas para 

amadurecimento do referido Programa. Dando sequência à escuta realizada no 

último quadrimestre, a equipe tem se debruçado sobre os conteúdos da curadoria 

da nova exposição de longa duração, com o intuito não apenas de se apropriar 

do material, mas também de mapear e reunir os aportes necessários à 

implementação de reflexões que subsidiem o PIP. Dessa forma, foi pensado como 

grupo prioritário para a realização das escutas o conjunto de profissionais que 

atuaram na elaboração e consolidação dos discursos curatoriais. 

 

O contato do CRMLP com este grupo tem sido de extrema relevância na 

compreensão macro da construção e do desenvolvimento na concepção deste 

Museu e dos processos decisórios na concepção das experiências narrativas, 

desde a escolha da linha discursiva para trabalhar os conceitos pela curadoria, 

até a seleção de personagens e conteúdos a serem expostos. A seguir seguem 

os detalhamentos desses encontros 

 

a) Deca Farroco - Gerente de Projetos de Patrimônio e Cultura da 

Fundação Roberto Marinho 

 

 
Captura de tela: Camila Aderaldo 
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Deca Farroco foi a segunda convidada a participar das escutas realizadas pelo 

Centro de Referência do Museu da Língua Portuguesa. Deca coordenou as equipes 

de conteúdo, educativo e acessibilidade, durante a reconstrução do MLP. A 

conversa aconteceu no dia 4 de junho, de forma on-line. 

 

A pauta da conversa se concentrou nos seguintes aspectos: escolhas de conteúdo 

(decisões sobre mudanças e permanências de conteúdos da exposição), a relação 

do Museu e o território em que ele se encontra e ações de acessibilidade. Destes 

pontos, destacam-se os seguintes: 

 

•  Em relação à equipe de conteúdo da reconstrução, foi formado um GT 

de conteúdo com especialistas em áreas diversas para discutir as 

lacunas/fragilidades apontadas no relatório de diagnóstico de 

funcionamento do MLP (2006-2015), a partir do amadurecimento do 

museu. Essas discussões geraram os pilares que orientaram a concepção 

do conceito “língua viva”. 

 

•  Segundo Deca, a nova exposição traz um olhar mais 

crítico/problematizador, considerando a carga de apagamentos, 

revisitando a fala institucional do Museu e repensando os recortes dos 

diferentes falares (antes mais regionalistas e atualmente, na experiência 

“Falares”, com um recorte identitário) e da representação da língua 

portuguesa nos países da CPLP (“Nós da Língua” amplifica a presença do 

português, identificando os territórios que ocupa e representa a língua). 

Estas duas experiências possuem conteúdos densos e vastos que são 

campo fértil para pesquisas e aprofundamento das relações de poder e 

representatividades dos falantes de língua portuguesa. 

 

•  As ações realizadas durante a reconstrução do MLP visavam manter um 

relacionamento ativo entre o Museu e a sociedade, em especial a conexão 

com o território. Nas palavras de Deca, “tensionar discussões é papel do 

museu” e ele se coloca como um museu do diálogo/contato/debate. Neste 

sentido, os conteúdos da exposição provocam o espectador a refletir e se 

relacionar com a diferença, não apenas com os seus pares. 

 

b) Carlos Nader – cineasta e documentarista 

A conversa com Carlos Nader aconteceu no dia 8 de junho, de forma on-line. 

Nader participou da equipe de desenvolvimento da linguagem audiovisual do 

Museu da Língua Portuguesa em sua primeira fase e na reconstrução. Ele assina 

o filme “O Que Pode a Língua?”, em exibição no auditório do Museu. O principal 
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tema desta escuta foi a concepção e o desenvolvimento do filme, obra 

comissionada para o Museu e inédita. Dentre os principais pontos levantados, os 

seguintes destacam-se em relação a discussões com o PIP: 

 

 
Captura de tela: Luiza Magalhães 

 

• Nader participou nos dois momentos de concepção das exposições de 

longa duração do MLP ligado ao desenvolvimento dos conteúdos 

audiovisuais presentes na exposição. Neste sentido, é interessante 

ouvi-lo para compreender onde e como os conteúdos audiovisuais 

foram aplicados. Observou-se também que os recursos audiovisuais 

presentes na exposição contam com um caráter imersivo, com grande 

atenção ao elemento de som e edição dinâmica. 

 

• O argumento de “O Que Pode a Língua?” partiu de uma experiência 

pessoal do diretor com seu filho autista, que passou por desafios para 

o desenvolvimento da fala. Nader compreendeu que a fala vai além da 

oralidade e que esta é uma habilidade complexa. A partir da afirmação 

“A língua é um gesto”, o artista pesquisou e desenvolveu o roteiro para 

o filme apresentando como a linguagem como um “superpoder” 

humano que não foi (ainda) mimetizado pela tecnologia, tamanha a 

sofisticação. 

 

• O vídeo começa do surgimento da linguagem na primeira infância e vai 

até a linguagem como arte, a poesia. Este paralelo traçado pelo autor 

permite discussões pertinentes entre tecnologia, comunicação, 

desenvolvimento humano, oralidade e não-oralidade e o campo 
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artístico. Estas frentes servem para reflexões no campo de discussão 

para o PIP e as linhas de pesquisa a serem desenvolvidas pelo CR MLP. 

 

c)  Luís Soares - responsável pela concepção do Sistema de 

Acessibilidade do Museu da Língua Portuguesa 

 

 
Captura de tela: Luiza Magalhães 

 

O encontro foi realizado no dia 24 de junho, de forma on-line. Luís Soares 

coordenou o programa educativo “Escola, Museu e Território” e “Ônibus 

Andante”. Os principais pontos tratados nesta escuta foram as ações 

educativas citadas acima, a concepção e a implantação do Sistema de 

Acessibilidade e a relação do Museu com o território durante o processo de 

reconstrução. Deste contexto, os seguintes apontamentos foram destacados: 

 

• As ações que aconteceram durante a reconstrução do MLP (ações 

educativas, programação do Dia da Língua Portuguesa e Bienal do Livro 

2018) tinham como tônica apresentar poeticamente a reconstrução e a 

importância histórica do espaço. 

 

• Das ações educativas, houve preocupação em pensar a língua 

portuguesa falada no território em que o Museu se encontra. Pensar as 

especificidades da região e a reforçar os laços do MLP com a população 

que mora/circula pela região são questões estruturantes do museu 

desde sua reconstrução. 
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• Desde sua concepção, o Sistema de Acessibilidade foi entendido como 

parte da exposição e não como um anexo. Há, inclusive, o desejo de 

destaque destes conteúdos, vídeos em libras, conteúdos em áudio e 

objetos táteis. Os conteúdos foram pensados como camadas de 

informações que oferecessem autonomia e experiências completas e 

não complementares. 

• As particularidades do território e a liberdade de acesso das PCD foram 

pontos levantados para a construção do programa de acessibilidade. 

 

• Em relação aos objetos táteis (objetos de toque e jogos sensoriais), 

houve uma preocupação em selecionar artistas diversos (identidades de 

gênero, raça e origem) com múltiplos suportes e que complementem a 

experiência para os públicos diversos (ex. experiências 

majoritariamente sonoras, como é o caso do “Línguas do Mundo”, 

contam com objeto de toque que possuem estímulos visuais e/ou 

sensoriais). 

 

d)  Roberta Estrela D´alva e Marcelino Freire – curadores convidados 
 
O encontro foi realizado no dia 19 de julho, de forma on-line. Roberta Estrela 

D’Alva e Marcelino Freire são curadores convidados da experiência “Falares”. 

Roberta é atriz, pesquisadora, produtora cultural e poeta brasileira. Marcelino 

é escritor brasileiro. 

 

 
Captura de tela: Luiza Magalhães 
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A conversa teve como tema principal a concepção da experiência “Falares”, 

localizada no terceiro andar. O processo de criação da experiência, a escolha 

dos grupos e personagens e a relação dos artistas com a curadoria e equipe 

de conteúdo foram os principais temas levantados na conversa. Do encontro, 

destacam-se os seguintes apontamentos relevantes para as discussões em 

torno do PIP: 

 

• Houve uma preocupação constante dos curadores em relação a 

diversidade de personagens. Ainda que se entenda que não seria 

possível uma representatividade universal da diversidade, os 

curadores consideraram a escolha a partir da representação do maior 

número de vozes diversas possível, dando enfoque majoritário ao falar 

negro, popular e as vozes das ruas. 

 

• Entre os grupos de falares há a tela “Outros Falares”, que se propõe a 

discutir pontos problematizáveis da língua, como o caso do preconceito 

linguístico, os palavrões, opressão e língua, acordo ortográfico, a 

relação da Libras e a oralidade, entre outros. Inicialmente esta seria 

uma tela com “especialistas” para apontamentos teóricos, no entanto, 

os curadores entendem que a capacidade de se comunicar com a língua 

portuguesa já torna todos os falantes do português pessoas capazes 

de debater estes pontos. Neste sentido, trazer pessoas diversas 

(homens e mulheres, cis e trans, negros e brancos, jovens e idosos, 

artistas, filósofos, linguistas, professores, escritores etc.) para discutir 

estes pontos aproxima o visitante do debate e horizontaliza a conversa. 

 

• A construção da ocupação física da experiência remete a um “bosque 

de falares”, onde todos falam ao mesmo tempo e com a mesma 

equalização de som, ou seja, todas as vozes têm a mesma relevância. 

O posicionamento das telas de forma livre e ocupando o espaço 

convida o visitante a circular entre elas e ouvir trechos dos vídeos em 

reprodução contínua. As gravações foram feitas na vertical de forma 

que o personagem seja visto de corpo inteiro e em tamanho real, 

dando a percepção de estar olhando para o visitante que se posicione 

em frente a tela. Ou seja, mesmo utilizando-se de ferramentas 

tecnológicas e recursos audiovisuais, “Falares” pretende ser uma 

experiência íntima e individualizada, uma interação “um-a-um" entre 

pares, valorizando as diferenças e semelhanças. 
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• Segundo Marcelino, a proposta é que o “Falares” seja o início de uma 

conversa. Há uma grande variedade de temas trazidos pelos 

personagens e que podem ser aprofundados ou recortados em outras 

ações ou discussões pelo Museu. Os curadores, inclusive, mencionaram 

ideias de criar novos totens/grupos temáticos a partir de outros 

recortes, tais como: vozes pandêmicas, coleções comemorativas 

(falares carnavalescos, juninos, natalinos etc.), convidar outros 

curadores para fazer novos recortes, atualizando a experiência 

periodicamente. 

 
 

e) Fernando Boari – arquiteto e articulador territorial 

 
O encontro foi realizado no dia 20 de julho, através da plataforma on-line. 

Fernando Boari estuda o território da Luz/Bom Retiro e atuou na produção e 

articulação do território para as programações do Dia Internacional da Língua 

Portuguesa 2019 e 2020 e no desenvolvimento do programa “Escola, Museu e 

Território” e “Ônibus Andante”. 

 

 
Captura de tela: Luiza Magalhães 

 

 

Os principais pontos tratados nesta escuta foram as ações educativas citadas 

acima, em especial a relação das dessas ações com as escolas do entorno. 

Destes pontos, os seguintes aspectos foram destacados: 
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• O projeto “Ônibus Andante” articulava os públicos escolares e 

instituições do território para desenvolver/experimentar diferentes 

percursos e trajetos pela região, estimulando a autonomia dos 

professores e responsáveis na atividade e colocando a criança como 

protagonista do trajeto, ocupando seu espaço na cidade. A 

“autonomia” e o “protagonismo” são noções importantes e recorrentes 

na concepção das ações do MLP, que se desdobram nos conteúdos 

trabalhados na exposição principal. 

 

• O projeto “Escola, Museu e Território” concebeu uma formação para 

professores do território com quatro encontros mediados pelos 

educadores do MLP. Os encontros se propunham a pensar o território 

a partir de mapeamentos, definições do espaço, cultura e ocupação do 

espaço público e o histórico da região. Ao final, os educadores 

desenvolveriam projetos de articulação destes conteúdos para uso em 

sala de aula e, com os relatos destas aplicações, criariam um livro 

digital. 

 

• A segunda etapa do programa aconteceria em 2020 e tinha como foco 

a atuação com merendeiras e as equipes terceirizadas que atuam nas 

escolas (limpeza, segurança e manutenção), públicos de grande 

importância na comunidade escolar, mas que em geral têm pouca 

visibilidade. Devido à pandemia, esta etapa foi suspensa. 

8.2: Implantação do Comitê de Inovação e Pesquisa 

Justificativa para o não cumprimento: 

A implantação do Comitê de Inovação e Pesquisa não foi realizada em sua 

totalidade, tendo sido parcialmente executada. Neste período, foi realizado o 

estudo dos perfis para a composição do Comitê, que será aprofundado e 

discutido no próximo quadrimestre em consonância com as discussões em 

torno da constituição do Comitê Curatorial do MLP.  

Dessa forma, justifica-se o não cumprimento da meta devido ao fato de o 

IDBrasil estar em processo de reordenação da estrutura de governança para 

o Museu da Língua Portuguesa, à luz da sua nova estrutura organizacional e 

os percursos curatoriais vindouros. 

Apresentamos abaixo o estudo sobre os perfis realizado no período. 
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a)  Sobre o Comitê de Inovação e Pesquisa (CIP): 

O Comitê de Inovação e Pesquisa é uma instância de orientação e 

aconselhamento, de apoio técnico e científico. Tem como atribuição 

desenvolver junto ao Museu da Língua Portuguesa as linhas de pesquisa, 

documentação e difusão (em especial no âmbito do Lab_Língua Portuguesa), 

igualmente colaborando no estabelecimento de parcerias, formação interna e 

no processo de avaliação e planejamento do Programa junto à equipe técnica 

do Museu, aos Conselheiros mais atuantes com o MLP, Comitê Curatorial e 

demais instâncias. 

Composição: 5 a 7 membros com participação de 1 ano, renovável pelo 

mesmo período. 

 

b) Estudo de perfis: 

 

A equipe partiu das linhas de pesquisa apontadas no Plano Museológico para 

levantar possíveis nomes para compor este comitê. As linhas de pesquisa 

são: "História da língua portuguesa, semântica e linguística", "Língua vivida" 

e "Língua e identidade". 

 

Com base nas linhas de pesquisa e nas ações traçadas no plano de trabalho 

para as três frentes do núcleo (pesquisa, documentação e Lab_Língua 

Portuguesa) foram levantados os temas que serviram como base para traçar 

o perfil dos indicados. 

 

c) Temas norteadores:  

 

Sociolinguística (eixo central), Antropologia, Geografia, Audiovisual, 

Documentação/Preservação Digital, Patrimônio Imaterial, Educação e 

Tecnologia, Articulação e relacionamento. 

 

Ação 9: Polo de discussões e Conhecimentos.  
 
9.1: Criação, edição e/ou publicação de materiais multimídia online. 

 

Neste quadrimestre, a equipe do Centro de Referência realizou a publicação 

de dois materiais multimídia, a saber: textos e vídeos de duas experiências 

da nova exposição principal: Português do Brasil e Falares. A antecipação da 
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publicação, prevista para o próximo quadrimestre, deu-se devido a três 

fatores:  

 

• oportunidade de ampliar a oferta de acervos disponíveis ao público pelo 

CR, em especial, nos computadores de sua sala, inclusive no âmbito 

da cerimônia de reabertura do MLP;  

 

• necessidade das equipes técnicas terem acesso facilitado aos 

conteúdos audiovisuais para estudo e desenvolvimento de ações para 

o público;  

 

• refletir a organização dos arquivos finais disponibilizados pela FRM, os 

quais estão em processamento técnico pelo CR. 

 

A escolha pela plataforma Microsoft Sway contribuiu para a simplificar o 

processo de publicação, o que também colaborou para que fosse possível 

tanto antecipar a realização da meta, quanto superá-la. A superação não 

onerou o contrato de gestão. 

  

Essa plataforma permite a inserção de mídias diversas, de maneira a criar 

um site personalizado, em que é possível transmitir informações de forma 

rápida, leve e, principalmente, controlada e segura. É possível, ainda, 

proteger os conteúdos habilitando o acesso através de senha ou especificando 

quais pessoas/grupos podem visualizar os conteúdos disponíveis.  

 

Nesta fase, os conteúdos estão disponíveis para consulta nos computadores 

do Centro de Referência ou remotamente com autorização. Conforme as 

demandas para acesso aos conteúdos por pesquisadores forem sendo 

solicitadas, a equipe fará o compartilhamento através desta ferramenta de 

forma a controlar o acesso.  

 

Nos Sways de cada uma das experiências, além dos conteúdos em texto e 

mídias, é possível encontrar os textos curatoriais, imagens da disposição 

das obras no espaço expositivo e os conteúdos de acessibilidade com links 

para o WebApp.  

 

Há também o informativo dos termos e condições de utilização dos 

conteúdos e a aplicação de marca d’água nos vídeos. Os conteúdos podem 

ser acessados através dos links abaixo, e estão apresentados como ilustram 

as imagens a seguir.  
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Capturas de telas: Luiza Magalhães 

  
9.2: Publicação e disponibilização de narrativas/conjuntos digitais 

online - Narrativa "Português do Brasil" 

 

Neste quadrimestre o Centro de Referência do Museu da Língua Portuguesa 

desenvolveu, em conjunto com a Museu.io, empresa responsável pela 

reformulação e diagramação do novo site do MLP, um layout dedicado à 

produção de narrativas e recortes propostos pela equipe, com base no acervo 

da exposição principal. Com um formato dinâmico e personalizável, a equipe 

do CRMLP selecionou conteúdos dos 14 módulos da experiência “Português 

do Brasil” e criou um novo recorte, a partir de imagens de mapas, ilustrações 

e vídeos presentes nesta experiência.  

 

A primeira narrativa desenvolvida denominada “Português do Brasil I” 

tomou como base os materiais que se referem à emergência da língua 

portuguesa, o processo histórico desde o latim até as influências e mudanças 

que sofreu na península Ibérica. Dessa forma, abrange aspectos da narrativa 

inicial da experiência expositiva, apresentando os conteúdos sob diferentes 

visões e recortes, "iluminando” assuntos que têm pouco protagonismo entre 

os diversos estímulos presentes nesta experiência, além de possibilitar a 

ampliação do acesso do público a estes conteúdos e discussões. 

 

A proposta é dar continuidade a essa transposição, trazendo novas camadas 

de informações e questões, e protagonismo para alguns assuntos tratados na 

exposição, de forma complementar. Com isso, um dos objetivos é 

disponibilizar, em especial ao público escolar, subsídios às aulas e debates.  

Após o lançamento do novo site do Museu da Língua Portuguesa, previsto 

para o final do ano, haverá o alinhamento do layout e design desse conteúdo 

à esta nova interface.  
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Link: https://www.museudalinguaportuguesa.org.br/portuguesdobrasil/  

 

 
 

  
Capturas de telas: Equipe do CRML 

 

 

9.3: Realização de eventos – Virtual 

 

Como parte da programação de aquecimento à inauguração do Museu da 

Língua Portuguesa, o Centro de Referência buscou criar continuidades entre 

as exposições presenciais, extrapolando o conteúdo de seu espaço físico. 

 

Como forma de articular discussão teórica e prática, neste quadrimestre o 

núcleo produziu e realizou o webinário “Língua portuguesa e direitos 

humanos: a reabertura do MLP”, uma série de 4 encontros virtuais que 

discutiram alguns dos pontos que o MLP aborda em sua curadoria, buscando 

expressar tanto os desafios de lidar com um objeto tão heterogêneo e fluido, 

https://www.museudalinguaportuguesa.org.br/portuguesdobrasil/
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como a função social dessa instituição. Os encontros foram transmitidos ao 

vivo nos canais oficiais do museu (Youtube e Facebook), contaram com 

intérpretes de libras e certificação de participação aos espectadores 

interessados. 

 

A programação, que começou no dia 18 de maio (dia internacional de 

museus), reuniu especialistas, artistas e articuladores em quatro encontros 

virtuais, sempre às terças-feiras, às 11h, com transmissão gratuita. 

 

 
Captura de Tela: Camila Aderaldo 

 

A mesa de abertura do webinário, denominada “A Função social do museu 

hoje: os desafios e a reabertura do Museu da Língua Portuguesa” contou com 

a participação de Marília Bonas e Renata Motta, diretora técnica e diretora 

executiva do IDBrasil, respectivamente, e com a mediação de Camila 

Aderaldo, coordenadora do CRMLP. Na conversa, discutiu-se sobre o 

engajamento do Museu com questões contemporâneas e as expectativas que 

traz sobre sua nova trajetória em diálogo com os vinte termos levantados no 

âmbito da construção da nova definição de museu, em organização pelo ICOM 

Brasil (como o antirracial, bem viver, comunicar, decolonial, direitos 

humanos, educação, entre outros). Até o momento da elaboração deste 

relatório, o vídeo contava com mais de 376 visualizações e mais de 2800 

impressões (curtidas, comentários, compartilhamentos) no Youtube. 

 

A segunda mesa, de nome “Pluricentrismo: a presença do português no 

mundo”, aconteceu no dia 25 de maio. Com a mediação da coordenadora do 

Núcleo Educativo Marina Toledo, as convidadas Regina Brito (Universidade 

https://youtu.be/jWJuzXyjV08
https://youtu.be/jWJuzXyjV08
https://youtu.be/EfAgD2aZ4js
https://youtu.be/EfAgD2aZ4js
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Presbiteriana Mackenzie/Museu Virtual da Lusofonia) e Débora Marçal 

(Capulanas Cia de Arte Negra) trataram do tema da lusofonia a partir de suas 

experiências pessoais em países da Comunidade dos Países de Língua 

Portuguesa (CPLP): o Timor Leste e Moçambique. Até o momento da 

elaboração deste relatório, o vídeo contava com mais de 400 visualizações e 

4500 impressões no Youtube.  

 

 
Captura de tela: Camila Aderaldo 

 

A mesa “Que português é esse?” aconteceu no dia 01 de junho. Os convidados 

foram Gabriel Nascimento, professor, pesquisador e escritor, e Luna Vitrolira, 

poeta e pesquisadora, com mediação de Luiza Magalhães, supervisora do CR 

MLP. Neste terceiro encontro, os participantes debateram sobre o 

epistemicídio e o apagamento dos diversos falares brasileiros e de como os 

falantes se apropriam da língua para marcar seu lugar no mundo. Até o 

momento da elaboração deste relatório, o vídeo conta com mais de 440 

visualizações e 5.700 impressões no Youtube. 

 

https://youtu.be/EEN9X2iRX6A
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Captura de tela: Camila Aderaldo 

 

A quarta e última mesa do webinário foi a “Diversidade Linguística: Entre a 

Celebração e a Resistência”, que aconteceu no dia 08 de junho, contou com 

divulgação e transmissão simultânea nas redes do Museu e da Secretaria 

Estadual de Cultura. Com a participação da Rita Von Hunty, drag queen e 

professora, Alex Cobbinah, pesquisador, Gui Fernandes, youtuber surdo 

oralizado, e mediação de Cecilia Farias, pesquisadora do CR MLP, os 

convidados trataram dos processos de uniformização linguística e da 

desconstrução da existência de uma língua homogênea, contextualizando a 

partir de suas perspectivas. Até o momento da elaboração deste relatório, o 

vídeo conta com mais de 1.981 visualizações e 17.800 impressões no 

Youtube. 

 

https://youtu.be/R08UBHbBICk
https://youtu.be/R08UBHbBICk
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Captura de tela: Camila Aderaldo 

 

 

O evento foi muito bem recebido pelo público, que acompanhou e interagiu 

com perguntas, comentários e apontamentos relevantes. Os convidados 

também foram muito receptivos à proposta feita pela equipe do Museu, e 

contribuíram com artigos para compor e atualizar o acervo de conteúdos 

disponíveis no site do museu, como comentaremos a seguir. Do ponto de 

vista institucional, a equipe do museu identificou a importância de debater 

temas relevantes e aderentes à temática do museu, como o preconceito 

linguístico e a diversidade, bem como a necessidade de dialogar com grupos 

de diferentes áreas (pesquisadores, artistas, influenciadores, educadores e 

etc.) para ampliar olhares e compreender possibilidades de articulação e 

ação. 

 

 

9.4: Publicação de artigos 

 

Como memória da participação dos convidados no webinário “Língua 

portuguesa e direitos humanos: a reabertura do MLP”, o Centro de 

Referência do MLP convidou os participantes a compartilharem artigos que se 

relacionem com os temas tratados nos encontros dos quais participaram. 

Foram selecionados dois artigos para colaborar com a atualização da coleção 

de textos já disponíveis no site do Museu. 

 

Escrito pela professora Regina Pires de Brito, o primeiro artigo escolhido foi 

o Português: língua pluricêntrica. O texto trata da dimensão pluriforme e 

https://www.museudalinguaportuguesa.org.br/portugues-lingua-pluricentrica-artigo-de-regina-pires-de-brito/
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transnacional da língua portuguesa, apresentando um panorama da presença 

na língua no contexto sócio-geográfico e “geociber” (segundo dados citado 

pelo artigo, “português é o 4.º idioma mais utilizado no Twitter, o 5º. em 

usuários na Internet e o 3.º no Facebook.”) e apresenta um conceito de 

“lusofonia viável”, entendendo-o como a compreensão de uma língua 

construída por todos e simultaneamente pluricêntrica, marcadamente 

heterogênea, desvinculada de complexos e de representações estereotipadas 

– ou seja, um espaço linguístico plural. 

 

O segundo artigo selecionado foi Pretoguizar a língua portuguesa: o 

português dos africanos escravizados e trazidos para o Brasil, escrito pelo 

linguista e escritor Gabriel Nascimento. O trabalho trata do caso do português 

falado no Brasil e das mudanças linguísticas ocorridas com a passagem dos 

africanos no país. O autor ressalta a importância do Kikongo e do Kimbundu 

na mudança da língua portuguesa falada no país e o conceito do “pretuguês”, 

pensado pela antropóloga Lélia González.  

 

“Para ela, falares tão observáveis em amplas 

populações negrodescendentes pelo país era a prova de que 

os africanos e seus descendentes não deixaram apenas marca 

de seu trabalho no país, mas intensas manifestações 

linguísticas.” (NASCIMENTO, 2021, p.2).  

 

Embora a provocação feita no título do artigo, o autor entende que “a língua 

portuguesa já está pretoguizada porque os africanos que para cá foram 

escravizados transmitiram seus valores e sua intelectualidade para a língua 

do colonizador, modificando não só a língua, mas a própria forma de se 

enxergar o que é língua”. 

 

O Centro de Referência do MLP propõe-se a periodicamente convidar novos 

parceiros e pesquisadores a desenvolverem ou disponibilizarem artigos que 

apoiem as discussões propostas pelo museu, contribuindo também com a 

difusão de materiais de interesse do público para aprofundamento de temas 

ou até mesmo o uso destes materiais em pesquisas e aulas, referenciando o 

Museu da Língua Portuguesa como uma fonte de conteúdos relevantes e 

atuais. 

  

https://www.museudalinguaportuguesa.org.br/pretoguizar-a-lingua-portuguesa-o-portugues-dos-africanos-escravizados-e-trazidos-para-o-brasil-artigo-de-gabriel-nascimento/
https://www.museudalinguaportuguesa.org.br/pretoguizar-a-lingua-portuguesa-o-portugues-dos-africanos-escravizados-e-trazidos-para-o-brasil-artigo-de-gabriel-nascimento/
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Ação 11: Projeto Lab_Língua Portuguesa.  

11.1: Nº de encontros com grupos para escutas 

Neste quadrimestre, foram realizados quatro encontros de escuta. A 

superação do previsto inicialmente planejado para apenas 1 escuta decorreu 

da aceleração da interlocução com professores dentro do escopo de 

formulação de um projeto realizado pelo Lab_Língua Portuguesa, voltado à 

transposição de conteúdos em parceria com escolas, como se verá mais 

adiante.  

Foram escolhidos 3 professores para uma escuta aprofundada sobre seus 

contextos de atuação a partir da indicação de professores que já participaram 

de escutas realizadas anteriormente e, neste quadrimestre, foi realizada uma 

visita presencial à exposição principal, seguida de uma escuta pós-visita com 

um grupo de quatro professores para troca de percepções sobre os conteúdos 

e possíveis caminhos para o desenvolvimento do projeto do Lab, em fase de 

desenvolvimento. 

Detalhamento da meta: 

Conforme justificativa acima apresentada, foram realizados 4 encontros de 

escuta neste quadrimestre, todos voltados ao universo escolar, com 

professores, coordenadores pedagógicos e uma diretora.  

 

Em relação aos números relativos às escutas mensais apresentados na 

planilha MaPA Ações e Mensurações UPPM 2021, conforme indicado no quadro 

de metas, a equipe do IDBrasil solicitou uma correção em relação aos 

números indicados nos meses de junho e julho. No entanto, o valor absoluto 

de 4 escutas manteve-se inalterado. 

 

A escolha das pessoas seguiu o formato da primeira etapa de escuta, 

buscando abranger realidades heterogêneas de experiências. Neste 

quadrimestre, o CR MLP conversou com professores de escolas indígena, 

quilombola e escola com alto índice de alunos migrantes. 

 

A seleção pela escuta de professores destes contextos é justificada 

principalmente pelo objetivo de buscar compreender de maneira mais ampla 

as diferentes realidades no ambiente escolar no estado, amplificando o olhar 
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da equipe para a concepção de ações inclusivas, diversas e que possam 

contribuir com grupos minorizados.  

 

Para além das escutas, neste quadrimestre o CR MLP realizou uma visita 

presencial para apresentação da exposição principal. Esta ação foi importante 

para estreitar a relação da equipe com os professores, coletar as percepções 

dos professores como público-alvo pós-visita e identificar junto ao grupo 

quais conteúdos eles identificam como potenciais para serem aprofundados 

em sala de aula. 

 

Isto posto, segue abaixo um resumo de cada escuta, com a indicação do 

nome de cada participante. 

 

a) Cristine Takuá – indígena e professora 

 

Captura de tela: Luiza Magalhães 

 

Cristine Takuá é indígena, moradora da Aldeia Rio Silveira, no município de 

Bertioga. É formada em Filosofia e há 12 anos atua como professora. 

Atualmente dá aulas de filosofia e sociologia na Escola Estadual Indígena 

Txeru Ba’e Kua-I. É integrante do instituto Maracá e participa do Fórum de 

professores indígenas do Estado de São Paulo (FAPISP). 

A conversa com a professora Cristine foi voltada a entender de forma geral o 

modelo da educação indígena no estado de São Paulo, a formação dos 

professores e como as escolas indígenas têm lidado com a situação da 

pandemia. Cristine fez uma breve fala sobre o surgimento da escola indígena 

com os jesuítas ainda no Brasil Colônia. 
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Em relação aos conteúdos e materiais didáticos trabalhados em sala de aula, 

Cristine comenta que a escola, como é ligada a rede estadual, segue o 

currículo paulista e utiliza o material didático oferecido pelo estado, sem 

adaptação para o ensino indígena. O que ela tem feito é trabalhar em sala de 

aula escritores e pensadores como Ailton Krenak e Davi Kopenawa, como 

forma de incluir no conteúdo didático referências indígenas.  

A maioria das escolas indígenas não possuem ensino médio, o que acaba 

limitando a formação da comunidade, uma vez que as escolas nem sempre 

são acessíveis e, quando migram para as escolas “regulares” os alunos 

indígenas não são recebidos de forma adequada, e muitos acabam optando 

por descontinuar a formação.  

Nas escolas em que há ensino médio, que é o caso da escola em que ela 

leciona, a grande maioria dos professores não é indígena e não possui uma 

formação específica, o que causa uma alta rotatividade dos profissionais. No 

caso dos professores do ensino fundamental, estes são professores indígenas 

da comunidade inseridos na categoria O2, que não possuem uma formação 

superior e não têm vínculo empregatício. Os cargos superiores, como a 

coordenação e a diretoria, também não são ocupados por indígenas. 

Para lutar pela qualificação do professor indígena foi criada em 2015 a 

FAPISP, uma articulação de professores indígenas do estado que, em parceria 

com a UNESP, UNIFESP e USP desenvolveram uma proposta de Licenciatura 

Indígena com práticas escolares diferenciadas, bilíngues e que oferecem uma 

capacitação adequada aos professores indígenas. Em 2018 o grupo criou um 

GT com a UNIFESP para desenvolvimento do projeto curricular e discussão 

das diretrizes curriculares regionais e busca recursos para produção de 

materiais e formação de professores. O grupo de professores busca também 

inserir os saberes indígenas na escola “regular” (MEC e universidades 

públicas) visando garantir a Lei 11.645/2008 (que trata da obrigatoriedade 

da História e cultura africana, afro-brasileira e indígena em todo o currículo 

escolar) de forma efetiva, ajudando a quebrar o racismo e os estigmas 

carregados pela comunidade indígena. Nas palavras dela “a escola é uma 

base para a transformação”. 

Cristine entende que os museus e espaços culturais devem ser aliados 

(pontes) do diálogo com a comunidade, permitindo o acesso ao conhecimento 

e desmistificando o “ideal romântico” (sic) do indígena no Brasil. Ela vê a 

 
2 Os professores da categoria realizam as mesmas funções dos concursados, mas 

não gozam dos mesmos direitos e nem possuem um vínculo empregatício duradouro. 

Após a prestação de serviço continuada, os docentes da categoria são afastados por 

180 dias, a chamada "duzentena". Ou seja, são desvinculados. 

https://www.unifesp.br/reitoria/dci/noticias-anteriores-dci/item/3392-por-uma-licenciatura-indigena-no-estado-de-sao-paulo-e-o-direito-direito-indigena-a-educacao
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interação entre escola+museu como uma ferramenta potente de 

conscientização dos jovens. Ela menciona que muitos estudantes indígenas 

chegam ao ensino médio com dificuldades no português, uma vez que esta 

não é a língua usada pela comunidade. 

 

b) Visita de professores de Língua Portuguesa 

 

 

Foto: Luiza Magalhães 

 

A visita dos professores de língua portuguesa à exposição de longa duração 

do MLP ocorreu no dia 12 de junho de 2021, das 10h às 14h. Foram 

convidados os professores que participaram das escutas no último 

quadrimestre, no entanto apenas quatro tiveram disponibilidade de horário 

para participar: Rodrigo Pinto, Marília Cruz, Paula Beatriz e Amábile Nogueira. 

A visita foi acompanhada pela coordenadora do CRMLP, Camila Aderaldo, a 

supervisora do CRMLP, Luiza Magalhães e a coordenadora do Educativo MLP, 

Marina Toledo. 

 

A visita aconteceu de forma livre e sem uma mediação direta com o objetivo 

de perceber a ocupação do espaço pelo grupo, quais pontos mais atraíram a 

atenção e quais foram menos acessados. O grupo não se conhecia 

previamente, o que provavelmente contribuiu para que os professores 
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optassem pela visitação de forma individual, reunindo-se pontualmente em 

alguns pontos, com pouca interação entre eles durante o percurso.  

 

Observou-se que os visitantes demonstraram interesse em experiências com 

grande volume de conteúdo, em especial a experiência “Português do Brasil”, 

e pouco interesse nas atividades mais interativas, como “Palavras Cruzadas” 

e “Beco das Palavras”. “Nós da Língua”, “Rua da Língua” e “Laços de Família” 

também atraíram a atenção de visitantes específicos, por interesses pessoais 

como o reconhecimento de especialistas e conteúdos de interesse destes. 

 

A professora Paula Beatriz, uma das visitantes, está presente na experiência 

“Falares”, localizada no terceiro andar do museu. Seu depoimento foi 

aguardado pelo grupo, o que gerou uma troca maior entre estes e também 

um maior tempo de interação com a experiência. O grupo pode também 

assistir ao filme “O que pode a Língua” e, em seguida, assistir ao programa 

novo da experiência “Praça da Língua”, inédito desta exposição. Em seguida, 

o grupo seguiu para a sala de reunião para troca de percepções sobre a visita. 

 

A equipe do CR MLP planejou uma estrutura de roteiro de perguntas e 

estipulou uma duração de aproximadamente 30 minutos para este momento. 

No entanto, a troca foi bastante intensa e durou pouco mais de 1:20 hora. 

Nesta partilha, os professores compartilharam pontos de interesses pessoais, 

as experiências que mais lhe chamaram a atenção, indicações de ausências, 

os pontos de atenção e questões de acessibilidade, as possibilidades de ações 

a partir dos conteúdos trabalhados na exposição e os conteúdos que 

indicariam como potenciais para desenvolver o projeto de transposição de 

conteúdo.  

 

As opiniões foram positivas, com destaque para a identificação da diversidade 

do acervo e da representação da Língua Portuguesa como organismo vivo, 

potente, aglutinador de culturas e também problematizador dos 

apagamentos e preconceitos que a constitui. Todos concordaram que a 

diversidade do acervo organizado dentro da narrativa da exposição é o 

grande diferencial do conteúdo do MLP, nas palavras do professor Rodrigo 

Pinto, "a entrada na exposição nos coloca numa experiência de reflexão de 

pensar a língua, quem a fala, onde a fala. Esse repertório organizado de 

diversidade e variedade dos falares que vimos em várias salas é específico 

do acervo do museu. Colocar o museu em diálogo com a escola é fazer uso 

disso." 

A visita foi muito agradável, os professores demonstraram estar muito felizes 

com o retorno do MLP e de poderem participar deste momento. O grupo se 
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mostrou muito aberto e disponível para contribuições no projeto do Lab e nos 

demais projetos do núcleo.  

 

c) Carlos Eduardo Fernandes – coordenador pedagógico 

 

Carlos Eduardo Fernandes, o Cadu, é coordenador pedagógico da EMEF 

Infante Dom Henrique, localizada no bairro do Pari/Canindé, onde atua desde 

2015. A escola luta há 5 anos para mudar o nome para “Espaço Bitita”, 

homenagem a escritora Carolina Maria de Jesus, moradora da região e nome 

expoente na literatura nacional. A escola atende 750 alunos, dos ensinos 

fundamental e EJA, sendo 25% de alunos migrantes. 

 

Cadu comenta que, de acordo com a Secretaria Municipal de Educação, a 

rede atende alunos de 80 nacionalidades diferentes, sendo em sua maioria 

latinos, africanos, asiáticos e oriente médio. A escola dispõe seus avisos em 

cinco línguas para atender as famílias imigrantes. Recentemente, a escola 

recebeu um grupo de Bangladesh e Paquistão trazidos pela mesquita Cruz do 

Sul, localizada na região, e vinha discutindo o acolhimento e recepção deste 

grupo.  

 

A EMEF acolhe o um cursinho popular pré-vestibular, o Emancipa, e o curso 

Portas Abertas, português para imigrantes voltado para o público de jovens 

e adultos.  

 

Em relação a metodologia de aprendizagem, a escola atua através do conceito 

de educação integral, concepção que compreende que a educação deve 

garantir o desenvolvimento dos sujeitos em todas as suas dimensões – 

intelectual, física, emocional, social e cultural e se constituir como projeto 

coletivo, compartilhado por crianças, jovens, famílias, educadores, gestores 

e comunidades locais.  

 

As turmas são divididas em grupos de diferentes anos escolares e trabalham 

com roteiros de estudo, respeitando a autonomia do estudante, permitindo 

que estudem a partir de um tema ou método que mais lhe interesse. O 

professor acompanha o grupo a partir de tutorias, fazendo perguntas, 

indicando fontes de pesquisa e apontando conexões interdisciplinares. O 

projeto começou em 2018 e vem se mostrando exitoso na participação do 

grupo escolar em eventos acadêmicos. A exemplo, Cadu cita que no início 

deste projeto, em 2018, a participação da escola nas Olimpíadas Brasileiras 

http://www.redeemancipa.org.br/
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/direitos_humanos/imigrantes_e_trabalho_decente/programas_e_projetos/portas_abertas/index.php?p=259310
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de Matemática foi de apenas 2 alunos. Na edição seguinte, em 2019, foram 

32 alunos.  

 

O coordenador compartilha que a instituição articula parcerias com outras 

organizações do território (Instituto Federal, CTA’a, Unibes, Bibliotecas e 

demais escolas do entorno) para ações conjuntas, em especial para apoio da 

comunidade durante o período da pandemia, articulando doação de cestas 

básicas, fraldas e itens de limpeza e higiene. 

 

O trabalho de Cadu e da EMEF “Espaço Bitita” é bastante desenvolvido através 

das ações em rede e, inclusive, já vinham articulando com o museu nas ações 

educativas durante o período do restauro. O coordenador já demonstrou 

interesse e disponibilidade em firmar parcerias com o MLP, apontando 

caminhos para diálogo dentro da SME e do território, e compartilhar 

experiências da escola com a comunidade imigrante da região. 

 

d) Luiz Ketu – quilombola, professor e pesquisador 

 

Luiz Ketu é professor e pesquisador, atua nos anos finais do ensino 

fundamental e ensino médio na Escola Estadual Maria Antônia Chules 

Princesa, em Registro/SP, que atende estudantes de sete comunidades 

quilombolas da região. É formado em letras e mora no Quilombo São Pedro, 

no Vale do Ribeira. 

 

Estabelecido em 1856 pelo casal Rosa Machado e Bernardo Furquim, o 

Quilombo de São Pedro é sinônimo de resistência no município de Eldorado, 

na região do Vale do Ribeira. Além das atividades de subsistência, artesanato 

e bananicultura, o quilombo é conhecido pelo Grupo Cultural Puxirão 

Bernardo Furquim, formado em 1997 como um grupo de capoeira para 

crianças e jovens e que, desde então, resgata práticas culturais que foram se 

perdendo ao longo dos anos. O professor Luiz é fundador do grupo cultural e 

articula ações da educação escolar e comunitária com os jovens da 

comunidade. 

 

Ele menciona que há ausência de políticas públicas na comunidade, fruto de 

um embate político pelo território que se amplificou. Ele acrescenta inclusive 

que só há um ponto de internet via satélite em toda a comunidade, o que 

dificulta bastante o contato e o acesso a internet pelos moradores. 
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Em relação a pandemia, Luiz diz que as dificuldades foram apenas a “ponta 

do iceberg”, uma vez que já não havia uma relação frequente entre a escola 

e a comunidade, apenas ações pontuais encabeçadas por pequenos grupos 

ou professores como ele. A alternativa que foi utilizada para dar continuidade 

aos estudos dos jovens da região foi o uso do material impresso fornecido 

pela escola e a orientação dos professores via Whatsapp em momentos 

específicos. 

 

O professor comentou que os alunos são receptivos a materiais que 

estimulem o protagonismo deles e que apresente a realidade em que vivem. 

Ele utiliza em suas aulas conteúdos de poesia, música e dança para discutir 

com os alunos e em 2018 realizou o projeto Vozes do Quilombo, que 

estimulava a produção de poesia e rap dos jovens da comunidade e finalizou 

com uma apresentação, parte disponível em seu canal no Youtube. 

 

11.2: Número mínimo de iniciativas/atores mapeados 

 

Dando segmento ao mapeamento realizado no último quadrimestre, a equipe 

do Centro de Referência do Museu da Língua Portuguesa seguiu realizando o 

mapeamento e escutas com profissionais/instituições/grupos para subsidiar 

a estruturação do núcleo, com enfoque nos três eixos apontados no último 

relatório: educação, tecnologia e produção de conteúdo. 

 

Neste quadrimestre, o mapeamento enfocou os eixos educação (8 atores), e 

o eixo produção de conteúdo (6 atores). Como metodologia, foi adotada a 

pesquisa ativa na internet, conversas com pessoas envolvidas e indicações a 

partir de escutas mais aprofundadas, como por exemplo a EMEF Infante Dom 

Henrique para aprofundar questões sobre o trabalho do português como 

língua de acolhimento indicada pelo educador Luís Soares e o Núcleo de 

Educação Étnico-racial para articulação de ações voltadas à temática junto a 

rede municipal de ensino indicada pelo Felipe Sousa, diretor do Núcleo 

Técnico de Currículo da Secretaria Municipal de Educação. 

 

No eixo educação, buscou-se dar continuidade à pesquisa anterior, seguindo 

com as indicações de professores do estado de São Paulo e grupos que se 

dedicam às pesquisas relacionadas a língua, educação, tecnologia. Entende-

se que o acompanhamento das pesquisas desenvolvidas nestes grupos e, 

futuramente, a identificação de possíveis parcerias entre estes e o CR MLP 

corrobore com o desenvolvimento das ações de pesquisa e difusão do núcleo.  

 

https://www.youtube.com/channel/UCbvfl06LbXerLGd0B8B9Vmg
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No eixo produção de conteúdo, a equipe buscou plataformas/projetos que 

atuem principalmente como frentes de difusão de conteúdos, projetando 

possíveis ações articuladas para divulgação dos produtos desenvolvidos pelo 

núcleo, em especial os projetos do Lab_Língua Portuguesa. Neste sentido, 

entende-se que plataformas como o Porvir e a Escola Digital são meios 

potentes para difusão focando o universo escolar.  

 

A equipe do Centro de Referência concentrou a pesquisa em ações voltadas 

ao apoio no desenho do projeto do Lab_Língua Portuguesa, o "Escola e 

Museu: trilhas pedagógicas sobre a língua portuguesa". O projeto prevê a 

criação de um Objeto Digital de Aprendizagem desenvolvido com profissionais 

de língua portuguesa de escolas do município de São Paulo. Neste sentido, o 

mapeamento seguiu com a indicação de profissionais da área, grupos de 

pesquisa dedicados às novas tecnologias educacionais e às plataformas e 

portais voltados a divulgação e acesso de conteúdos didáticos.  

 

Segue abaixo a relação dos 15 atores e iniciativas mapeadas com a 

localização (estado ou universidade, no caso dos grupos de pesquisa), um 

breve descritivo e o link das páginas oficiais de cada. Essas informações foram 

retiradas da planilha em que o registro é realizado. Nela também são 

sistematizados dados qualitativos como: projetos/pesquisa desenvolvidos e 

que estejam em consonância com os objetivos de atuação do MLP, 

identificação de possíveis frentes de parcerias (LAB_Língua Portuguesa, 

difusão de conteúdo, pesquisa, formação, etc) e também indicação de um 

contato para diálogos na próxima etapa.   

 

Nº Mapeado Eixo Descrição Localidade 
Link (se 

houver) 

1 Luiz Ketu Educação 

Fundador dor grupo cultural 

"Bernardo Fuquim", realiza 

palestras e oficinas sobre 

temas como educação para 

relações étnico-raciais, 

educação escolar 

quilombola, modo de vida, 

luta e resistência das 

comunidades quilombolas 

do vale da Ribeira. Atua 

como professor de EF II e 

EM na Escola Estadual Maria 

Antônia Chules Princesa, em 

Registro/SP, que atende 

Quilombo 

São Pedro, 

Vale do 

Ribeira/SP 

http://luizketu.bl

ogspot.com/ 

http://luizketu.blogspot.com/
http://luizketu.blogspot.com/
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estudantes de sete 

comunidades quilombolas. 

2 
Amábile 

Nogueira 
Educação 

Professora de Língua 

Portuguesa, produção 

textual e psicopedagoga. 

Bacharel e licenciada plena 

em Letras (Português e 

Espanhol) pela Universidade 

de São Paulo (USP). Mestre 

em Filologia e Língua 

Portuguesa (USP). 

Psicopedagoga pela 

Universidade Mackenzie. 

Pós-graduada em 

transtornos e dificuldades 

da escrita/leitura pela ABD 

(Associação Brasileira de 

Dislexia). Cursando 

Metodologias Ativas no 

Singularidades. 

São 

Paulo/SP 
- 

3 

Núcleo de 

Educação 

Etnico-

Racial / 

NTC – SME 

Educação 

Núcleo de trabalho da 

Secretaria Municipal de 

Educação que pensa em 

ações formativas, bem 

como constrói materiais 

curriculares, que contribuam 

para práticas inclusivas, 

antirracistas e que tenham a 

equidade como premissa 

básica para o trabalho dos 

profissionais da Rede 

Municipal de Ensino. 

Promover seminários, 

congressos, simpósios, 

cursos, palestras, 

encontros, grupo de 

trabalho, para a promoção 

de Igualdade Racial, 

inclusão e valorização da 

diversidade dos Povos 

Indígenas e Migrantes, são 

objetivos desse Núcleo. 

São 

Paulo/SP 

https://educacao.

sme.prefeitura.sp

.gov.br/nucleo-

de-educacao-

etnico-racial/ 

https://educacao.sme.prefeitura.sp.gov.br/nucleo-de-educacao-etnico-racial/
https://educacao.sme.prefeitura.sp.gov.br/nucleo-de-educacao-etnico-racial/
https://educacao.sme.prefeitura.sp.gov.br/nucleo-de-educacao-etnico-racial/
https://educacao.sme.prefeitura.sp.gov.br/nucleo-de-educacao-etnico-racial/
https://educacao.sme.prefeitura.sp.gov.br/nucleo-de-educacao-etnico-racial/
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4 

EMEF 

Infante 

Dom 

Henrique / 

Espaço 

Bitita 

Educação 

Localizada na região do 

Pari/Canindé, a escola se 

destaca pela integração de 

alunos refugiados e 

estrangeiros à rede pública 

de ensino e atua a partir da 

educação integral, e 

articulação de roteiros de 

estudos. Os alunos 

imigrantes somam 40% do 

total de alunos da 

instituição.  

São 

Paulo/SP 

https://gestaoesc

olar.org.br/conte

udo/1947/escola-

publica-que-

prega-inclusao-

vence-premio-

faz-a-diferenca 

5 
Árvore de 

Livros 
Conteúdo 

Árvore é fruto da junção de 

duas empresas do setor 

educacional: a Árvore de 

Livros e a Guten, que se 

fundiram em 2019. O que 

uniu as duas startups e 

gerou a Árvore foi o sonho 

de transformar a educação 

por meio da leitura. 

São 

Paulo/SP 

https://www.arvo

re.com.br/ 

 

6 
Jana 

Viscardi 
Conteúdo 

Jana Viscardi é linguista e 

discute diferentes temas - 

em especial, os relacionados 

ao papel que a linguagem 

tem na forma como 

existimos e entendemos o 

mundo. Ela está à frente do 

canal “Jana Viscardi” que 

trata dos usos de língua e 

Linguística. 

São 

Paulo/SP 

https://www.yout

ube.com/channel

/UC9h2vDtQXEiD

0O4aVubsYYA 
 

7 

NUPEVAR - 

Núcleo de 

Pesquisa 

em 

Variação 

Lingüística  

Educação 

Este grupo tem como 

propósito o estudo da 

variação e da mudança 

linguística. As pesquisas 

incluem trabalhos cujo 

recorte é estritamente 

sociolingüístico, e trabalhos 

cujo recorte é estritamente 

gerativista. Responsável: 

Professora Sueli Coelho 

(Letras UFMG) 

UFMG 

http://www.letras

.ufmg.br/nucleos/

nupevar/ 

https://www.arvore.com.br/
https://www.arvore.com.br/
https://www.youtube.com/channel/UC9h2vDtQXEiD0O4aVubsYYA
https://www.youtube.com/channel/UC9h2vDtQXEiD0O4aVubsYYA
https://www.youtube.com/channel/UC9h2vDtQXEiD0O4aVubsYYA
https://www.youtube.com/channel/UC9h2vDtQXEiD0O4aVubsYYA
http://www.letras.ufmg.br/nucleos/nupevar/
http://www.letras.ufmg.br/nucleos/nupevar/
http://www.letras.ufmg.br/nucleos/nupevar/
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8 Porvir Conteúdo 

O Porvir é uma plataforma 

de conteúdos e mobilização 

sobre inovações 

educacionais do Brasil. 

Desde 2012, mapeia, 

produz e difunde referências 

para inspirar e apoiar 

transformações que 

garantam equidade e 

qualidade na educação a 

todos os estudantes 

brasileiros. Em 2019, após 

sete anos como um projeto 

do Instituto Inspirare, 

tornou-se uma organização 

autônoma e sem fins 

lucrativos. 

São 

Paulo/SP 

https://porvir.org

/ 
 

9 
Escola 

Digital 
Conteúdo 

É uma plataforma 

gratuita de busca que 

oferece a professores, 

gestores e redes de 

ensino mais de 30 mil 

recursos digitais de 

aprendizagem. A plataforma 

apoia as práticas 

pedagógicas, desenvolve os 

professores e gestores para 

o uso da tecnologia em sala 

de aula, oferece um acervo 

diferenciado de conteúdos e 

formatos e possui planos de 

aula e objetos digitais de 

aprendizagem (ODAs) 

alinhados à BNCC. 

 
https://escoladigi

tal.org.br/ 

10 
Piraporiand

o 
Conteúdo 

EdTech focada em 

diversidade por uma 

educação antirracista, 

antibullying e sem 

preconceitos. Programa de 

Educação para a diversidade 

e obras literárias. Trabalho 

voltado para escolas e 

famílias que acreditam na 

educação que promove 

equidade 

São 

Paulo/SP 

https://piraporian

do.com/ 

 

https://porvir.org/
https://porvir.org/
https://piraporiando.com/
https://piraporiando.com/
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11 
Casa do 

Saber 
Conteúdo 

A Casa do Saber é um 

centro de debates e 

disseminação do 

conhecimento. Buscam a 

convergência entre o melhor 

conhecimento, formatos 

audiovisuais e educacionais 

únicos num aplicativo com 

qualidade de cinema, uso 

instintivo e fórmulas de 

venda inovadoras. Inventa 

maneiras de transmitir 

conhecimento e cultura de 

qualidade para o grande 

público em múltiplas 

plataformas. 

São 

Paulo/SP 

casadosaber.com.

br 
 

12 

NUTED – 

Núcleo de 

Tecnologia 

Digital 

Aplicada à 

Educação 

Tecnologi

a 

O NUTED trabalha com o 

desenvolvimento e a 

utilização das tecnologias 

digitais aplicadas à 

educação, integrando a 

pesquisa feita por um grupo 

interdisciplinar de 

professores e alunos do 

Ensino Superior. Este grupo 

de pesquisa apresenta um 

aporte teórico e tecnológico 

que possibilita a construção 

de conhecimentos sobre o 

uso das tecnologias digitais 

no âmbito educacional, a 

fim de refletir sobre as 

questões na área da 

Informática na Educação. 

UFRS 
http://www.nute

d.ufrgs.br/ 

13 

GLIC - 

Grupo de 

Linguística 

Computacio

nal 

Educação 

Grupo de estudos e 

pesquisa em linguística 

computacional do 

Departamento de Linguística 

(da Faculdade de Filosofia, 

Letras e Ciências Humanas) 

da Universidade de São 

Paulo. O objetivo do GLIC é 

estudar e tecer pesquisas 

que se valem de 

ferramentas da Linguística 

USP 
https://glicusp.w

ordpress.com/ 

http://casadosaber.com.br/
http://casadosaber.com.br/
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Computacional. Esta área é 

dedicada tanto ao 

desenvolvimento e 

implementação de 

programas de computador 

relacionados à produção e 

compreensão de linguagem 

natural, quanto ao uso de 

tais ferramentas para 

análise linguística. 

14 

GMHP - 

Grupo de 

Morfologia 

Histórica 

do 

Português 

Educação 

Grupo interdisciplinar criado 

em 2005 que tem se 

dedicado aos estudos 

diacrônicos da flexão, 

derivação e composição da 

língua portuguesa 

coordenado pelo professor 

Mário Viaro. 

USP 
http://www.usp.b

r/gmhp/ 

15 

VARIEM - 

Laboratório 

Variação, 

Identidade, 

Estilo e 

Mudança 

Educação 

Laboratório no Instituto de 

Estudos da 

Linguagem/UNICAMP 

voltado ao desenvolvimento 

de pesquisas sobre variação 

e mudança linguística, sob 

coordenação da professora 

Livia Oushiro. 

UNICAMP 

https://www1.iel.

unicamp.br/br/co

ntent/laborat%C3

%B3rio-

varia%C3%A7%

C3%A3o-

identidade-estilo-

e-mudan%C3%A 

 

 

PROGRAMA DE GESTÃO DE ACERVOS– PGA 

MUSEU DA LÍNGUA PORTUGUESA - AÇÕES CONDICIONADAS (2021) 

Nº 
Ações 

Condicionadas 
Nº 

Atributo da 
mensuração 

Mensuração 
Previsão 

Quadrimestral 
Realizado 

Condicionada à captação de recursos 

12 

Projeto do 
Lab_Língua 
Portuguesa 
[Presencial] 

12.
1 

Meta-Produto 

Seminário 
internacional 

realizado 
 

1º Quadrim - - 

2º Quadrim - - 

3º Quadrim 1  

META ANUAL 1  

ICM % 100%  

 

Neste quadrimestre não foi realizada a ação condicionada. 
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3.3 PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES E PROGRAMAÇÃO CULTURAL – PEPC 
MUSEU DA LÍNGUA PORTUGUESA – AÇÕES PACTUADAS (2021) 

Antecedendo a reabertura oficial do Museu da Língua Portuguesa, a exposição 

temporária “Língua Solta” foi aberta ao público por uma semana atendendo grupos 

de 10 pessoas em 4 horários diferentes por dia, totalizando 160 pessoas na 

primeira semana de maio de 2021. Após esta data, a exposição seguiu aberta aos 

grupos do território e escolas, totalizando uma ativação de 511 pessoas nos meses 

de maio, junho e julho.  
 

No dia 1 de agosto o Museu abriu para o público geral recebendo, no mês de agosto, 

12.603 pessoas. Todos os protocolos sanitários e de distanciamento foram 

cumpridos, a partir do Plano São Paulo, com quantidade reduzida de pessoas nas 

primeiras semanas do mês. Nesse sentido, o Museu recebia 40 pessoas por sessão 

com total de onze sessões por dia e passou a receber 60 por sessão após o dia 17 

de agosto. Atualmente, tendo em vista a gradual flexibilização de acesso às 

instituições culturais prevista no Plano São Paulo, o Museu atende 75 pessoas por 

sessão às terças, quartas e quintas-feiras e 80 pessoas às sextas, sábados e 

domingos, mantendo o oferecimento de onze sessões por dia. 
 

Ainda no que se refere às exposições, no dia 4 de agosto foi aberto, pela primeira 

vez, o saguão oeste do edifício com a mostra “Viva Palavra” com sete ilustrações 

de artistas como Luna B, Efe Godoy, Breno Loeser, Yacunã Tuxá, Renata Felinto, 

Criola e Antonio Junião, que também assina a curadoria. Com acesso livre, esta 

exposição e espaço integra a proposta do projeto de reconstrução de conectar a 

rua, o Museu e a Estação da Luz de forma mais orgânica. 

N° 
Ações 

Pactuadas N° 
Atributo da 
mensuração Mensuração 

Previsão 
Quadrimestral 

Realizado 

13 
Exposição 

Temporária 13.1 Meta-Produto 
Quantidade de 

exposições 

1º Quadrim 1 1 

2º Quadrim -  

3º Quadrim 1  

META 
ANUAL 

2 1 

ICM% 100% 50% 

14 
Exposição On-

line 14.1 Meta-Produto 
Quantidade de 

exposições 

1º Quadrim - - 

2º Quadrim 1 0 

3º Quadrim -  
META 

ANUAL 
1  

ICM% 100%  

15 

Linhas 

curatoriais 
gerais e 

específicas 

15.1 Meta-Produto 

Programa 
temático de 
exposições a 
ser realizado 

no ano 

1º Quadrim - - 

2º Quadrim -  

3º Quadrim 1  
META 

ANUAL 
1  
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subsequente 
elaborado ICM% 100%  

16 

Edital de 
ocupação para 
programação 

cultural 

(“Plataforma 
Conexões”- 

2022) 

16.1 Meta-Produto Edital 
elaborado 

1º Quadrim - - 

2º Quadrim -  

3º Quadrim 1  
META 

ANUAL 1  

ICM% 100%  

17 

 
Estação Férias 

[Virtual] 
 

17.1 Meta-Produto 
Programação 

realizada 

1º Quadrim - - 

2º Quadrim -  

3º Quadrim 1  
META 

ANUAL 1  

ICM% 100%  

17.2 Dado-extra 
Número de 

público virtual 
(participação) 

1º Quadrim - 
 

2º Quadrim - 
 

3º Quadrim  

 

ANUAL   

 18 

Ações com o 
território 

 
[Presencial] 

18.1 Meta-Produto 
Quantidade de 

eventos 

1º Quadrim - - 

2º Quadrim 2 26 

3º Quadrim 2  
META 

ANUAL 4 
26 

ICM% 100% 650% 

18.2 
Meta- 

Resultado 

Número 
mínimo de 
público em 

Ações com o 
Território 

1º Quadrim - 
 

2º Quadrim 20 176 

3º Quadrim 20 
 

META 
ANUAL 

40 176 

ICM% 100% 440% 

19 

Programação 
cultural digital – 

Pós-FLIP - 

debates 
 

[Virtual] 

19.1 Meta-Produto Quantidade de 
eventos 

1º Quadrim - - 

2º Quadrim 1 - 

3º Quadrim -  
META 

ANUAL 1  

ICM% 100%  

19.2 Dado-extra 
Número de 

público virtual 
(participação) 

1º Quadrim - - 

2º Quadrim  

 

3º Quadrim  

 

ANUAL   

20 
Sarau do MLP 

 
[Presencial] 

20.1 Meta-Produto Quantidade de 
eventos 

1º Quadrim - - 

2º Quadrim -  

3º Quadrim 3  
META 

ANUAL 
3  

ICM% 100% 
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20.2 Meta- 
Resultado 

Número de 
público 

presencial 

1º Quadrim - 
- 

2º Quadrim - 
 

3º Quadrim 90 
 

META 
ANUAL 90 

 

ICM% 100% 
 

21 

 
Ações para 

mobilização da 

cadeia de 
produção da 

economia 

criativa e de 
novas 

tecnologias 

(inovação) 
 

[Presencial] 

21.1 Meta-Produto 
Quantidade de 

eventos 

1º Quadrim - - 

2º Quadrim -  

3º Quadrim 1  
META 

ANUAL 1  

ICM% 100%  

21.2 Meta-Resultado 

Número 
mínimo de 

pessoas 
atendidas  

1º Quadrim - - 

2º Quadrim -  

3º Quadrim 30  

META 
ANUAL 

30 
 

ICM% 100%  

22 
 

Recebimento de 
visitantes 

presenciais no 

museu 

22.1 Meta-Resultado 

Número de 
público 

presencial 

atendido 

1º Quadrim 160 - 

2º Quadrim 18.200 13.106 

3º Quadrim 47.500  
META 

ANUAL 
65.860 13.106 

ICM% 100% 19,9% 

23 

 
Jornada do 
Patrimônio 

 
[Presencial] 

23.1 Meta-Produto 
Quantidade de 

eventos 

1º Quadrim - - 

2º Quadrim 2 - 

3º Quadrim -  
META 

ANUAL 2  

ICM% 100%  

23.2 Meta-Resultado 

Número 
mínimo de 

público 
presencial 
atendido 

1º Quadrim - - 

2º Quadrim 20 - 

3º Quadrim - 
 

META 
ANUAL 20 

 

ICM% 100% 
 

24 

 
Ações com o 

território- 

Oficinas 
temáticas 
Exposição 

Língua Solta 
 

[Presencial] 

24.1 Meta-Produto 
Quantidade de 

oficinas 

1º Quadrim 1 - 

2º Quadrim 3 4 

3º Quadrim -  
META 

ANUAL 
4 4 

ICM% 100% 100% 

24.2 Meta-Resultado 

Número 
mínimo de 

público 
presencial 

atendido 

1º Quadrim 10 - 

2º Quadrim 30 31 

3º Quadrim - 
 

META 
ANUAL 40 

31 

ICM% 100% 77% 
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25 

 
Ativações 
poéticas - 
Exposição 

Temporária  
 

[Virtual e/ou 
Presencial] 

25.1 Meta-Produto 
Quantidade de 

ações 

1º Quadrim - - 

2º Quadrim 1 1 

3º Quadrim -  
META 

ANUAL 
1 1 

ICM% 100% 100% 

25.2 Dado-extra 
Número de 

público virtual 
(participação) 

1º Quadrim  

 

2º Quadrim  1.442 

3º Quadrim   

ANUAL  1.442 

26 

 
Ocupação 

Palavra no 
Agora - Saguão 

Oeste 
 

[Presencial] 

26.1 Meta-Produto Quantidade de 
ações 

1º Quadrim - - 

2º Quadrim 1  

3º Quadrim -  
META 

ANUAL 
1  

ICM% 100%  

26.2 Dado-extra Número de 
público  

1º Quadrim   

2º Quadrim  
 

3º Quadrim  
 

ANUAL  
 

27 

Livesde 
literatura/Palav

ra no Agora 
 

[Virtual] 

27.1 Meta-Produto Quantidade de 
ações 

1º Quadrim 2 2 

2º Quadrim 4 2 

3º Quadrim 4  

META 
ANUAL 10 

4 

ICM% 100% 40% 

27.2 Dado-extra 
Número de 

público virtual 
(participação) 

1º Quadrim  

 

2º Quadrim  1005 

3º Quadrim  

 

ANUAL   

 

DETALHAMENTO DAS AÇÕES PACTUADAS 

PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES E PROGRAMAÇÃO CULTURAL 
 

Ação 13: Exposição temporária 
 

No Programa de Exposições e Programação Cultural o segundo quadrimestre teve 

a abertura da Exposição Temporária “Língua Solta” durante a programação do 

Dia Internacional da Língua Portuguesa para um pequeno grupo de 10 pessoas 

em 4 horários diferentes por dia totalizando 160 pessoas na primeira semana de 

maio de 2021. 
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Fotos: Ciéte Silvério 

 
 

Ação 14: Exposição on-line 

Justificativa de não cumprimento da ação: 

 

Neste quadrimestre o Centro de Referência do Museu concebeu a exposição 

virtual “Estação da Luz: 120 anos” em comemoração ao aniversário do prédio 

histórico, que abriga o Museu da Língua Portuguesa, celebrando a reabertura do 

museu. Além de imagens inéditas do acervo MLP, foram utilizadas imagens 

históricas dos acervos do Biblioteca Nacional, Museu Paulista, Iphan e Instituto 

Moreira Salles, que narram o contexto histórico e social da construção da Estação, 

e aspectos de sua trajetória, incluindo o restauro desta construção para abrigar 

o Museu.  

 

A exposição, programada para ser inaugurada durante a realização da sétima 

edição Jornada do Patrimônio, foi publicada na plataforma Google Arts & Culture 

e fará parte da programação do Museu da Língua Portuguesa na Jornada. O 

evento, coordenado pela Secretaria Municipal de Cultura e agendado para ocorrer 

dias 21 e 22 de Agosto foi adiado pela organização para os dias 11 e 12  setembro 

– data em que ocorrerá o lançamento da mostra do MLP. 

 
 

Ação 18: Ações com Território [Presencial] 

Em atendimento às medidas sanitárias de combate ao Coronavírus, as ações 

com o território, previstas para acontecer de forma coletiva e de integração 

e fortalecimento de rede de parceiros, foram adaptadas de forma que os 

objetivos fossem atingidos com ações individuais. 
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As ações com o território desse quadrimestre previam encontros e atividades 

para a escuta. O objetivo era entender como atuam no território, como se 

articulam entre si, quais as principais demandas de seus serviços, quais as 

expectativas em relação à instituição e como vislumbram uma relação entre 

o MLP e as suas próprias práticas. Essas ações seriam de aproximação entre 

o Museu e o Território.  

A expectativa é que a partir desses encontros-escutas de aproximação, o MLP 

possa desenhar coletivamente ações que efetivamente atendam às 

necessidades e correspondam às expectativas desse território. O caminho 

traçado foi:  

 

• Encontros-escutas de aproximação;  

• Visita ao museu para avaliação in loco das potencialidades do edifício, 

dos núcleos de trabalho e da programação;   

• Desenho de parcerias e ações em co-criação.  

 

Com o mapeamento e do reconhecimento cartográfico das ações, 

equipamento e iniciativas que atuam no território, os contatos foram sendo 

feito de forma a garantir representação das frentes de atuação, sendo elas: 

equipamentos culturais, equipamentos educacionais; ONGs, coletivos e/ou 

movimentos de articulação independentes; Equipamentos ou serviços de 

saúde e/ou assistência. Desta forma, a expectativa era ter uma perspectiva 

global da realidade do território.  

 

a) Parcerias ativadas 

Equipamento cultural e/ou educacional 

• Pinacoteca do Estado de São Paulo (equipe técnica) 

• Fundação de Energia e Saneamento 

• Eja da Escola Beit Yaacov 

 

ONGs, coletivos e/ou movimentos de articulação independentes  

• Cooperativa Reviravolta 

• Coletivo Tem Sentimentos 

• Ong É de Lei  

• Biricar – Birico Arte  

• Cisarte 

• Movimento Nacional da População em Situação de Rua  

• Movimento Estadual da População em Situação de Rua de São Paulo 

• Movimento Nacional em Luta pelas Pessoas em Situação de Rua 
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Equipamentos ou serviços de saúde e/ou assistência  

• Cratod - Centro de Referência de Álcool Tabaco e Outras Drogas 

• CAPS Prates  

• BomPar - Consultório na Rua 

• Centro de Referência e Defesa da Diversidade  

 

b) Resultados 

Encontros virtuais:  

• Pinacoteca do Estado de São Paulo 

• Fundação de Energia e Saneamento  

• Ong É de Lei 

• Biricar – Birico Arte 

 

Encontros presenciais com visita aos parceiros do território: 

• Coletivo Tem Sentimentos  

• Cratod - Centro de Referência de Álcool Tabaco e Outras Drogas 

• CAPS Prates 

• Cooperativa Reviravolta 

• Biricar – Birico Arte 

• Cisarte 

 

Visitas dos parceiros do território ao Museu:  

• 24 visitas, totalizando 176 visitantes  

• 2 visitas para oficineiros e formadores que ativaram atividades 

• Média de 7 pessoas por visita  
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Fotos: Evelyn Lauro 

 
 

Ação 19: Programação cultural digital – Pós-FLIP - debates 

[Virtual] 
 
Justificativa de não cumprimento da ação: 

 
A programação relacionada à Festa Literária Internacional de Paraty (FLIP) 

foi adiada pela organização do evento, por conta da pandemia causada pelo 

Coronavírus e ocorrerá no próximo quadrimestre entre os dias 27 de 

novembro à 5 de dezembro de 2021, quando pretende-se realizar a ação. 

 
 

Ação 22: Recebimento de visitantes presenciais no museu 
 

Desde o dia 4 de maio, deu-se início à visita mediada de grupos agendados 

à exposição temporária “Língua Solta”. As visitas ocorreram até o dia 7 de 

maio, alcançando um total de 160 pessoas, que puderam conferir a mostra, 

em primeira mão, mediante emissão antecipada de ingresso pela Internet. 

As visitas, com até 10 pessoas por horário, aconteceram às 9h30, 10h30, 

14h30 e 15h30. Posteriormente, passaram a visitar a exposição grupos de 10 

pessoas conforme agendamento abaixo: 

• Visitas de escolas - 3ª e 5ª feiras - 10h - realizadas pelo Núcleo 

Educativo. 

• Visitas e oficinas parceiros do Território - 4ª feiras - realizadas com a 

articuladora social do MLP. 
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• Visitas para galeristas e convidados - 6ª feira - 11h - realizadas com o 

Núcleo de Exposições e Programação Cultural. 

 

Após a semana em que se comemorou o “Dia da Língua Portuguesa”, o MLP 

continuou a receber visitantes e, totalizando 194 pessoas em maio, junho 

142 em junho, 175 visitantes em julho. Com a reabertura em 1 de agosto, o 

público atingiu a marca de 12.595 pessoas, até o final do segundo 

quadrimestre. 

 

Ação 23: Jornada do Patrimônio [Presencial] 
 

Justificativa de não cumprimento da ação: 
 

Devido ao adiamento da sétima edição da Jornada do Patrimônio, organizada 

pela Secretaria Municipal de Cultura, e postergada para os dias 11 e 12 de a 

ação do MLP programada para o evento também precisou ser adiada, em 

conformidade com o calendário das ações propostas no contexto do projeto. 

 

Ação 24: Ações com o território - Oficinas temáticas da 

Exposição Língua Solta [Presencial] 

Embora as oficinas temáticas sejam em si produtos relacionados à uma meta 

específica, elas foram produzidas como resultado de escutas no território e 

foram conduzidas por um coletivo de artistas e educadores da região do 

entorno do MLP, naquilo que é denominado de oferta-demanda territorial. 

A primeira oficina foi desenvolvida no dia 14 de julho em articulação de 

coletivos e instituições do território, para 10 pessoas. No mês de agosto 

ocorreram mais 3 oficinas com público de 7 pessoas por oficina, totalizando 

31 pessoas 

A partir de escutas com o Centro de Referência de Álcool Tabaco e Outras 

Drogas (Cratod), o Museu passou a ter conhecimento de uma prática psico-

social do equipamento, que tem por objetivo o engajamento e criação de 

espaço de expressão do seu público usuário que é a edição coletiva de um 

jornal interno. Entretanto, os relatos demonstraram dificuldade de 

engajamento do público, que não se sente autorizado a produzir registros 

num suporte que é, tradicionalmente, associado às formas eruditas e formais 

de expressão linguística.  

Em contrapartida, há na exposição “Língua Solta”, um vídeo instalação que 

apresenta a experiência criativa de uma autora popular do Caruaru, em 
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Pernambuco, Maria de Lourdes, que, independentemente do circuito editorial 

e acadêmico, se autodenominou escritora. Maria de Lourdes, munida de 

palavra, da vontade e da coragem, produziu para si mesma um crachá que a 

identifica como escritora, produz seus livros artesanais e xerocopiados e sai 

pelas ruas da cidade para vendê-los por valores simbólicos.  

Com baixo custo, muita criatividade e vontade de registrar e divulgar sua 

expressão, Maria de Lourdes esgarça os limites tradicionalmente impostos e 

ensina que quem escreve é escritor e qualquer pessoa dotada da vontade de 

fazê-lo pode sê-lo. Com o recurso de recorte e colagem de imagens, ela prova 

que a expressão independe da palavra, inclusive 

Em escutas pelo território, houve, também, o contato com Carmen Garcia, 

uma das artistas-educadoras por trás do coletivo A4 Mão Zines, Escola 

Ambulante de autopublicação.  As zines, suporte de expressão similar ao 

produzido pela Maria de Lourdes, garantem que os autores estejam 

envolvidos em todas as etapas da produção, ou seja, decidam a diagramação, 

as ilustrações, a tiragem, a circulação, etc. As zines são um dispositivo que 

podem surgir de maneira imediata e dinâmica dentro do processo pedagógico 

de uma oficina e é um reconhecido dispositivo de fortalecimento de 

autoestima.  

A demanda (fortalecimento da autoestima dos usuários dos serviços de saúde 

e assistência + formação continuada para os trabalhadores dos equipamentos 

que oferecem esses serviços) e a oferta (artistas e educadores do território) 

se articulam tendo o Museu, em diálogo com sua programação, como 

facilitador.   

Instalação no Caps Prates de painel confeccionado em oficina no 

Museu da Língua Portuguesa  

A partir da escuta com parceiros do território, entendendo a natureza e a 

lógica de suas atuações com os públicos de usuários dos serviços o Museu, 

em parceria com um coletivo artístico do território, desenvolveu uma série de 

oficinas, em diálogo com a exposição “Língua Solta” - cujo produto final era 

escolhido pelo público a quem a atividade se destinava.  

Como ação piloto, foi desenvolvida uma atividade junto ao Caps Prates, que 

escolheu como ação a ser desenvolvida um mural de lambes, que seria 

instalado na área de convivência do equipamento. Trabalhadores e usuários 

do serviço produziriam juntos. As oficinas tinham como objetivos o 

fortalecimento da rede de trabalhadores de base do território, a formação 
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continuada desses trabalhadores, a redução das distâncias hierárquicas entre 

trabalhadores e usuários dos serviços, o exercício de expressão artística, o 

acolhimento afetivo e a escuta das dores e angústias de viver uma pandemia.  

Dois usuários dos serviços e oficineiros produziram juntos um mural que 

registrou as expressões do grupo e que passou a ocupar o espaço físico da 

área de convivência do Caps Prates como registro material da experiência.  

“Eu nunca estive em um museu antes. Eu acessava arte 
pelas ruas, arte urbana, arquitetura, lambes e grafites, 
por exemplo. Hoje estou em um museu e me 

reconhecendo como artista.”  

A fala de um dos participantes dá conta de afirmar a importância deste tipo 

de ação.  

 
 

a) Oficina realizada em julho no Saguão A – Oeste 
 

 
 

Foto: Evelyn Lauro 
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b) Oficinas realizada no mês de agosto (dias, 13, 20 e 27)  

 

 
 

  
 

Fotos: Evelyn Lauro 
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Ação 25: Ativações poéticas - Exposição Temporária  [Virtual] 
 
Foi realizada a gravação da documentação poética, com o vídeo artista Leandro 

Lima sobre a exposição “Língua Solta”, com a participação do músico Tom Zé. 

No dia 5 de maio o vídeo foi transmitido, dentro da programação do Dia 

Internacional da Língua Portuguesa, através de uma live com os curadores da 

Exposição, Moacir dos Anjos e Fabiana Moraes. O material está disponível nos 

canais do Youtube (1130 visualizações ao vivo) e Facebook (312 visualizações 

ao vivo) do MLP.  

 

 
 

Foto: Divulgação MLP 

 

Ação 26: Ocupação Palavra no Agora - Saguão Oeste [Presencial] 

 
No dia 4 de agosto de 2021 foi inaugurado um novo espaço expositivo no 

Museu da Língua Portuguesa, localizado no Saguão B do edifício histórico da 

Estação da Luz. O espaço é aberto ao público que circula pela Estação, dentro 

da proposta de conectar o Museu com o seu entorno, de forma mais orgânica 

e democrática.  

 

Atualmente o local é ocupado com a instalação “Viva Palavra”, com sete 

ilustrações de nomes como Luna B, Efe Godoy, Breno Loeser, Yacunã Tuxá, 

Renata Felinto, Criola e Antonio Junião, que também assina a curadoria.  

 

São artistas de diferentes lugares do país, como Bahia, Piauí, São Paulo, Minas 

Gerais, Brasília e Sergipe, com a proposta de  mostrar a diversidade artística 
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do que tem sido produzido fora do eixo Rio-São Paulo. Os trabalhos 

selecionados refletem as experiências efervescentes oriundas de movimentos 

artísticos, culturais e sociais. 

 

“Viva Palavra” é um desdobramento do projeto “A Palavra no Agora”, lançado 

em julho de 2020 para estimular o público a pensar sobre os sentimentos 

complexos despertados pela pandemia, por meio de exercícios de escrita 

disponibilizados em uma plataforma on-line. As publicações, enviadas pelos 

internautas, serviram de referência para os artistas desenvolverem seus 

trabalhos. O projeto continua acessível e aberto para novas participações no 

site http://noagora.museudalinguaportuguesa.org.br.  

 

Trechos dos textos enviados pelo público também estão expostos no Centro 

de Referência do Museu da Língua Portuguesa – outra novidade do projeto de 

reconstrução. Trata-se do núcleo responsável por pesquisar, documentar e 

difundir as referências patrimoniais materiais e imateriais que compõem o 

acervo do MLP. 

 

 
 

http://noagora.museudalinguaportuguesa.org.br/
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Recortes da Ocupação Palavra Viva -  

Fotos: Alita Mariah 

 

 

Ação 27: Lives de literatura/Palavra no Agora [Virtual] 

 
Para este quadrimestre, devido à grande ativação e interesse da imprensa em 

torno da reabertura do Museu, optou-se por realizar duas lives nos meses de 

maio e junho, concentrando esforços nos meses em julho e agosto para 

reabertura do MLP. 

 

No dia 27 de maio e 29 de julho foram realizadas as live “A Palavra no Agora: 

Conversas” e “A Palavra no Agora: Conversas Línguagem Neutra/ não binária”, 

respectivamente. Ambas são desdobramentos do projeto “A Palavra no Agora”, 

lançado em julho de 2020 e que reúne textos de variados formatos, produzidos 

por colaboradores de todo o Brasil e disponibilizados gratuitamente no 

endereço eletrônico já mencionado: 

http://noagora.museudalinguaportuguesa.org.br.  Vale ressaltar que os 

conteúdos continuam disponíveis no canal do Youtube do MLP. 

  

a) Live “A Palavra no Agora: Conversas” – realizada em 27 de maio. 

 

Sinopse: Convidados o coletivo Saquinho de Lixo (@saquinhodelixo no 

Instagram) Sucesso nas redes sociais com a produção e publicação de memes. 

Na conversa, os convidados discutiram a relação entre a palavra e meme e a 

influência da internet sobre a linguagem. Participaram do encontro o 

http://noagora.museudalinguaportuguesa.org.br/
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pesquisador e analista acadêmico Júlio Emílio, a designer e diretora de arte 

Sofia Carvalho e o professor, cineasta e pesquisador Rodrigo Almeida. Os três 

são co-fundadores do coletivo. A mediação foi do jornalista Mateus Araújo, da 

equipe de comunicação do MLP. 

Local: Youtube e Facebook do Museu da Língua Portuguesa  

 

 
Foto: Divulgação MLP 

 
 

b) Live “A Palavra no Agora: Conversas Línguagem Neutra/ não 
binária”, realizada em 29 de junho. 

 
Sinopse: A ideia de propor outras formas de se referir às pessoas que não 

sejam necessariamente no masculino e feminino é o tema da live “A Palavra 

no Agora: Conversas”, que teve como convidado o produtor de conteúdo 

LGBTQIA+ Jonas Maria. A mediação foi de Renata Beltrão, coordenadora de 

comunicação do Museu da Língua Portuguesa, 

Local: Youtube e Facebook do Museu da Língua Portuguesa 

 



                                                       

Relatório 2º Quadrimestre 2021 – Museu da Língua Portuguesa Página 75 

 

 

 

 

 
Foto: Divulgação MLP 

 

EVENTO ANUAL – DIA INTERNACIONAL DA LÍNGUA 

PORTUGUESA - 2021 
 
 

Em alusão ao do Dia Internacional da Língua Portuguesa o MLP promoveu 3 

dias de intensa programação, entre 3 e 5 de maio de 2021. Foram 8 lives, com 

32 convidados (sendo destes 11 internacionais falantes de língua portuguesa). 

Ao total foram 9 horas ao vivo de ações, com tradução de libras ou legendas 

em português. 

  

Em 5 de maio, oficialmente denominado como o Dia Internacional da língua 

Portuguesa, o anfitrião da programação foi o Eugênio Lima e entre as atrações 

da programação on-line estavam uma aula do músico e ensaísta José Miguel 

Wisnik (Brasil), uma performance do músico Tom Zé (Brasil), um encontro 

virtual com os escritores Mia Couto (Moçambique), José Eduardo Agualusa 

(Angola) e Inês Pedrosa (Portugal).  

 

Na oportunidade também ocorreu uma mesa de debates acerca de diálogos 

entre o ritmo musical funk e a literatura, com participação de produtores de 

conteúdo dos perfis “Funkeiros Cults”, “Se Poema Fosse Funk” e “Favela 

Business” e do coletivo PerifaCon.  

 

Ainda, durante o mesmo dia, ocorreu a participação dos escritores Geovani 

Martins e Amara Moira, além da pesquisadora e curadora de Literatura 

Indígena Julie Dorrico, que conversam com Marcelino Freire sobre os falares 

do Brasil. Já Linn da Quebrada, Dino D´Santiago e Sara Correia se juntaram 
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ao compositor e ativista cultural Vinícius Terra em um bate-papo sobre a 

música e o videoclipe “Meu Bairro, Minha Língua”, que teve pré-lançamento 

durante a programação.  

 

Ao longo da programação, a antropóloga e brincante brasileira Vivian Catenacci 

convidou a contadora de histórias caboverdiana Dulce Sequeira e a cantora e 

educadora moçambicana Lenna Bahule entrem com pílulas em vídeo com 

repertório de brincadeiras tradicionais, cantadas e ritmadas em língua 

portuguesa nestes três países.  

 

No encerramento, a cantora Maria Bethânia, faz a leitura em vídeo de “Os 

Argonautas”, de Caetano Veloso, inspirado nos versos de Fernando Pessoa 

“Navegar é preciso / Viver não é preciso”.  

 

Toda a programação permanece disponível no canal do YouTube do Museu da 

Língua Portuguesa. Abaixo segue a divulgação de toda a programação 

relacionada ao evento. 
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Fotos: Divulgação MLP 

 

  



                                                       

Relatório 2º Quadrimestre 2021 – Museu da Língua Portuguesa Página 81 

 

 

 

 

 

3.3. PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES E PROGRAMAÇÃO CULTURAL- PEPC 
MUSEU DA LÍNGUA PORTUGUESA - AÇÕES CONDICIONADAS (2021) 

N° 
Ações 

Condicionadas N° 
Atributo da 
mensuração Mensuração 

Previsão 
Quadrimestral 

Realizado 

Condicionada à captação de recursos 

28 
Língua e Música 

 
[Presencial] 

28.1 Meta-Produto 
Quantidade de 

eventos 

1º 
Quadrim 

-  

2º 
Quadrim 1  

3º 
Quadrim 

1  

META 
ANUAL 2  

ICM% 100%  

28.2 
Meta-

Resultado 

Número 
mínimo de 
pessoas 

atendidas 

1º 
Quadrim 

- 
 

2º 
Quadrim 20 

 

3º 
Quadrim 

20 
 

META 
ANUAL 40 

 

ICM% 100% 
 

29 

 

Performance da 
Língua – leitura 

dramática, dança, 
teatro 

 
[Presencial] 

29.1 Meta-Produto 
Quantidade de 

eventos 
 

1º 
Quadrim -  

2º 

Quadrim 
1  

3º 
Quadrim 1  

META 

ANUAL 
2  

ICM% 100%  

29.2 Meta-
Resultado 

Número 
mínimo de 
pessoas 

atendidas 

1º 
Quadrim - 

 

2º 
Quadrim 

20 
 

3º 
Quadrim 20 

 

META 
ANUAL 

40 
 

ICM% 100%  

30 
Desenvolvimento de 

projeto para 
exposição itinerante 

30.1 Meta-Produto Projetos 
desenvolvidos 

1º 

Quadrim 
-  

2º 
Quadrim -  

3º 

Quadrim 
1  

META 
ANUAL 

1  

ICM% 100%  

 

Neste semestre não foram realizadas ações condicionadas. 
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AÇÕES PENDENTES DE PLANOS DE TRABALHO ANTERIORES 

 

Ação 9: Conselho de Orientação Cultural (COC) – 2020.  
 

9.1: Conselho implantado 

 

De acordo com ofício direcionado à UPPM/SEC o IDBrasil manifesta 

entendimento sobre a necessidade de postergação de implantação desse 

colegiado, diante do amadurecimento institucional e os desafios da 

reabertura do Museu e a complexidade do recorte patrimonial – nos níveis 

simbólico, imaterial.  

 

Também cabe destacar que o desenvolvimento da programação cultural para 

os próximos meses denota a necessidade de formação de um comitê 

curatorial com perfil mais executivo, e que nesse sentido deveria anteceder 

a formação do COC, cuja composição de seus membros já está desenhada. 

 

Diante do exposto e cientes da importância de implantação do referido 

Conselho, apresenta-se as argumentações na expectativa de repactuação 

desta meta para o ano de 2022 

 

 

Ação 15: Aquisição de “enxoval” de iluminação para área de 

exposições temporárias - 2021  

 

15.1: Equipamentos contratados 

 

O processo para aquisição do “enxoval” de iluminação, que consiste na 

compra e instalação de um conjunto de equipamentos (nacionais e 

importados para uso na sala de exposições temporárias do MLP foi concluído 

com a seleção do fornecedor e formalização contratual, em julho de 2021.  

 

Em 27 de agosto de 2021 os equipamentos importados chegaram e, em 

setembro de 2021, deverão chegar os projetores e seus acessórios. O IDBrasil 

informa que instalação será efetivada após o encerramento da exposição 

temporária “Língua Solta” (em cartaz até 4 de outubro de 2021), uma vez 

que são necessários de, aproximadamente, 15 dias de instalação.  
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Notas fiscais referentes à compra dos equipamentos seguem anexas. 

 

3.4 PROGRAMA EDUCATIVO – PE 

MUSEU DA LÍNGUA PORTUGUESA – AÇÕES PACTUADAS (2021) 

Mesmo contando apenas com um educador, no período anterior à abertura do 

Museu, e com as dificuldades das escolas frente à pandemia, o Núcleo Educativo 
conseguiu bons resultados de atendimento, principalmente nas atividades on-line. 

Foram realizados 51 encontros online com escolas do território e de diversas partes 
do país, totalizando 822 alunos atendidos. Somados às visitas presenciais à 
exposição Língua Solta, realizadas com alguns grupos do Território e com o público 

interno, o Educativo atendeu 1.032 pessoas em visitas e atividades mediadas 
nesse quadrimestre.  

N° 
Ações 

Pactuadas 
N° 

Atributo da 
mensuração 

Mensuração 
Previsão 

Quadrimestral 
Realizado 

31 

Programa de 
ações com o 

território 
 
 

 

31.1 Meta-Produto 

Relatório de 
mapeamento e 

articulação com 
instituições do 

território 
realizado 

1º Quadrim 1 1 

2º Quadrim -  

3º Quadrim -  

META 
ANUAL 

1 
1 

ICM% 100% 100% 

31.2 Meta-Produto 

Relatório de 
pesquisa 

Etnográfica do 
Território 

entregue 

1º Quadrim -  

2º Quadrim -  

3º Quadrim 1  

META 
ANUAL 

1 
 

ICM% 100%  

32 

 

 

 

Programa de 
Atendimento e 

Visitas 
 
 

 

32.1 Meta-
Resultado 

Número mínimo 
de pessoas 

atendidas no 
acolhimento de 

grupos e 

visitantes 
espontâneos 

1º Quadrim - - 

2º Quadrim 2.000 12.595 

3º Quadrim 2.880  

META 
ANUAL 

4.880 
12.595 

ICM% 100% 630% 

32.2 Meta-Produto 

Número de 
visitas 

educativas 
oferecidas para 

estudantes de 
escolas públicas 

e privadas 

1º Quadrim - - 

2º Quadrim 51 0 

3º Quadrim 73  

META 
ANUAL 

124 
0 

ICM% 100% 0% 

32.3 
Meta-

Resultado 

Número mínimo 
de estudantes 

atendidos em 
visitas 

educativas 

1º Quadrim - - 

2º Quadrim 510 0 

3º Quadrim 730  

META 
ANUAL 

1.240 
0 

ICM% 100% 0% 

Meta-Produto 1º Quadrim - - 
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32.4 

Número de 
visitas 

oferecidas ao 

prédio da 
Estação da Luz 

2º Quadrim 8 0 

3º Quadrim 28  

META 

ANUAL 
36 

 

ICM% 100%  

32.5 
Meta-

Resultado 

Número mínimo 
de público 

atendido ao 
prédio da 

Estação da Luz 

1º Quadrim - - 

2º Quadrim 40 0 

3º Quadrim 140  

META 
ANUAL 

180 
 

ICM% 100%  

32.6 Meta-Produto 

Número de 
visitas 

temáticas 

oferecidas para 
o público 

espontâneo aos 
finais de 
semana e 
feriados 

1º Quadrim - - 

2º Quadrim 2 0 

3º Quadrim 4  

META 
ANUAL 

6 
 

ICM% 100% 
 

32.7 
Meta-

Resultado 

Número mínimo 
de visitantes 

atendidos nas 
visitas 

temáticas 

1º Quadrim - - 

2º Quadrim 10 0 

3º Quadrim 20  

META 

ANUAL 
30 

 

ICM% 100%  

33 

Programa de 
Ações 

extramuros 
 

(Ações no pátio 

/ saguão) 

33.1 Meta-Produto 
Número de 

ações 
oferecidas 

1º Quadrim - - 

2º Quadrim 1 0 

3º Quadrim 1  

META 
ANUAL 

2 
 

ICM% 100%  

34 
 

Programa 
Escola, Museu e 

território 

[Presencial e 
Virtual] 

 

34.1 
Meta-Produto 

Número de  
ações 

presenciais 

realizadas 

1º Quadrim 2 0 

2º Quadrim 2 0 

3º Quadrim 2  

META 

ANUAL 
6 

0 

ICM% 100%  

34.2 
Meta-

Resultado 

Número 
mínimo de 

público 
atendido nas 

visitas  

1º Quadrim 20 0 

2º Quadrim 20 0 

3º Quadrim 20  

META 
ANUAL 

60 
0 

ICM% 100%  

34.3 Meta-Produto 
Número de  

ações virtuais 

1º Quadrim 2 0 

2º Quadrim 2 14 

3º Quadrim 2  
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realizadas META 
ANUAL 

6 14 

ICM% 100% 233% 

34.4 Dado-extra 

Número de 

público virtual 

(participação) 

1º Quadrim  - 

2º Quadrim  200 
3º Quadrim   

ANUAL  200 

35 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Programa de 
formação 

 
[Presencial e 

Virtual] 

35.1 
Meta-Produto 

Número de 
encontros 

realizados no 
Projeto 

Conviver - 

Consciência 
Funcional 

1º Quadrim 1 1 

2º Quadrim 1 1 

3º Quadrim 2  

META 

ANUAL 

4 2 

ICM% 100% 50% 

35.2 
Meta-

Resultado 

Número mínimo 

de público nos 

encontros do 

Projeto 

Conviver – 

Consciência 

Funcional 

1º Quadrim 5 32 

2º Quadrim 5 25 

3º Quadrim 10  

META 
ANUAL 

20 57 

ICM% 100% 
160% 

35.3 

 
 
 

Meta-Produto 

Número de 
cursos de 

formação para 
professores e 

educadores 
Oferecidos 

[Virtual] 

1º Quadrim 1 0 

2º Quadrim 1 1 

3º Quadrim -  

META 
ANUAL 

2 
1 

ICM% 100% 50% 

35.4 
 

Dado-extra 

Número de 
público virtual - 
formação para 

professores e 
educadores 
oferecidos 

(participação) 

1º Quadrim   

2º Quadrim  58 

3º Quadrim   

ANUAL  58 

35.5 Meta-Produto 

Número de 
encontros de 

formação para 
professores e 

educadores 
oferecidos 

[Presencial] 

1º Quadrim - - 

2º Quadrim - - 

3º Quadrim 2  

META 

ANUAL 
2 

- 

ICM% 100%  

35.6 
Meta-

Resultado 

Número 
mínimo de 
público nos 

encontros de 
formação para 
professores e 
educadores 

[Presencial] 

1º Quadrim - - 

2º Quadrim - - 

3º Quadrim 20  

META 
ANUAL 

20 
- 

ICM% 100% 
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35.7 Meta-Produto 

Número de 
encontros de 
formação com 

guias de 
Turismo 

oferecidos 
[presencial] 

1º Quadrim - - 

2º Quadrim - - 

3º Quadrim 1  

META 
ANUAL 

1 
 

ICM% 100%  

35.8 
Meta-

Resultado 

Número 
mínimo de 

público 
atendido no 
Encontro de 

Formação com 
Guias de 
Turismo 

[Presencial] 

 

1º Quadrim - - 

2º Quadrim - - 

3º Quadrim 10  

META 

ANUAL 
10 

- 

ICM% 100% 

 

 

Programa de 
formação 

 
[Presencial e 

Virtual] 

35.9 Meta-Produto 

Número de 

ações/roteiros/

atividades 

criadas no 

Programa de 

Formação 

Deficiente 

Residente 

1º Quadrim - 
- 

2º Quadrim - 
- 

3º Quadrim 1 
 

META 
ANUAL 

1 
- 

ICM% 100% 
 

35.10 Meta-Produto 

 

Número de 

Encontros com 

estudantes de 

Pedagogia e 

Letras 

realizados 

1º Quadrim - 
- 

2º Quadrim - 
- 

3º Quadrim 1 
 

META 
ANUAL 

1 
 

ICM% 100% 
 

35.11 Meta-Produto 

 

Material de 

formação de 

Educadores e 
Orientadores 

entregue 

1º Quadrim 1 
2 

2º Quadrim 1 
- 

3º Quadrim - 
- 

META 
ANUAL 

2 
2 

ICM% 100% 
100% 

35.12 Meta-Produto 

Número de 

material 

educativo para 

professores e 

alunos 

produzidos 

1º Quadrim - 
- 

2º Quadrim 1 
- 

3º Quadrim - 
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META 
ANUAL 

1 
 

ICM% 100% 
 

36 
Educativo 
Plugado  

[Virtual] 

36.1 Meta-Produto 

Número de 
atividades 
oferecidas 

online 

1º Quadrim - 4 

2º Quadrim 1 37 

3º Quadrim 1  

META 
ANUAL 

2 
41 

ICM% 100% 2.050% 

36.2 
Meta-

Resultado 

Número mínimo 
de público 

virtual-

participação 
atendido  

1º Quadrim - 71 

2º Quadrim 20 833 

3º Quadrim 20  

META 
ANUAL 

40 
904 

ICM% 100% 2.260% 

 

 

DETALHAMENTO DAS AÇÕES PACTUADAS DO  

PROGRAMA EDUCATIVO 

 

Ação 32: Programa de atendimento de vizinhos.  

 

32.1 - Número mínimo de pessoas atendidas no acolhimento de grupos 

e visitantes espontâneos. 

 

Com os protocolos de distanciamento social estabelecidos pelo Plano SP, frente 

à pandemia de COVID-19 as visitas de grupos foram suspensas e as visitas do 

público espontâneo são realizadas em fluxo único, com entradas a cada 45 

minutos. Todos esses visitantes passaram a ser atendidos pela equipe do 

Educativo, com um acolhimento no qual os orientadores apresentam as 

experiências em cada andar, e os educadores realizam um atendimento pontual 

no espaço expositivo, caso algum visitante deseje. 

 

Desta forma, o número de visitantes atendidos com um acolhimento 

corresponde ao número de visitantes do Museu no mês de agosto. 

Anteriormente a meta previa o acolhimento apenas de grupos escolares ou de 

agências de turismo que chegassem ao Museu. 
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32.2 - Número de visitas educativas oferecidas para estudantes de 

escolas públicas e privadas. 

 

Justificativa de não cumprimento da ação: 

 

As visitas presenciais para escolas foram suspensas por conta dos protocolos de 

distanciamento social. 

 

32.3 - Número mínimo de estudantes atendidos em visitas educativas. 

 

Justificativa de não cumprimento da ação: 

 

As visitas presenciais para escolas foram suspensas por conta dos protocolos de 

distanciamento social. Portanto não houve atendimento a estudantes. 

 

32.4 - Número de visitas oferecidas ao prédio da Estação da Luz. 

 

Justificativa de não cumprimento da ação: 
 

As visitas presenciais com o Núcleo Educativo foram suspensas por conta dos 

protocolos de distanciamento social, por esse motivo não foram realizadas 

visitas ao prédio. O Museu da Língua Portuguesa está estudando formas de 

realizar uma atividade on-line sobre o tema. 

 

32.5 - Número mínimo de público atendido em visitas ao prédio da 

Estação da Luz. 

 

Justificativa de não cumprimento da ação: 
 

Como não foram realizadas visitas presenciais com o Núcleo Educativo, por 

conta das medidas de distanciamento social, não houve visitantes. Essas ações 

estão previstas para terem início no próximo quadrimestre. 

 

32.6 - Número de visitas temáticas oferecidas para o público 

espontâneo aos finais de semana e feriados. 

 

Justificativa de não cumprimento da ação: 

 

As visitas presenciais com o Núcleo Educativo foram suspensas por conta dos 

protocolos de distanciamento social, por esse motivo não foram realizadas 

visitas temáticas para grupos.  
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32.7 - Número de mínimo de visitantes atendidos em visitas temáticas 

oferecidas para o público espontâneo aos finais de semana e feriados. 

 

Justificativa de não cumprimento da ação: 

 

Como não estão permitidas visitas presenciais com o Núcleo Educativo para 

grupos, as visitas temáticas não foram realizadas. Porém, 190 pessoas foram 

atendidas pelos educadores no espaço expositivo, respeitando as diretrizes do 

Plano SP, e em breves mediações de 15 minutos aproximadamente, incluindo 

idosos e PCDs (pessoas com deficiência). No caso dos PCDs as visitas foram 

completas, por toda a exposição principal. 

 

Ação 33: Programa de Ações extramuros (Ações no pátio / 

saguão). 
 
33.1 - Número de ações oferecidas no pátio ou saguão. 

 
Justificativa de não cumprimento da ação: 

 

Devido ao protocolo de distanciamento social a equipe do Educativo também 

não realizou ações presenciais com o público passante no pátio e saguão da 

Estação. 

 

 

Ação 34: Programa Escola, Museu e território [Presencial e 

Virtual]  

34.1 - Ações presenciais para escolas do programa Escola, Museu e 
Território. 

Justificativa de não cumprimento da ação: 

 

As ações presenciais com o Núcleo Educativo foram suspensas por conta dos 

protocolos de distanciamento social, por esse motivo foram realizadas 

atividades virtuais com as escolas. 

 

34.2 - Número mínimo de público das ações presenciais do programa 

Escola, Museu e Território. 

 

Justificativa de não cumprimento da ação: 
 

Como as ações presenciais não foram realizadas, não houve público. 
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34.3 - Número de ações virtuais realizadas com escolas do programa 

Escola, Museu e Território. 

 

Com o impedimento da realização de ações presenciais com as escolas do 

Território, houve um esforço para realizarmos um número maior de encontros 

on-line com os alunos e professores. Mesmo com as greves e dificuldades dos 

alunos no acesso à internet, foram realizadas 14 atividades online, com a 

participação de 200 estudantes e professores do Território. 

 

 
Captura de tela: Fernando Dourado 

 

 
Ação 35: Programa de formação [Presencial e Virtual] 

 
35.2 - Número mínimo de público nos encontros do Projeto Conviver – 

Consciência Funcional 

 

Os encontros do Projeto Conviver têm tido uma boa adesão por parte do público 

interno. Como são ofertados sempre entre dois e quatro encontros sobre o 

mesmo tema em dias e horários distintos, os colaboradores do Museu 

conseguiram se organizar melhor para participar. 

 

Na edição desse quadrimestre foram realizados dois encontros para visita às 

exposições e posterior escuta, por parte da equipe do Centro de Referência, das 

impressões, sensações e sugestões em relação à exposição. Ao todo 

participaram nos dois dias 25 colaboradores.  
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Fotos: Núcleo Educativo MLP 

 

 

35.11 - Material de formação de educadores e Orientadores entregue. 

Tanto a apostila de formação dos educadores, quanto o guia de bolso dos 

orientadores foram entregues no 1º quadrimestre, dado que houve tempo para 

realizá-los. Neste quadrimestre o Núcleo Educativo participou da elaboração de 

um manual de protocolos de atendimento, realizado em conjunto com as demais 

áreas do Museu. 

 

35.12 - Número de material educativo para professores e alunos 

produzidos. 

 

Justificativa de não cumprimento da ação: 

 

O Núcleo Educativo elaborou um caderno de mediação da exposição temporária 

“Língua Solta”, no qual é discutido o uso da palavra na Arte e a língua 

portuguesa em seus amplos e diversos desdobramentos na arte e no cotidiano. 

Como todo material do Núcleo Educativo, o caderno tem um tom reflexivo e ao 

mesmo tempo lúdico, explorando a temática por meio de textos, 

questionamentos e propostas de atividades.  

 

Entretanto, boa parte das imagens inseridas na publicação ainda estão em 

processo de licenciamento / autorização de uso. Desta forma, justificamos que 

o caderno deverá estar disponível para o seu público-alvo no 3º quadrimestre.  
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Ação 36: Educativo Plugado [Virtual] 

 
36.1 - Número de atividades oferecidas online. 

 

O número de atividades on-line havia sido pensado como um projeto piloto, uma 

vez que o Núcleo Educativo estaria com uma equipe totalmente nova e com 

atividades presenciais. Com as restrições de atividades presenciais, por conta 

do distanciamento social, a divulgação das atividades on-line e a contratação da 

equipe de educadores, foi possível dobrar o número de atendimentos virtuais 

no mês de agosto, sem prejuízo das demais atividades de atendimento. Além 

disso, durante os meses de maio e junho, quando o núcleo contava com apenas 

um educador. Uma parceria com a Associação Arte Despertar possibilitou a 

realização de ações conjuntas para o atendimento online dos idosos do Abrigo 

São Vicente de Paulo, em Leme. O supervisor da equipe do Educativo, Emerson 

Prata, atuou na mediação sobre patrimônio e memória, juntamente com a dupla 

de artistas do Arte Despertar. 

 

36.2 - Número mínimo de público virtual-participação atendido. 

 

Com o aumento do número de atividades on-line, a divulgação nas redes sociais 

e o contato ativo do agendamento com as escolas foi possível incrementar o 

atendimento de alunos. O projeto que deveria ser apenas um piloto, com as 

restrições sanitárias tornou-se o carro-chave das ações do Núcleo Educativo no 

quadrimestre. As escolas gostaram proposta e agendaram essa atividadepara 

diversas turmas. 

3.4 PROGRAMA EDUCATIVO –PE 
MUSEU DA LÍNGUA PORTUGUESA – AÇÕES CONDICIONADAS (2021) 

N° 
Ações 

Condicionadas 
N° 

Atributo da 
mensuração 

Mensuração 
Previsão 

Quadrimestral 

Realizado 

Condicionada à atenuação das medidas de distanciamento social 

37 

 

Programa de 
Atendimento e 

Visitas 
 
 

37.1 Meta-Produto 

Número de 

visitas 
educativas 

oferecidas para 

estudantes de 
escolas do 
território 

1º Quadrim 12 - 

2º Quadrim - 4 

3º Quadrim -  

META 
ANUAL 

12 
4 

ICM% 100% 33% 

37.2 
Meta-

Resultado 

Número 
mínimo de 
estudantes 

atendidos em 
visitas 

educativas 

1º Quadrim 120 - 

2º Quadrim - 46 

3º Quadrim -  

META 
ANUAL 

120 
46 

ICM% 100% 38% 
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37.3
3 

Meta-Produto 

Número de 
visitas 

educativas 

oferecidas para 
público 

específico 
(pessoas com 
deficiência, 
idosos, em 
situação de 

vulnerabilidade 
social, infanto-

juvenil,etc.) 

1º Quadrim 4 - 

2º Quadrim 4 4 

3º Quadrim 14  

META 
ANUAL 

22 
4 

ICM% 100% 18% 

37.4
4 

Meta-
Resultado 

Número 
mínimo de 

público 
específico 

atendido em 
visitas 

educativas 

1º Quadrim 32 - 

2º Quadrim 32 36 

3º Quadrim 112  

META 
ANUAL 

176 
36 

ICM% 100% 20,5% 

38 Programa Dengo 38.1 Meta-Produto 

Número de 
visitas técnicas 

realizadas 
 

1º Quadrim - - 

2º Quadrim - - 

3º Quadrim 1  

META 
ANUAL 

1 
- 

ICM% 100%  

39 

Programa de 
Atendimento e 

Visitas 
 

Estação Família  

39.1 Meta-Produto 
Número de 
atividades 

oferecidas 

1º Quadrim - - 

2º Quadrim 1 - 

3º Quadrim 3  

META 
ANUAL 

4 
- 

ICM% 100%  

39.2 
Meta-

Resultado 

Número 
mínimo de 

público 
participante 

1º Quadrim - - 

2º Quadrim 6 - 

3º Quadrim 18  

META 
ANUAL 

24 
- 

ICM% 100%  

 

  

 
3 A numeração das metas foi retificada, uma vez que os números estavam repetidos (37.1 

e 37.2) 
4 Idem. 
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Ação 37: Programa de Atendimento e Visitas 

 

37.1: Número de visitas educativas oferecidas para estudantes de 

escolas do território. 

 

Com o adiamento da reabertura do Museu e a procura de algumas escolas 

que não haviam conseguido visitar a exposição temporária durante o período 

da fase vermelha do Plano SP para a pandemia, foi possível realizar 4 visitas 

com apenas 10 alunos em cada, totalizando 40 visitantes, obedecendo os 

protocolos de distanciamento social. 

 

37.2 - Número mínimo de estudantes atendidos em visitas 

educativas. 

 

Como descrito acima, foram realizadas 4 visitas à exposição temporária 

“Língua Solta” com escolas do território que estavam com aulas híbridas. 

Cada visita contou com a participação de 10 alunos e um professor, mantendo 

os protocolos de saúde e distanciamento social estabelecidos. 

 

37.3 - Número de visitas educativas oferecidas para público específico 

(pessoas com deficiência, idosos, em situação de vulnerabilidade social, 

infanto-juvenil, etc.) 

 

Foram realizadas visitas à exposição "Língua Solta" com os agentes sociais e 

pessoas assistidas pelos parceiros do Território, Bom Par, CRAS e Núcleo de 

Convivência do Complexo Prates. Os grupos foram agendados a partir das 

parcerias realizadas pela Articuladora Social do MLP. 

 

 
Foto: Evelyn Lauro 
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3.5 PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO AO SISEM-SP – PSISEM 
MUSEU DA LÍNGUA PORTUGUESA – AÇÕES PACTUADAS (2021) 
O IDBrasil compreende a importância de compartilhar a sua experiência em 
workshops e eventos com a rede de museus paulistas e para o segundo 
quadrimestre planejou o desenvolvimento de uma ação comunicacional sobre as 

estratégias desenvolvidas no âmbito da articulação territorial no entorno do Museu 
da Língua Portuguesa. 

N° 
Ações 

Pactuadas 
N° 

Atributo da 
mensuração 

Mensuração 
Previsão 

quadrimestral 
Realizado 

40 

Palestras OU 
Cursos OU 
Oficinas 

 
[Virtual] 

40.1 Meta-Produto 

Quantidade de 
Palestras OU 
Cursos OU 
Oficinas  

1º Quadrim - - 

2º Quadrim 1 1 

3º Quadrim - - 

META 
ANUAL 

1 1 

ICM % 100% 100% 

40.2 Dado-extra 
Público virtual 
(participação) 

1º Quadrim   

2º Quadrim  26 

3º Quadrim   

 ANUAL  
 

41 
Visitas de apoio 

técnico a 
instituições 

41.1 Meta Produto 
Quantidade de 

visitas 
realizadas 

1º Quadrim -  

2º Quadrim -  

3º Quadrim 1  

META 
ANUAL 

1 
 

ICM % 100%  

41.2 Dado-extra 
Quantidade de 

cidades 
atendidas 

1º Quadrim -  

2º Quadrim -  

3º Quadrim   

ANUAL   

 

DETALHAMENTO DAS AÇÕES PACTUADAS DO  

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO AO SISEM-SP 

 

Ação 40: Palestras OU Cursos OU Oficinas [Virtual] 

 
40.1: Quantidade de Palestras OU Cursos OU Oficinas 

 
No dia 30 de agosto de 2021, o Museu da Língua Portuguesa promoveu um 

encontro virtual sobre a integração com o território e os desafios da inclusão 
de novos públicos e contou com a participação da diretora executiva Renata 
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Motta na abertura, mediação da diretora técnica Marília Bonas e apresentação 
da articuladora social do MLP, Evelyn Lauro. 

Localizado em uma região reconhecida pela diversidade cultural e pela 

questão da vulnerabilidade social, o Museu da Língua Portuguesa, instituição 

da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, buscou 

apresentar e abrir ao diálogo, as ações de integração com o território no qual 

se encontra através do evento “Integração Museu e Território: Os desafios da 

inclusão de novos públicos”, realizado no dia 30 de agosto, das 11h às 12h.  

O evento contou com 26 participantes (ao vivo) e fez parte do Programa de 

Integração ao Sistema Estadual de Museus de São Paulo (SISEM-SP) e teve, 

como público-alvo, profissionais de museus do território paulista – e de todo 

o Brasil – como forma de compartilhar experiências e conhecimentos. Por 

essa razão, o encontro também buscou debater como gerar a convivência 

comunitária nas instituições culturais e seus territórios por meio das ações 

em rede.  

O conteúdo permanece disponível no canal do MLP no Youtube:  

 

 
Foto: Assessoria de Comunicação do MLP 
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3.6 PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

– PCDI 
MUSEU DA LÍNGUA PORTUGUESA – AÇÕES PACTUADAS (2021) 

Na imprensa, a reinauguração do MLP superou as expectativas. Associado a fatos 
do universo político que tiveram como gancho ou local a cerimônia de reabertura, 

o Museu foi mencionado em 4.334 matérias na imprensa nacional e estrangeira, 
com destaque para reportagem do Fantástico, revista eletrônica dominical da TV 
Globo; duas páginas na Folha de S. Paulo, com foto de chamada na capa do diário; 

matéria de destaque também na Veja SP, assim como nos principais periódicos do 
país. Também foram desenvolvidas parcerias que ajudaram a fortalecer o 

engajamento de organizações externas para com as pautas e projetos do MLP. 

N° 
Ações 

Pactuadas 
N° 

Atributo da 

mensuração 
Mensuração 

Previsão 

Quadrimestral 
Realizado 

42 
Adequação do 

site 
42.1 Meta-produto Site adequado 

1º Quadrim - - 

2º Quadrim 1 1 

3º Quadrim -  

META 
ANUAL 

1 1 

ICM % 100% 100% 

43 
 

Canais de 
comunicação 

com os diversos 
segmentos de 

público 
 

43.1 
Meta-

Resultado 

Nº mínimo de 
visitantes 

virtuais únicos 
no site 

1º Quadrim 36.000 55.887 

2º Quadrim 51.000 211.625 

3º Quadrim 54.000  

META 
ANUAL 

141.000 267.512 

ICM % 100% 190% 

43.2 
Meta-

Resultado 

Nº mínimo de 
novos 

seguidores nas 
mídias sociais 

1º Quadrim 10.000 10.016 

2º Quadrim 12.500 27.962 

3º Quadrim 10.500  

META 
ANUAL 

33.000 37.978 

ICM % 100% 115% 

44 
Posts nas redes 

sociais 
44.1 Meta-Produto 

N° mínimo de 
posts publicados 

1ºQuadrim 480 577 

2ºQuadrim 630 578 

3ºQuadrim 630  

META 
ANUAL 

1.740 1.155 

ICM % 100% 66% 

45 
Inserções na 

mídia 
45.1 

Meta-
Resultado 

N° mínimo de 

inserções na 
mídia 

1ºQuadrim 300 319 

2º Quadrim 790 4.334 

3º Quadrim 860  

META 
ANUAL 

1.950 4.653 

ICM % 100% 239% 
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46 

Desenvolvimento 
Institucional a 

partir de 

parcerias com 
organizações 

46.1 Meta-Produto 

N° de novas 
parcerias 

estabelecidas 

com 
organizações 

nacionais 

1º Quadrim - 3 

2º Quadrim 3 2 

3º Quadrim 3  

META 
ANUAL 

6 5 

ICM % 100% 83,3% 

46.2 Meta-Produto 

N° de novas 
parcerias 

estabelecidas 

com 

organizações 
internacionais 

1º Quadrim - - 

2º Quadrim - 1 

3º Quadrim 1  

META 
ANUAL 

1 1 

ICM % 100% 100% 

47 
Implantação de 
um Programa de 

Vizinhos 

47.1 Meta-Produto 
Programa 

implantado 

1º Quadrim - - 

2º Quadrim - - 

3º Quadrim 1  

META 
ANUAL 

1 - 

ICM % 100% - 

47.2 Dado-extra 

Cartão de 

acesso criado e 

disponibilizado 

1º Quadrim  - 

2º Quadrim  - 

3º Quadrim   

 ANUAL  - 

48 
Ação com 

influenciadores 
48.1 Meta-Produto Ações realizadas 

1º Quadrim - 0 

2º Quadrim 1 1 

3º Quadrim 2  

META 
ANUAL 

3 1 

ICM % 100% 33% 

 

DETALHAMENTO DAS AÇÕES PACTUADAS - PROGRAMA DE 

COMUNICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

 

Ação 42: Adequação do site. 
 

42.1: Site adequado 

 

O atual site do Museu da Língua Portuguesa foi desenvolvido para funcionar 

como um registro do andamento das obras de restauro e que divulgava, 

também, a programação cultural e educativa realizada enquanto a instituição 

estava fechada. Visando à reabertura do Museu, o IDBrasil propôs a 

adequação do site para inclusão de conteúdos que possibilitassem a 
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comunicação das informações relacionadas à operação do Museu, o que foi 

feito em julho, antes da inauguração.   

 

O objetivo das mudanças foi, principalmente, possibilitar ao público o fácil 

acesso às informações sobre como visitar o Museu da Língua Portuguesa, 

quais as exposições em cartaz, como chegar, dentre outras orientações 

práticas. Entre as medidas implementadas, estão:   

 

• Criação de quatro páginas com informações de serviço sob o item 

Visite, incluído no menu principal: Horários e Ingressos, Como Chegar, 

Covid-19 (com informações específicas sobre os protocolos sanitários 

em vigência) e Museu Acessível.  

• Mudança do rodapé de serviço, presente em todas as páginas, para 

incluir informações sobre o funcionamento do Museu. 

• Alteração dos banners de destaque: saíram os materiais alusivos à 

reconstrução e foram implementados banners sobre a venda de 

ingresso e sobre a exposição temporária Língua Solta.  

• Inclusão da Fototeca idealizada pela Fundação Roberto Marinho. 

• Atualização da página da exposição de longa duração com fotos e 

informações da nova expografia. 

• Inclusão de página sobre a exposição temporária Língua Solta.  

• Inclusão de página sobre o Centro de Referência do MLP  

Abaixo algumas imagens para exemplificar as alterações realizadas.  

 

 
Bannner principal da homepage anuncia a venda de ingressos. 
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Inclusão do item “Visite” no menu, com os subitens de informações de serviço. 
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Página interna criada com informações sobre o funcionamento do museu, venda de 

ingressos e política de gratuidades e meia-entrada  
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Página da nova exposição de longa duração atualizada 
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Detalhe de nova página com conteúdo institucional sobre o Centro de Referência do 

Museu da Língua Portuguesa 

 
 

 O IDBrasil já deu um passo além no projeto de melhoria do site 

institucional e já está desenvolvendo um novo sítio alinhado à nova fase do 

Museu da Língua Portuguesa.  
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Layout em fundo preto. Em cor, a 

apresentação dos conteúdos do CR. 

 

Exemplo de página interna de conteúdo, 

com fundo preto. 

 

Além de adotar a identidade visual criada para a exposição e para a 

sinalização do prédio – em fundo majoritariamente preto, tipografia branca 

em fontes da família Söhne –, o novo site incluirá um módulo customizado 

para os conteúdos do Centro de Referência do MLP, o agendamento on-line 

de visitas em grupo (quando estas puderem ser retomadas), dentre outras 

funcionalidades.  

 

Um dos partidos visuais do site foi a contraposição de páginas em fundo preto 

(para conteúdos, exposições e informações relacionadas à visitação) a outras 

de fundo branco (para informações institucionais), emulando no sítio 

eletrônico o contraste de luz entre a Praça da Língua e o Terraço, agora aberto 

ao público.  
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Exemplo de página de conteúdo com 

fundo branco. 

Exemplo de página com conteúdo do 

Centro de Referência do MLP. 

 

 

 

Ação 43: Canais de comunicação com os diversos segmentos de 
público. 
 

43.1: Nº mínimo de visitantes virtuais únicos no site 

 

O quadrimestre registrou total de 211.625 novos usuários nos sites do Museu 

da Língua Portuguesa, sendo 196.677 no site principal 

(www.museudalinguaportuguesa.org.br) e 14.948 no site do projeto A Palavra 

no Agora (noagora.museudalinguaportuguesa.org.br).  

 

Conforme explicitado na tabela a seguir, a realização da Semana da Língua 

Portuguesa e, especialmente, a aproximação da reabertura do Museu, 

promoveram o aumento significativo na audiência das propriedades digitais da 

instituição. Tal movimento era esperado, mas aconteceu em proporção acima 

do projetado, o que pode ser reflexo da divulgação ampla na imprensa.  

    

Número de visitantes únicos – 2º quadrimestre de 2021 

 

USUÁRIOS ÚNICOS 

NO MÊS 
MAIO JUNHO JULHO  AGOSTO TOTAL  

Site principal 19.497 10.500 44.568 122.112 196.677 

A Palavra no Agora 3.194 2.494 4.202 5.058 14.948 

TOTAL  22.691 12.994 48.770 127.170 211.625 

 

Importante registrar que esses dados se referem à soma do número de 

visitantes únicos apurados mensalmente – a ressalva se faz necessária porque 

a apuração do ciclo completo (maio a junho em conjunto, e não cada mês 

separado) daria um número ligeiramente menor, em função dos visitantes que 

acessaram o site mais de uma vez em meses diferentes.  A comprovação do 

total de acessos mensais segue abaixo:  

  

http://www.museudalinguaportuguesa.org.br/
http://www.museudalinguaportuguesa.org.br/
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Site www.museudalinguaportuguesa.org.br 

 

a) Maio/ 2021: 

 
 

b) Junho/2021 

 

  

http://www.museudalinguaportuguesa.org.br/
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c) Julho/2021 

 

 

d) Agosto/2021 
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Site noagora.museudalinguaportuguesa.org.br 

 

a) Maio/2021  

 

 

b) Junho/2021  

 

  

http://www.museudalinguaportuguesa.org.br/
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c) Julho/2021 

 

 

d) Agosto/2021 

 

 

Número de visitantes únicos – acumulado de 2021 

 

USUÁRIOS ÚNICOS 
NO MÊS 

1º 
QUADRI 

2º 
QUDRI 

3º 
QUADRI 

TOTAL  

Site principal 32.166 196.677  267.512 

A Palavra no Agora 23.721 14.948  228.843 

TOTAL  55.887 211.625  38.669 

 

O site do Museu da Língua Portuguesa foi atualizado no período com informações 

de serviço, conforme já relatado no item anterior, mas também com 

informações sobre a programação cultural realizada pela instituição.  
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Ação 43: Canais de comunicação com os diversos segmentos de 

público 
 

43.1: Nº mínimo de novos seguidores nas mídias sociais 

 

Entre maio e agosto, as contas oficiais do Museu da Língua Portuguesa nas redes 

sociais registraram um aumento de 27.962 seguidores, ultrapassando a marca 

total de 226.656 pessoas acompanhando as atividades do Museu no Facebook, 

Instagram, Twitter, Linkedin, YouTube, Spotify e agora também no TikTok. 

  

Assim como no caso dos sites, verificou-se um aumento significativo do número 

de novos seguidores em maio, quando se realizou a programação híbrida da 

Semana da Língua Portuguesa; em julho, com a proximidade da inauguração 

do museu; e em agosto, quando a instituição finalmente entrou em operação – 

dentro da normalidade possível, em razão da pandemia.  

 
Novos seguidores em redes sociais – 2º quadrimestre 

 

Rede social/ 
Novos seguidores 

MAIO JUNHO JULHO AGOSTO 
TOTAL DO  

QUADRIMESTRE 

Facebook 625 117 1.655 757 3.154 

Twitter 250 121 1.971 325 2.667 

Instagram 2.064 1.010 8.730 5.576 17.380 

YouTube 1.241 208 513 157 2.119 

Linkedin 95 72 938 648 1.753 

Spotify 6 92 -86 2 14 

TikTok - - - 875 875 

Total 4.281 1.620 13.721 8.340 27.962 

 

Seguidores em redes sociais – acumulado de novos seguidores no ano 
e número total de seguidores ao fim do período  

 

Rede social/ 
Novos 

seguidores 

1º 
QUADRI 

2º 
QUADRI 

3º 
QUADRI 

ACUMULADO 
DO ANO 

NÚMERO 

TOTAL DE 
SEGUIDORES 

(em 

1/09/2021) 

Facebook 4.299 3.154  7.453 140.013 

Twitter 803 2.667  3.470 8.233 

Instagram 3.053 17.380  20.433 70.404 

YouTube 544 2.119  2.663 3.943 
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Linkedin 1.307 1.753  3.060 3.060 

Spotify 10 14  24 128 

TikTok - 875  875 875 

Total 10.016 27.962  37.978 8.340 

 
 

Ação 44: Posts nas redes sociais 
 

4.1: N° de posts publicados 

 

Ao longo do quadrimestre, foram produzidos 578 conteúdos exclusivos para 

as redes sociais do Museu da Língua Portuguesa – Facebook, Twitter, 

Instagram, Linkedin, Spotify e, mais recentemente, TikTok. Em maio, teve 

destaque a divulgação da programação híbrida da Semana da Língua 

Portuguesa.  

 

Após a reabertura do Museu, em julho, os conteúdos se concentraram na 

divulgação das informações de serviço – como horário de funcionamento, 

valor dos ingressos, recomendações de prevenção à Covid-19, entre outras 

– e na celebração das exposições de longa duração e temporária.  

 

Nos dias que antecederam a reinauguração, foram divulgados nas redes do 

museu os filmes realizados pela Fundação Roberto Marinho com 

personalidades da literatura e da música brasileiras, lendo trechos de suas 

próprias obras ou de outros autores. Vale destacar, o próprio evento de 

abertura foi transmitido ao vivo para o Facebook, Instagram e YouTube do 

MLP.  

 

Com essa quantidade de posts publicados, o IDBrasil manteve uma produção 

média de quase cinco posts originais por dia (incluindo fins de semana e 

segundas-feiras, quando o Museu está fechado), sem contar o 

compartilhamento de Stories no Instagram.  
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Posts publicados em redes sociais – 2º quadrimestre 

 

Rede social/ 
Novos 

seguidores 
MAIO JUNHO JULHO AGOSTO 

TOTAL DO  
QUADRIMESTRE 

Facebook 36 12 48 42 138 

Twitter 60 30 35 109 234 

Instagram 38 32 39 43 152 

Linkedin 1 2 18 13 34 

Spotify 5 4 4 5 18 

TikTok - - - 2 2 

Total 140 80 144 214 578 

 

Teve destaque no período a ativação da conta do Museu da Língua Portuguesa 

no TikTok, com a realização de uma visita virtual à exposição de longa duração 

– incluída no evento “Semana de Museus”, realizado pela plataforma com 

instituições nacionais. Além de garantir a aquisição de 875 novos seguidores 

na plataforma, conforme relatado no item anterior, a transmissão também 

registrou bons números de audiência, tanto que foi posteriormente 

disponibilizada também no Instagram e no YouTube.  

 

A transmissão teve uma audiência total de mais de 16 mil pessoas, com pico 

de 2.793 usuários conectados simultaneamente, conforme números abaixo.  

 

 
Resultados da visita virtual ao Museu da Língua Portuguesa no TikTok 
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Abaixo, relacionamos alguns dos conteúdos publicados ao longo do mês.  

 

a) Facebook:  
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b) Instagram: 
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c) Twitter:  
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d) Spotify: 

 

 
 

 

 

 



                                                       

Relatório 2º Quadrimestre 2021 – Museu da Língua Portuguesa Página 118 

 

 

 

 

e) Linkedin:  

 

  

 

 

 

 

 

 

Ação 45: Inserções na mídia 
 

44.1: N° mínimo de inserções na mídia 

 

A reabertura do Museu da Língua Portuguesa ensejou um número muito 

superior ao esperado de menções na imprensa, resultado do trabalho 

articulado e planejado entre as equipes do IDBrasil, Secretaria de Cultura e 

Economia Criativa e Fundação Roberto Marinho nos meses que antecederam 

a inauguração. No total, foram identificadas 4.334 menções ao MLP entre 

maio e agosto de 2021 – uma média altíssima de 38 menções por dia, mas 

concentradas, é claro, em torno do evento de inauguração.  
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Contaram decisivamente para esse resultado, também, os acontecimentos 

políticos que ocorreram no entorno ou relacionados ao próprio evento de 

inauguração, como a declaração de apoio do ex-presidente Fernando 

Henrique Cardoso (presente à cerimônia) a uma eventual candidatura à 

presidência do Governador João Doria; a presença do presidente português 

Marcelo Rebelo de Sousa e a ausência do presidente brasileiro Jair Bolsonaro, 

e os debates suscitados pelo uso da linguagem neutra pelo museu em um 

post nas redes sociais.  

 

 
Matérias publicadas – 2º quadrimestre 

 

Tipo de mídia MAIO JUNHO JULHO AGOSTO 
TOTAL DO 

QUADRIMESTRE 

Impresso 18 10 181 123 1.299 

Web 324 78 2.118 1.090 2.643 

TV 17 0 148 52 217 

Rádio 7 1 95 65 168 

Outros  1 3 3 0 7 

Total 367 92 2.545 1.330 4.334 

 

 

a) Semana da Língua Portuguesa  

 

A realização de uma programação comemorativa ao Dia da Língua Portuguesa 

na semana do dia 5 de maio provocou um pico de menções ao MLP já bem 

no início do quadrimestre. A abertura de curta duração da exposição 

temporária Língua Solta chamou a atenção de toda a imprensa, em especial 

as emissoras de TV generalistas, antecipando o interesse de veículos de todo 

o País na reabertura total do Museu, que ocorreria no dia 31 de julho.  

 

A fim de não esgotar todo o interesse, nessa ocasião só foi permitido à 

imprensa gravar e fotografar especificamente a exposição temporária, e não 

a de longa duração, para a qual foi pensada uma estratégia específica, como 

se verá adiante.   

 

b) Estratégia para a Reabertura  

 

No início de julho, antes da confirmação pública da data oficial de abertura 

do Museu da Língua Portuguesa, a equipe deu continuidade à divulgação da 

exposição Língua Solta para um mailing mais específico de jornalistas e 
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veículos especializados em artes visuais. Esta ação resultou em reportagens 

publicadas pelas revistas Arte! Brasileiros e também Continente. 

 

Uma vez anunciada a data oficial de abertura do Museu da Língua Portuguesa 

– foi passada esta informação, com exclusividade, para a coluna Mônica 

Bergamo, do jornal Folha de S. Paulo, reverberando para outras dezenas de 

veículos de comunicação -, foi iniciado o plano de trabalho de divulgação das 

novas experiências do Museu, reconstruídas, restauradas e atualizadas. 

 

No dia 11 de julho, matéria no Fantástico, da TV Globo; e no mesmo fim de 

semana, na Veja São Paulo, mostraram com exclusividade como havia ficado 

o MLP, ajudando a despertar definitivamente o interesse de outros veículos. 

No dia 12, um grupo de jornalistas de diversos veículos do Grupo Globo teve 

acesso exclusivo ao museu, o que também rendeu diversas outras matérias.  

 

Jornalistas de diversos veículos foram recebidos até a data da coletiva de 

imprensa de reabertura do Museu da Língua Portuguesa, que aconteceu no 

dia 29 de julho, e até o dia da abertura oficial, para convidados, no dia 31 de 

julho. Entre os resultados obtidos, está matéria de capa e com duas páginas 

dedicadas ao MLP no jornal Folha de S. Paulo.  

 

Na coletiva de imprensa, dia 29 de julho, e no evento oficial de abertura, 

realizado no dia 31 de julho, foram atendidos, entre outros, os seguintes 

veículos de imprensa: Jornal da Globo, TV Cultura, TV Band, RecordTV, SPTV, 

Jornal Hoje, Jornal Nacional, GloboNews, RedeTV!, CNN, Rádio CBN, Rádio 

Band, Jovem Pan, OGlobo, O Estado de S.Paulo, G1, UOL, Portal Metrópoles, 

Veja, IstoÉ, Catraca Livre, Agência Xinhua, Agência AGIF, PhotoPress, The 

News2, Código 19, PhotoPremium, FotoArena, MyPhotoPress, RTP, Agência 

Lusa e Agência Brasil. 

 

c) Pós-abertura 

 

Mesmo após a reabertura do Museu da Língua Portuguesa, a equipe de 

comunicação do IDBrasil conseguiu manter o interesse da imprensa em falar 

sobre o Museu da Língua Portuguesa. O trabalho de divulgação, claro, não 

cessou com o museu, finalmente, em funcionamento.  

 

Nesse sentido, é bom frisar o trabalho de divulgação do tour virtual 

promovido pelo TikTok nos espaços do Museu da Língua Portuguesa, que 

resultou em uma grande audiência na plataforma virtual – esta notícia foi 
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publicada em vários veículos de imprensa, incluindo, por exemplo, a coluna 

Em Casa, do jornal Folha de S. Paulo.  

 

O mesmo aconteceu com a divulgação da abertura de um novo espaço 

expositivo no Museu da Língua Portuguesa, outrora fechado para a circulação 

do público que passa pela Estação da Luz, com a instalação Viva Palavra. Tal 

conteúdo também ganhou espaço em diversos veículos de comunicação, 

incluindo UOL e VejaSP. 

 

 

Matérias publicadas – acumulado ano  

 

Tipo de mídia 
1º 

QUADRI 
2º 

QUADRI 

3º 
QUADRI 

TOTAL DO ANO 

Impresso 22 1.299  1.321 

Web 282 2.643  2.925 

TV 8 217  225 

Rádio 6 168  174 

Outros  1 7  8 

Total 319 4.334  4.653 
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Destaques da divulgação: 
 

 

  

Revista Continente – Julho de 2021 
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Revista Arte! Brasileiros - Julho de 2021 

 

 

 
Fantástico TV Globo – 11 de julho de 2021 
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Veja SP – 10 de julho de 2021 
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Jornal da Globo – 31 de julho de 2021 

 
 

 

 
Jornal Hoje – 31 de julho de 2021 

 
 
 



                                                       

Relatório 2º Quadrimestre 2021 – Museu da Língua Portuguesa Página 126 

 

 

 

 

 
Jornal Nacional – 31 de julho de 2021 
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Valor Econômico – 13 de julho de 2021 
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Valor Econômico – 30 de julho de 2021 
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O Globo – 1º de agosto de 2021 

 

 

Folha de S. Paulo – 16 de julho de 2021 - CAPA 
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Folha de S. Paulo – 16 de julho de 2021 – Guia Folha 
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O Estado de S. Paulo – 14 de julho de 2021 
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O Estado de S. Paulo – 30 de julho de 2021 

 
 

 

GloboNews – 31 de julho de 2021  
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GloboNews – 1º de agosto de 2021 

 

 

 
GloboNews – 1º de agosto de 2021 
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Carta Capital – 30 de julho de 2021 
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Agência EFE – 21 de julho 
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El País (Espanha) – 31 de julho de 2021  
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Junge Welt (Alemanha) – 2 de agosto de 2021 

 

 

 

Ação 46: Desenvolvimento Institucional a partir de parcerias 

com organizações 
 

46.1: N° de novas parcerias estabelecidas com organizações 

nacionais 

No 2o quadrimestre foram realizadas duas novas parcerias: uma com o site 

Guia da Semana, envolvendo a inserção de banners do Museu no portal, e 

outra com a Revista Piauí, que inclui a veiculação de anúncios, conforme 

ilustrado abaixo. 
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Anúncio do Museu da Língua Portuguesa na edição de agosto/2021 da Revista Piauí 

 

No período, foi ativada também a parceria com a Rádio CBN, que compreende 

a veiculação de uma série de spots denominados Um Minuto com o Museu da 

Língua Portuguesa, disponibilizados também na plataforma de streaming 

Spotify, conforme imagem abaixo. Os conteúdos são preparados pela área de 

Comunicação do Museu.  

 

 
 

Podcast Um Minuto do Museu da Língua Portuguesa, no Spotify 
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Abaixo estão os links de acesso para alguns programetes: 

• https://open.spotify.com/episode/2A80oaWKh5poLnTCwsT4ER?si=b7ES

8kbpRE6PYwKEusrtNw&dl_branch=1 

 

• https://open.spotify.com/episode/3dvWPR4QZBZUDpOhImKEu4?si=-

_92lcz9TjSqGy1vye7vHA&dl_branch=1 

 

• https://open.spotify.com/episode/0bea0g5vVJCNxgHYff7qYY?si=UZCGZ

ByIQ_mQUhjKHx1cbg&dl_branch=1 

 

• https://open.spotify.com/episode/1ZWUlpN7kqMbDr0IfgR06k?si=Y-

oJVVxsQPumMmx_7FKNrw&dl_branch=1 

 

• https://open.spotify.com/episode/3ESbRwXYZvxV9TH8y4xIjz?si=cyq8Uf

OVQYGIAnKonS0cIQ&dl_branch=1 

 

• https://open.spotify.com/episode/6HCjf1JitQHlkgOLoSg490?si=dFm05-

WfRKqUlQbvxZx3JQ&dl_branch=1 

 

• https://open.spotify.com/episode/3Lu7BEQRV0EkP4Xvg8BOAq?si=wMla

Ap7US1ab_DjSAv2yNA&dl_branch=1 

 

46.2: Número mínimo de novas parcerias estabelecidas com 

organizações internacionais 

 

Foi firmada a parceria com o Festival de Poesia de Lisboa, que envolve a 

realização do Espetáculo Poético “Transarau convida Fado Bicha e André 

Tecedeiro”, a ser transmitido pelo Facebook e Youtube do Festival de Poesia 

de Lisboa e do Museu da Língua Portuguesa, na data de 17/09/2021, bem 

como a transmissão cruzada, no Facebook e Youtube do Festival de Poesia 

de Lisboa e do Museu da Língua Portuguesa, das mesas “Abertura do Festival 

com Mia Couto”, no dia 12/09/2021, e “Pelas Epistemologias do Sul”, no dia 

14/09/2021.  

 

  

https://open.spotify.com/episode/2A80oaWKh5poLnTCwsT4ER?si=b7ES8kbpRE6PYwKEusrtNw&dl_branch=1
https://open.spotify.com/episode/2A80oaWKh5poLnTCwsT4ER?si=b7ES8kbpRE6PYwKEusrtNw&dl_branch=1
https://open.spotify.com/episode/3dvWPR4QZBZUDpOhImKEu4?si=-_92lcz9TjSqGy1vye7vHA&dl_branch=1
https://open.spotify.com/episode/3dvWPR4QZBZUDpOhImKEu4?si=-_92lcz9TjSqGy1vye7vHA&dl_branch=1
https://open.spotify.com/episode/0bea0g5vVJCNxgHYff7qYY?si=UZCGZByIQ_mQUhjKHx1cbg&dl_branch=1
https://open.spotify.com/episode/0bea0g5vVJCNxgHYff7qYY?si=UZCGZByIQ_mQUhjKHx1cbg&dl_branch=1
https://open.spotify.com/episode/1ZWUlpN7kqMbDr0IfgR06k?si=Y-oJVVxsQPumMmx_7FKNrw&dl_branch=1
https://open.spotify.com/episode/1ZWUlpN7kqMbDr0IfgR06k?si=Y-oJVVxsQPumMmx_7FKNrw&dl_branch=1
https://open.spotify.com/episode/3ESbRwXYZvxV9TH8y4xIjz?si=cyq8UfOVQYGIAnKonS0cIQ&dl_branch=1
https://open.spotify.com/episode/3ESbRwXYZvxV9TH8y4xIjz?si=cyq8UfOVQYGIAnKonS0cIQ&dl_branch=1
https://open.spotify.com/episode/6HCjf1JitQHlkgOLoSg490?si=dFm05-WfRKqUlQbvxZx3JQ&dl_branch=1
https://open.spotify.com/episode/6HCjf1JitQHlkgOLoSg490?si=dFm05-WfRKqUlQbvxZx3JQ&dl_branch=1
https://open.spotify.com/episode/3Lu7BEQRV0EkP4Xvg8BOAq?si=wMlaAp7US1ab_DjSAv2yNA&dl_branch=1
https://open.spotify.com/episode/3Lu7BEQRV0EkP4Xvg8BOAq?si=wMlaAp7US1ab_DjSAv2yNA&dl_branch=1
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Ação 48: Ações com influenciadores 

 

48.1: N° de ações realizadas 

 

Vários influenciadores digitais foram recebidos no Museu da Língua 

Portuguesa depois da reabertura, como forma de amplificar a presença digital 

da instituição por meio dos perfis de criadores de conteúdo com audiências 

diversificadas.  

 

Entre os destaques, o perfil @fizemosumrole, com foco em cultura, 

gastronomia e viagens, e uma base de 60 mil seguidores no Instagram. O 

perfil se notabiliza pelos posts com imagens de ótima qualidade, textos 

informativos e engajados. 

 

A visita da dupla de criadores ao Museu da Língua Portuguesa, no dia 13 de 

agosto de 2021, rendeu 18 stories e uma postagem carrossel de 10 fotos no 

feed do Instagram com mais de 6.500 curtidas. O texto, convidativo à visita, 

despertou a curiosidade de inúmeros seguidores, que postaram quase 400 

comentários na publicação sobre a opção de passeio. 

 

O compartilhamento do post pelo Instagram do Museu da Língua Portuguesa 

também obteve ótimo desempenho de engajamento: 32 mil contas 

alcançadas, sendo que, destas, 9% não estavam seguindo o MLP; 4.783 

curtidas; 341 envios e 206 salvamentos. 
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AÇÕES PENDENTES DO PLANO DE TRABALHO 2020 

 

Em razão do adiamento da abertura do Museu da Língua Portuguesa, duas 

metas de 2020 ficaram pendentes e foram cumpridas efetivamente em 2021, 

com a confirmação da reinauguração em 31 de julho deste ano. A fim de sanar 

essa pendência, elas vão aqui relatadas.  

 

 

Ação 22 (2020): Treinamento de porta-vozes  

 

 22.1: Treinamento realizado 

 

O treinamento de porta-vozes do Museu da Língua Portuguesa – ou media 

training – foi realizado, conforme a proposta original, a poucos dias da 

reabertura da instituição, no intuito de instruir os principais representantes do 

Museu a respeito das mensagens-chave e temas potencialmente sensíveis 

relacionados ao evento de reabertura e primeiros dias de operação.  

 

O encontro foi realizado virtualmente no dia 22 de julho, por Google Meets, com 

a seguintes participações:  
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• Renata Motta, Diretora Executiva  

• Vitória Boldrin, Diretora Financeira  

• Marília Bonas, Diretora Técnica  

• Marina Toledo, Coordenadora do Núcleo Educativo 

• Alita Mariah, Coordenadora do Núcleo de Exposições 

• Camila Aderaldo, Coordenadora do Centro de Referência 

• Cecília Farias, Pesquisadora do Centro de Referência  

• Luiza Magalhães, Supervisora do Centro de Referência  

A condução do treinamento foi realizada por Renata Beltrão, assessora de 

Comunicação e Marketing do IDBrasil. Os tópicos abordados foram os seguintes:  
 

a) Política de porta-vozes: quem são as pessoas que podem ser acionadas 

para representar o museu e sobre quais assuntos. Dinâmica de alinhamento de 
pedidos de entrevista com a Secretaria da Cultura e Economia Criativa e 

Fundação Roberto Marinho. 
 
b) Talking points: temas de interesse da instituição, alinhados com a SEC e a 

FRM – quais são as informações principais e como introduzi-las na conversa com 
os jornalistas.  

 
c) Pontos sensíveis: monitoramento dos temas desfavoráveis que poderiam 
surgir durante o evento de reinauguração e explicação do ponto de vista 

institucional e principais informações para resposta. 
 

d) Serviço: alinhamento de informações práticas sobre horário de 
funcionamento, venda de ingressos e operação especial em razão dos protocolos 
sanitários de prevenção à Covid-19.  

 
Abaixo, seguem a título de exemplo algumas das telas utilizadas no 

treinamento.  
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Capturas de tela: Renata Beltrão 

 

 

 

Ação 23 (2020): Ações com influenciadores 

  

23.1: Ações realizadas 

A outra meta que ficou pendente em 2020 foi a realização de uma ação com 

influenciadores digitais. A ação havia sido planejada para ocorrer nos dias 

que antecederiam a inauguração do Museu, como uma espécie de “esquenta” 

para chamar a atenção dos internautas para a reabertura.  

 

Com o adiamento da cerimônia, em razão da pandemia, a ação foi realizada 

em julho. Alguns dos influenciadores que já haviam sido mapeados em 2020 

foram convidados a visitar o MLP em primeira mão, e ficaram livres para 

postar conteúdos em seus perfis. Foram chamados criadores de conteúdo de 

diversas áreas, como literatura, língua portuguesa e sustentabilidade, rendeu 

ótimos resultados de alcances e performance - como mostram as imagens a 

seguir. 

 

Influenciadores convidados:  

 

a)Diogo Arrais, professor, escritor e colunista da revista Exame, tem mais 

de 37 mil seguidores no Instagram. ‘Mesma Língua’, seu canal no YouTube 
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sobre dicas de gramática e linguagem, tem 312 mil inscritos, com cinco mil 
visualizações em média para cada vídeo. Seu post sobre a visita ao MLP teve 

quase mil visualizações. 
 

b) Professor Noslen, palestrante e criador de conteúdo digital. Sua conta 
no Instagram tem mais de 665 mil seguidores, com média de 10 mil 
visualizações para cada vídeo no IGTV – recurso da plataforma no qual foi 

postado o conteúdo sobre a visita exclusiva ao novo Museu da Língua 
Portuguesa, com 9.577 visualizações, 1.574 curtidas, 15 envios e 60 

salvamentos. 
 
c) Adriel Bispo, um dos mais novos – 11 anos de idade – e maiores 

influenciadores digitais do Brasil, possui quase 600 mil seguidores no seu 
perfil @livrosdodrii no Instagram. Produz conteúdo sobre filmes, animes, 

séries e livros. Entre os vários posts que Bispo fez no Instagram, chama 
atenção o engajamento de um carrossel com duas fotos, que performou com 
mais de 14 mil curtidas e dezenas de comentários sobre a volta do MLP. 

 
d) Tatiany Leite, criadora do canal literário @valerumlivro, com mais de 25 

mil seguidores no Instagram. 
 

Adriel Bispo (@livrosdodri) 
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Tatiany Leite ( @valerumlivro) 
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Diogo Arrais (@diogoarrais) 

 

 
 
 
Professor Noslen (@professornoslen) 
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3.7. PROGRAMA DE EDIFICAÇÕES – PED 
MUSEU DA LÍNGUA PORTUGUESA – AÇÕES PACTUADAS (2021) 

N° 
Ações 

Pactuadas 
N° 

Atributo da 

mensuração 
Mensuração 

Previsão 

Quadrimestral 

Realizado 

49 Seguros 49.1 Dado-extra 
Seguro 

renovado 

1º Quadrim 1 1 

2ºQuadrim -  

3º Quadrim -  

ANUAL 1 
1 

50 

Obtenção OU 

Renovação do 

Alvará de 

Funcionamento 

de Local de 

Reunião 

50.1 Dado-extra 

Alvará entregue 

ou Alvará 

renovado 

1º Quadrim 1  

2ºQuadrim - 1 

3º Quadrim -  

ANUAL 1 
1 

51 
Plano de Gestão 
e Manutenção 

51.1 Meta-Produto 

Relatório de 
Gestão e 

Manutenção 
elaborado 

1º Quadrim -  

2º Quadrim -  

3º Quadrim 1  

META 
ANUAL 

1 
 

ICM % 100%  

52 
Renovação do 

AVCB 
52.1 Dado-extra AVCB Renovado 

1º Quadrim -  

2º Quadrim -  

3º Quadrim 1  

ANUAL 1  

53 

Plano de 

Emergência e 
Evacuação em 

caso de incêndio 

53.1 Meta-Produto 
Plano de 

Emergência 
elaborado 

1º Quadrim -  

2º Quadrim -  

3º Quadrim 1  

META 
ANUAL 

1 
 

ICM % 100%  

53.2 Meta-Produto 
Treinamento de 

brigadistas 
realizado 

1º Quadrim -  

2º Quadrim -  

3º Quadrim 1  

META 
ANUAL 

1 
 

ICM % 100%  

54 
Manutenção da 

certificação LEED 
54.1 Meta-Produto 

Cumprimento 
das condições 
da certificação 

(relatório) 

1º Quadrim -  

2º Quadrim -  

3º Quadrim 1  

META 
ANUAL 

1 
 

ICM % 100%  
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DETALHAMENTO DAS AÇÕES PACTUADAS 

PROGRAMA DE EDIFICAÇÕES 

 

Ação 49: Seguros 
 

49.1 - Seguro renovado 

Os seguros Multirriscos/Patrimonial foram renovados em janeiro de 2021 e 

estão válidos até 31.01.2022. A apólice segue em anexo.  

Ação 50: (PED) Alvará de Funcionamento de Local de Reunião 
 

50.1 - Alvará entregue ou Alvará renovado 

Apesar de ser uma meta pactuada para o terceiro quadrimestre, o 

deferimento do processo já foi publicado no Diário Oficial da Cidade de São 

Paulo em 23/07/2021, conforme imagens abaixo. No entanto, ainda não foi 

enviado o documento final.  
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Ação 51:(PED) Plano de Gestão e Manutenção 
 

51.1 - Relatório de Gestão e Manutenção elaborado 

O Plano de gestão e Manutenção foi elaborado e é posto em prática nas 

rotinas de manutenção do edifício. Em Rotinas Técnicas e Obrigações 

Contratuais, há o descritivo detalhado das atividades.  

Além disso, foram contratados os serviços de: Manutenção de elevadores, 

combate a pragas, manutenção de gerador, de nobreak, coleta seletiva de 

lixo e ar-condicionado, manutenção do sistema de automação Simplex e 

Metasys. 

Está sendo estudada a implantação de software específico para o Plano de 

Manutenção e sua gestão tendo em vista que se trata de uma operação 

complexa, sendo necessária uma avaliação detida sobre o que melhor atende 

às especificidades da instituição. 

 

Ação 52: (PED) Obtenção do AVCB  
 

52.1 - AVCB Renovado 

O Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) foi obtido, e tem validade 

até 01 de dezembro de 2022. Segue abaixo: 
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Ação 53: (PED) Plano de Emergência e Evacuação em caso de 

incêndio 
 

53.1: Plano de Emergência elaborado 

O Plano de Emergência e Evacuação foi elaborado e entregue junto ao 

Relatório Anual de 2020. 

53.2 - Treinamento de brigadistas realizado 

Com a inauguração do Museu em 31 de julho de 2021, e a contratação de 

colaboradores no período, foram realizados dois treinamentos de brigadistas, 

sendo um em 14 de julho, em que foram treinados 14 colaboradores e em 24 

de julho, com o treinamento de 32 colaboradores, totalizando 46 novos 

membros. No 3º quadrimestre de 2021 está prevista a realização de um 

simulado de evacuação e plano de emergência do museu. 

Seguem os atestados de treinamento: 
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Ação 54: (PED) Manutenção da certificação LEED  
 

54.1 - Cumprimento das condições da certificação (relatório) 

A planilha de acompanhamento foi desenvolvida e é atualizada com a 

inserção dos dados necessários e solicitados pela certificação LEED, conforme 

reunião realizada em 14 de dezembro de 2020 com a equipe da empresa CTE 

– Centro de Tecnologia de Edificações. O 1º relatório será entregue em 

novembro 2021, conforme programação. 

 

ANEXOS 

 
  

1. Programa de Gestão Museológica 

a) Atas: Reuniões de patrocinadores e parceiros da reconstrução MLP  

b) Relatório da pesquisa de satisfação de público.  

c) Manual de normas e procedimentos para realização de eventos. 

d)Política de Treinamento e Desenvolvimento de Recursos Humanos 

 

2. Programa de Exposições e Programação Cultural 

a) Termo de referência para contratação do “enxoval de iluminação” para a 

área expositiva do MLP (equipamentos nacionais). 

b) Termo de referência para contratação do “enxoval de iluminação” para a 

área expositiva do MLP (equipamentos importados). 

c) Notas Fiscais de compra dos equipamentos de iluminação. 

 

3. Programa de Edificações 

a) Apólice de seguro do MLP. 


