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1. APRESENTAÇÃO 

Em cumprimento ao disposto no item 27 da cláusula segunda do Contrato de 

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

e Esporte, relativo ao exercício de 2021, no qual descrevemos as ações 

desenvolvidas e as metas alcançadas por esta Organização Social de Cultura, 

no período de 1º de janeiro até 31 de dezembro, para o Museu da Língua 

Portuguesa, detalhando as ações do 3° quadrimestre. A este relato se somam 

informações relativas às atividades operacionais e administrativas praticadas 

por esta organização. 

Após pouco mais de 5 anos, o Museu da Língua Portuguesa voltou a receber 

visitantes e a desenvolver suas ações culturais, técnicas e administrativas no 

prédio da Estação da Luz, depois do incêndio ocorrido em dezembro de 2015. 

Em 31 de julho de 2021, durante solenidade que contou com a presença do 

Governador João Dória e demais autoridades nacionais e internacionais, o 

Museu da Língua Portuguesa foi, então, reinaugurado com uma nova 

exposição de longa duração e uma exposição temporária.  

O Governo de São Paulo, em conjunto com a Fundação Roberto Marinho, 

recebeu o suporte de mais de uma dezena de empresas. O investimento total 

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

do Governo do Estado. A reconstrução teve como patrocinadora máster a EDP 

e como patrocinadores Grupo Globo, Itaú Unibanco e Sabesp, todos por meio 

da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Contou também com apoio da Fundação 

Calouste Gulbenkian. Outras empresas parceiras da reconstrução foram: 

EMAE, Epson, Cebrace, BASF, OWA, Global America e RTP. 

No contexto da reinauguração, 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.  

Além dos esforços empreendidos no processo de reconstrução e 

reinauguração do Museu da Língua Portuguesa e programação da reabertura, 

o ano de 2021 também marcou a ampliação da atuação da instituição no 

território, junto a novos parceiros, ampliando de maneira estratégica sua 

ação social. Para além das articulações desenvolvidas no âmbito das relações 

com os grupos sociais do entorno, o Museu da Língua Portuguesa e seus 

colaboradores empreenderam esforços para a manutenção das medidas 

sanitárias e de distanciamento recomendadas pelos órgãos de saúde, visando 
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a saúde e o bem-estar de seus visitantes e pares, no contexto da pandemia 

de Covid-19.  

Cabe ainda destacar a nova orientação conceitual e a reorganização do 

organograma com a previsão de novas instâncias, que reforça a característica 

do IDBrasil, como organização social especializada na gestão museológica, 

pautado em três eixos basilares que referenciam sua atuação:  

• museu cidadão: comprometido com a melhoria do serviço ofertado 

à sociedade e que se engaje, como espaço democrático, na dinâmica 

da vida pública; 

• museu processo: a partir do equilíbrio dos elementos da cadeia 

operatória museológica - preservação, pesquisa e comunicação, 

compreendidos dentro de uma visão única e sistêmica;  

• museu híbrido: incorporando processos internos e realização de 

ações presenciais e virtuais complementares, permitindo a 

democratização do acesso aos serviços do MLP. 

No Programa de Gestão Museológica, o trabalho de prospecção de 

patrocinadores, parceiros e clientes para cessões onerosas (locações) dos 

espaços para eventos é realizado sistematicamente pelo IDBrasil, e vem 

buscando maximizar as oportunidades que essas frentes representam na 

geração de receitas para o equipamento, economicidade de recursos e 

potencial de realização de ações, por meio, inclusive, das inscrições em 

editais e leis de incentivo. O Museu da Língua Portuguesa inscreveu, ao longo 

de 2021, projetos em 4 editais/leis de incentivo. Como resultado do ano, 

destacamos a captação de R$ 4.718.744,00, com aportes das empresas: 

Volvo, Vale, Ultra, Mattos Filho Advogados e Verde Asset Management, todos 

efetivados por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. 

 

Observa-se, ainda neste eixo, a formatação do Programa de 

Sustentabilidade, marco interno que visa conceituar e direcionar ações 

estruturantes sobre o desenvolvimento sustentável e a adoção de práticas 

sustentáveis no dia a dia do museu.  

 

O Programa de Gestão de Acervos teve suas metas e rotinas realizadas, 

apresentando êxito na implantação do Centro de Referência, com o 

desenvolvimento das três frentes de atuação do setor: a documentação, a 

pesquisa e a difusão, por meio do Lab_Língua Portuguesa. Dentre as ações 

realizadas, destaca-se a implantação da estrutura física do CR e a abertura 

de seu serviço de atendimento. Parte desse serviço é constituído pelo acesso 

qualificado ao acervo digital, o qual recebeu novas aquisições no período, 

dentre as quais destacam-se as entrevistas de memória oral realizadas pela 

equipe do CR com o sr. Augusto Fiorelli (relojoeiro que cuida do relógio da 

estação) e com o músico Tom Zé. Outra ação que merece destaque foi a 
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realização do Seminário Internacional Viagens da Língua, que reuniu 

palestrantes de 13 países, em quatro continentes. Realizado entre os dias 8 

e 10 de dezembro, teve, até o fechamento deste relatório, 2.136 

visualizações e 17.441 impressões no YouTube. Destaca-se, ainda, a 

concepção dos primeiros projetos de transposição de conteúdos do Lab, 

voltados a apoiar o ensino e aprendizagem de língua portuguesa por meio do 

desenvolvimento e disponibilização de Objetos Digitais de Aprendizagem que 

serão elaborados a partir do repertório de conteúdos do MLP. O projeto, 

denominado “Escola e Museu: trilhas pedagógicas sobre a língua 

portuguesa”, deu origem ao projeto submetido ao edital do ProAC. 

Contemplado, o projeto receberá 50 mil reais para ser executado em 2022. 

 

No Programa de Exposições e Programação Cultural o grande destaque 

do ano de 2021, certamente foi a reabertura do MLP em 31 de julho com sua 

exposição principal renovada e atualizada. Na mesma ocasião, na sala de 

exposições temporárias a exposição “Língua Solta” com curadoria de Moacir 

dos Anjos e Fabiana Moraes contava com 180 obras de arte, oriundas de mais 

de 89 coleções. “Língua Solta” abriu oficialmente para o público e ficou em 

cartaz até 03 de outubro, recebendo 28.145 pessoas. 

Anteriormente à abertura oficial do Museu, a exposição temporária “Língua 

Solta” foi aberta ao público por uma semana atendendo grupos de 10 pessoas 

em quatro horários diferentes por dia, totalizando 160 pessoas na primeira 

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

do território, escolas totalizando 511 pessoas nos meses de maio, junho e 

julho, ativando assim um importante trabalho de escuta e articulações com 

parceiros do território. 

Ainda no contexto do Programa de Exposições e Programação Cultural, foi 

aberto pela primeira vez, no dia 04 de agosto de 2021, 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 integram a proposta do projeto de reconstrução de 

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

No terceiro quadrimestre, no dia 11 de novembro, foi inaugurada a nova 

exposição temporária, “Sonhei em português!”, com curadoria de Isa 

Grinspum Ferraz, em que é contada a experiência de imigrantes de várias 

nacionalidades em São Paulo atravessada pela língua portuguesa – uma 

cidade cuja história e cujo presente são indissociáveis da imigração. O título 

da mostra vem de um dos depoimentos exibidos e alude ao momento 

simbólico em que o imigrante concretiza sua ligação pessoal com a terra que 

o recebeu por meio da língua. 

Na programação cultural, em 2021 os museus enfrentaram um cenário 

bastante adverso com a pandemia de Covid-19, adaptando uma parte da 

programação cultural para o formato online. No caso do MLP, destaca-se a 
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realização do “Dia Internacional da Língua Portuguesa”, que contou com nove 

atividades distribuídas em três dias de programação online com a presença 

de 31 artistas de quatro países lusófonos como Cabo Verde, Angola e 

Portugal. Com total de 11.348 visualizações nos canais Youtube e Facebook 

do Museu. No último quadrimestre, com a melhoria dos marcadores da 

pandemia e mudanças nas restrições sanitárias (concomitantemente ao 

avanço da vacinação na cidade de São Paulo) houve o aumento do número 

de atividades presenciais, com destaque para a realização de três saraus 

presenciais e a Feira de Economia Criativa no Saguão Oeste, com crescente 

presença do público. 

No ano de 2021 o Museu recebeu 81.450 visitantes, somando-se convidados 

e pequenos grupos antes da abertura oficial e o público geral pós abertura, 

sendo que no último quadrimestre o número de visitantes presenciais no 

museu foi de 68.342 pessoas. 

No que se refere ao Programa Educativo, o ano de 2021 foi ainda mais 

desafiador, a partir do desenvolvimento de atividades para o público online e 

as visitas do território à exposição Língua Solta no 1º semestre - com um 

núcleo inicial ainda reduzido de educadores previamente à reabertura - e, 

posteriormente a seleção, contratação e formação da equipe do Educativo em 

meio à pandemia. 

O destaque do programa fica por conta das semanas de formação, que além 

dos temas relacionados ao atendimento do público, metodologia e conteúdo 

do Museu, contou com diversas atividades. Nelas, a equipe do Educativo se 

uniu a outras equipes da instituição como um todo, incluindo os terceirizados, 

para ouvir e refletir sobre temas como Direitos Humanos, Diversidade e 

Acessibilidade. Após a abertura, privada do atendimento presencial às escolas 

por conta das diretrizes em relação ao COVID 19, a equipe desenvolveu 

diversas temáticas para encontros online com estudantes e buscou criar 

formas de mediação mais dialogada, utilizando menos o suporte de recursos 

como jogos e outros materiais, nos atendimentos ao público espontâneo, no 

espaço expositivo.  

Os encontros online foram bastante procurados. Além das escolas de São 

Paulo, os atendimentos via internet tiveram forte adesão de escolas de 

cidades de outros estados, tais como Goiânia, São Luiz do Maranhão, Viamão 

no Rio Grande do Sul, Teresina e Rio de Janeiro entre outras. No 3º 

quadrimestre foram atendidos 1.136 estudantes nessas atividades online. A 

partir de 16 de novembro, com pelo menos 80% da equipe vacinada com as 

duas doses da vacina contra a COVID, começaram os atendimentos 

presenciais para as escolas. Mesmo sendo o final do ano letivo e atendendo 

apenas 4 escolas por dia com até 30 alunos, para garantir os protocolos 

sanitários, o Núcleo Educativo atendeu entre 16 de novembro e 17 de 

dezembro, 52 escolas e 1.294 estudantes e deu início às atividades de alguns 

de seus programas, como o Estação Famílias aos domingos e as ações no 

saguão oeste, atendendo o público que passa pelo térreo do Museu. Foi uma 

grande satisfação reencontrar o público em atividades presenciais. 
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No que se refere ao Programa de Integração ao SISEM-SP, destaca-se o 

cadastramento do Museu da Língua Portuguesa no nível básico do Cadastro 

Estadual de Museu de São Paulo, importante ferramenta de políticas públicas 

para os museus no estado. Aliado a este aspecto foram desenvolvidas ações 

de formação, a partir do compartilhamento das experiências e práticas do 

MLP aos profissionais de museus da rede paulista de museus – fortalecendo 

o compromisso do IDBrasil com a qualificação do campo museal paulista, a 

partir da liderança do SISEM-SP. 

No contexto do Programa de Comunicação e Desenvolvimento 

Institucional, o ano de reinauguração do Museu da Língua Portuguesa 

proporcionou resultados extraordinários no campo da Comunicação, efeito do 

interesse do público e da mídia na reabertura deste importante equipamento 

cultural do mundo lusófono e de estratégias pensadas para a maximização 

do impacto deste evento. A fim de preparar o Museu para voltar a receber 

público, o site institucional foi adequado e passou a oferecer informações 

práticas para os visitantes, como horário de funcionamento, valor dos 

ingressos, onde comprar, como chegar e orientações sobre os protocolos de 

prevenção à Covid-19, entre outros. Com isso, o fluxo de visitantes únicos ao 

site do MLP cresceu exponencialmente, atingido a marca de 429.014 no ano 

de 2021, somando-se o site principal 

(www.museudalinguaportuguesa.org.br) e o do projeto A Palavra no Agora 

(noagora.museudalinguaportuguesa.org.br). O número corresponde à soma 

dos visitantes únicos apurados mês a mês (ver nota de rodapé na seção sobre 

a meta).  

 

O interesse do público repercutiu diretamente nos resultados das redes 

sociais. As propriedades digitais do Museu da Língua Portuguesa ganharam 

53.511 novos seguidores ao longo de 2021, chegando em dezembro a mais 

de 242 mil usuários conectados a algum dos perfis da instituição. A equipe 

de Comunicação do IDBrasil enxergou a oportunidade de abrir novas frentes, 

ativando perfis oficiais no TikTok e no Linkedin. Ao longo do ano, foram 

realizadas 1.793 postagens nos perfis oficiais e páginas do Museu.  

 

No que tange ao relacionamento com a imprensa, os resultados do IDBrasil 

neste ano foram especialmente positivos. Ao longo do ano, foram 

identificadas ao menos 6.377 matérias com menções ao Museu da Língua 

Portuguesa em todo o mundo. O volume se concentrou especialmente no 

segundo quadrimestre do ano, quando a inauguração em julho foi destaque 

em todos os maiores veículos jornalísticos do País. Já no relacionamento com 

influenciadores digitais, frente que o IDBrasil vem explorando desde o último 

ano, foram realizadas cinco ações em 2021 – sendo que em algumas ações 

mais de um influenciador foi atendido simultaneamente.  

 

http://www.museudalinguaportuguesa.org.br/
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No campo do Desenvolvimento Institucional, foram firmadas diversas 

parcerias ao longo do ano, incluindo aquelas com veículos de comunicação e 

outras plataformas de divulgação, parcerias de cooperação técnica e 

parcerias para descontos especiais para aquisição de produtos e serviços. As 

parcerias de mídia e estratégicas estão descritas neste Programa e os demais 

patrocínios firmados ao longo do ano estão relacionados no Programa de 

Gestão Museológica. No total, foram firmadas seis parcerias com 

organizações nacionais, a saber: Rádio CBN, Dinamize, Flipoços, Guia da 

Semana, Revista Piauí e Arte Matriz Soluções Culturais, além de uma parceria 

com organização internacional com o Festival de Poesia de Lisboa. 

 

No Programa de Edificações cabe mencionar o cumprimento com as 

certificações e alvarás que permitiram, além da conclusão do restauro do 

prédio, a reabertura do MLP (Alvará de Funcionamento de Local de Reunião 

e o AVCB), de forma a garantir a segurança dos públicos (interno e externo), 

bem como das exposições, acervos e do próprio prédio. Ao longo do ano 

foram realizados treinamentos para 46 colaboradores, disseminando no 

maior número possível, o conhecimento e prevenção de incêndio. Em 

dezembro foi realizado o 1º treinamento do Plano de emergência e abandono 

do museu. 

 

Por fim, é importante salientar a manutenção dos contratos assinados com 

empresas especializadas, que garantem o plano funcionamento da 

infraestrutura do museu (elevadores, ar-condicionado, gerador, automação 

sistema Simplex e Metasys, nobreak, combate a pragas urbanas, combate 

aos insetos xilófagos etc.). 
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Objeto: Museu da Lingua Portuguesa

CG: 01/2020

(I) CONFORMIDADE 2021 FONTE

Orçamento previsto para RH (R$) 6.511.234,00 Plano Orçamentário

Total despendido com RH (R$)               5.711.560,9 Plano Orçamentário

Orçamento previsto para gasto com diretoria (R$) 516.469,00 Plano Orçamentário

Total despendido com diretoria (R$) 510.194,31 Plano Orçamentário

Número de empregados CLT (em 31/12/2021)                                95 Relatório Sintético de RH

Número de demissões em 2021                                10 Relatório Sintético de RH

Total despendido com rescisões em 2021 (R$) 0,00 Informado pela OS

Percentual l imite para gastos de RH 56% CG /último TA

Percentual l imite para gastos de Diretoria 7,00% CG /último TA

(II) EFICÁCIA E EFETIVIDADE 2021 FONTE

Nº de mensurações  pactuadas previstas 99 Plano de Trabalho

Nº de mens. pactuadas integralmente cumpridas (>=100%) 86 Plano de Trabalho

Nº de mensurações condicionadas previstas 13 Plano de Trabalho

Nº de mens. condicionadas integralmente cumpridas (>=100%) 6 Plano de Trabalho

Índice de satisfação do público/aluno 95,50% Plano de Trabalho

(III) PRINCIPAIS RESULTADOS FINALÍSTICOS 2019 2020

Ação/público/etc REALIZADO REALIZADO PREVISTO REALIZADO

Nº de exposições realizadas N/A 0 3 3

Nº de eventos realizados N/A 0 27 79

Público educativo N/A 0 6.480 19.341

Público total N/A 0 65.860 81.450

(IV) (  ) NÃO

(V) (  ) NÃO

(VI)

(  ) VALIDA INTEGRALMENTE

Nº de mensurações não executadas integralmente com justificativa aceita pela UGE

A UGE realizou ações de acompanhamento in loco ou à distância e avaliação dos resultados qualitativos? (  ) NÃO (  ) SIM

Em caso afirmativo, comente os resultados e os principais destaques qualitativos (máximo 10 linhas)

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

QUADRO RESUMO PARA RELATÓRIO/PARECER ANUAL – 2021

RESERVADO PARA UGE - QUADRO SINTÉTICO PARA PARECER ANUAL 2021

2021

( X ) SIM

OS: IDBRASIL Cultura, Educação e Esporte - IDBRASIL

Vigente: 2º TA

Observação OS

 OS INFORMAR o que consta no Contrato de Gestão/TA quanto ao percentual (é relativo 

ao repasse previsto?, às receitas totais?, às despesas totais entre outros?)

 OS INFORMAR o que consta no Contrato de Gestão/TA quanto ao percentual (é relativo 

ao repasse previsto?, às receitas totais?, às despesas totais entre outros?)

Observação OS

A soma das mensurações compreende meta-resultado, meta-produto e dado-extra. 

Em caso positivo, especifique com qual(is): Parceria para venda de combo de ingressos com a Associação Pinacoteca Arte e Cultura. A venda de ingressos no combo permite o desconto de 50% na compra do ingresso museu e vice 

e versa. Para inteira, de quarta a domingo. Sábado se mantém gratuito para ambos os museus e o período de parceria é de 12 de dezembro de 2021 a 12 de março de 2022. 

UGE PREENCHER

Fonte dos anos anteriores - http://www.transparenciacultura.sp.gov.br/. Não alterar os dados apresentados relativos aos anos anteriores. Indicar em nota de rodapé, para cada item de 2021, o número das ações/mensurações do 

plano de trabalho que compõem o resultado apresentado. Para o realizado poderão ser somadas as realizações condicionadas, indicando em nota de rodapé o número da ação condicionada incluída. 

A soma das mensurações compreende meta-resultado, meta-produto e dado-extra. 

Caso haja mais de um resultado, inserir (*) e especificar em quadro a parte o nome da 

pesquisa, o público pesquisado e o percentual atingido. Caso a pesquisa não utilize 

percentual, inserir (*) para especificar a forma de avaliação adotada.

A OS realizou monitoramento e avaliação qualitativa das ações? 

(  ) VALIDA PARCIALMENTE (  ) NÃO VALIDA

Nos casos de validação parcial e não validação, indicar em nota de rodapé divergências e providências a respeito.

Com relação às informações preenchidas pela OS no quadro resumo, a UGE:

Em caso positivo, exemplifique: Nas ações empreendidas pelos núcleos da área técnica, foram realizadas pesquisas de satisfação como, por exemplo, recebimento de visitantes presencialmente no museu. 

A OS realizou parceria com outra Organização Social em 2021? (X  ) SIM

 
 

3. METAS DE GESTÃO TÉCNICA 

 

 3.1. PROGRAMA DE GESTÃO MUSEOLÓGICA – PGM 

MUSEU DA LÍNGUA PORTUGUESA – AÇÕES PACTUADAS (2021) 

 

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 1 

META ANUAL 2 4 

ICM % 100% 
200% 

1.2 
Meta-

Resultado 

% do repasse 

do exercício no 

contrato de 

gestão - 

Receitas 

1º Quadrim 0 969.400 

2º Quadrim 179.100 1.086.924 

3º Quadrim 2.500.000 3.639.132 

META ANUAL 2.679.100 5.695.456 
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operacionais e 

Captação 
ICM % 100% 

212,6% 

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% 

95,4% 

META ANUAL 
> ou 

=80% 

95,5% 

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% 

95,4% 

META ANUAL 
= ou > 

80% 

97,7% 

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% 

4 

Programa 

Interno de 

Sustentabilida

de 

4.1 
Meta-Produto 

 

Programa 

implantado 

1º Quadrim - - 

2º Quadrim - - 

3º Quadrim 1 1 

META ANUAL 1 1 

ICM % 100% 100% 

4.2 Meta-Produto 

Relatório de 

realizações e 

sugestões de 

melhoria 

elaborado 

1º Quadrim - - 

2º Quadrim - - 

3º Quadrim 1 1 

META ANUAL 1 1 

ICM % 100% 100% 

5 

Ativação do 

Comitê de 

Parceiros 

5.1 Meta-Produto 
Ação de 

ativação 

1º Quadrim - - 

2º Quadrim - 1 

3º Quadrim 1 1 
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META ANUAL 1 2 

ICM % 100% 200% 

6 

Gestão de 

Recursos 

Humanos 

 

6.1 Meta-Produto 

Encontros de 

Escuta dos 

funcionários 

realizados  

1º Quadrim - - 

2º Quadrim 1 1 

3º Quadrim 1 1 

META ANUAL 2 2 

ICM % 100% 100% 

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 -  

 

 

DETALHAMENTO DAS AÇÕES PACTUADAS 

PROGRAMA DE GESTÃO MUSEOLÓGICA 

 

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

editais 

 

Ao longo do ano, foram realizadas 4 inscrições de projetos e planos em leis 

de incentivo e editais: 

 

• Em 29 de junho foi realizada inscrição do Plano Anual de Atividades do 

Museu da Língua Portuguesa em 2022 no Pro-Mac (protocolo 

2021.06.29/02968), com orçamento previsto de R$ 405.350,00, que 

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. O plano foi aprovado em 2 

de outubro de 2021; 

• Em 10 de julho foi apresentado ao 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 
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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 aprovado em 15 de dezembro de 2021 

para realização em 2022, com orçamento de R$ 50 mil; 

• Em 18 de agosto, foi realizada inscrição em edital do Instituto Vale 

(protocolo 20217675-000001) uma proposta para patrocínio à 

exposição temporária “Línguas Indígenas” (título provisório) a ser 

produzida em 2022, na sede do Museu, conjuntamente com a 

realização de ações de natureza cultural e educacional relativas à 

temática. A Vale figura entre os patrocinadores da Temporada 2022 do 

MLP, tendo aportado R$ 2.200.000,00 por meio da Lei de Incentivo à 

Cultura; 

• Foi inscrito em 30 de setembro o Plano Anual - Museu da Língua 

Portuguesa 2022 na Lei Federal de Incentivo à Cultura, proposta 

354300, entretanto, foi arquivado por, segundo justificativa da 

Secretaria Especial de Cultura, não se enquadrar no Artigo 24 do 

Decreto 10755/2021. Alega-se que o proponente não exerce atividade 

exclusivamente cultural, não possui CNAES exclusivamente culturais e 

que o projeto não é voltado a atividades de museus públicos, 

patrimônio material e imaterial ou ações formativas. Em virtude do 

arquivamento da proposta 354300, solicitou-se em 30 de novembro de 

2021 a complementação orçamentária e prorrogação da execução do 

Plano Anual de Atividades do Museu da Língua Portuguesa 2021, 

inscrito na Lei Federal de Incentivo à Cultura, n° Pronac 204483. A 

aprovação do pedido foi publicada na portaria n° 0744/20 de 

22/12/2021, e no D.O.U 23/12/2022.  O plano tornou-se bianual com 

período de execução atualizado 16/11/2020 a 31/12/2022. O valor 

total do plano, com a complementação, agora totaliza R$ 

7.682.213,75. 

 

 

Ação 1.2: Captação de recursos financeiros (bilheteria/cessão 

de espaços/patrocínios/doações) e etc. (EIXO 3) 

 

No primeiro quadrimestre de 2021, houve aporte financeiro da Volvo por meio 

da Lei Federal de Incentivo à Cultura, no valor de R$ 967.400,00. Ainda neste 

período, foi recebida doação incentivada de pessoa física no valor de R$ 

2.000,00. 

 

No segundo quadrimestre, houve novo aporte financeiro da Volvo por meio 

da Lei Federal de Incentivo à Cultura, no valor de R$ 429.344,00. Neste 

mesmo período, houve a entrada de duas novas empresas parceiras do 
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Museu: 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. 

 

No terceiro e último quadrimestre, foram firmados os seguintes patrocínios: 

• Vale: R$ 2.200.000,00 

• Mattos Filho Advogados: R$ 200.000,00  

• Verde Asset Management: R$ 120.000,00  

• Novo aporte do Grupo Ultra: R$ 100.000,00 

 

Estes aportes totalizaram R$ 2.620.000,00. 

 

Em 2021, foram captados R$ 4.718.744,00 por meio da Lei Federal de 

Incentivo à Cultura. Com receitas operacionais, foram gerados 976.712, 

sendo de R$ 855.160 a participação da bilheteria. 

O quadro abaixo detalha as captações no período. 

 
 

 

Ação 2.1: Índice de satisfação do público geral, de acordo com 

os dados obtidos a partir do totem eletrônico  

 

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.  

MUSEU DA LÍNGUA PORTUGUESA - CG 01/2020

data base: 31/12/2021

Modalidade de Captação

1º 

QUADRIMESTRE 

(em R$)

2º 

QUADRIMESTRE 

(em R$)

3º 

QUADRIMESTRE 

(em R$)

TOTAL                  

até a data             

(em R$)

Receitas de Bilheteria -                  150.950             704.210             855.160             

Cessão de Espaço - mensal -                  -                      16.574                16.574                

Cessão de Espaço - eventual -                  -                      76.000                76.000                

Outras parcerias / patrocínios /permutas -                  6.630                  22.348                28.978                

Lei de Incentivo à Cultura - Plano Anual 2021/2022 969.400            929.344             2.820.000          4.718.744          

Subtotal - Captação Operacional -                  157.580             819.132             976.712             

Subtotal - Captação Incentivada 969.400             929.344             2.820.000          4.718.744          

 Total Geral - Captação 969.400             1.086.924          3.639.132          5.695.456          

 Indicativo de meta de Captação (25,5% do 

repasse) 
-                      179.100             2.500.000          2.679.100          

 Índice de cumprimento da meta de captação no 

período 
N/D 606,9% 145,6% 212,6%
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No período de 1º de setembro a 31 de dezembro, 142 visitantes responderam 

à pesquisa de satisfação presencialmente. Visando a ampliação dos números 

de respondentes, optou-se pelo envio do formulário de satisfação via e-mail 

cadastrado para a aquisição dos ingressos em plataforma online, o que 

potencializou o número de respondentes, atingindo o total de 1.332 

respostas. Além disso, em 2022 será instalado um totem, possibilitando que 

maior número de visitantes preencham o formulário presencialmente sem a 

necessidade de uso do celular. Com essas estratégias de ativação, desde a 

reabertura do Museu da Língua Portuguesa, 1.354 visitantes responderam à 

pesquisa indicando um índice de satisfação superior a 95%. 

No que se refere aos respondentes que visitaram o MLP durante o 3° 

quadrimestre do ano, o índice de satisfação também foi superior a 95%, como 

indicado abaixo a partir da pergunta “7 – O que achou da Exposição principal 

do Museu da Língua Portuguesa”? 

 

 

 

O formulário na íntegra segue em anexo. 
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Ação 3.1: Revisão das Normas e Procedimentos para Realização 

de Eventos   

 

Esta meta já foi cumprida e detalhada no relatório anterior. Ressalta-se que 

a OS está sempre atenta a oportunidades de melhoria nas normas e 

procedimentos para a realização de eventos. Trata-se de um ponto de 

atenção institucional para que os eventos sejam realizados de modo a prezar 

pela segurança das pessoas e do patrimônio. 

 

 

Ação 4.1: Programa Interno de Sustentabilidade 

 

O Programa Interno de Sustentabilidade criado e implantado no Museu da 

Língua Portuguesa é resultado de uma trajetória de 13 anos do IDBrasil à 

frente de duas grandes instituições museológicas paulistas. Nesse sentindo e 

acompanhando as discussões em voga no campo dos museus e na própria 

sociedade, o desenvolvimento de um Programa de Sustentabilidade, conciso 

e coerente com a prática de atuação da OS, se fez premente.  

 

O Programa de Sustentabilidade do IDBrasil para o MLP propõe uma nova 

metodologia para fortalecer a sustentabilidade como prática transversal e 

multidimensional nos dois museus sob sua gestão. Esta metodologia, que 

integra a sustentabilidade às ações do planejamento anual dos museus, além 

de facilitar a familiarização das equipes com as diferentes dimensões da 

sustentabilidade e com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), 

tem como base a “eficiência com efetividade” e a construção participativa, 

por meio da atuação do Comitê Interno de Sustentabilidade.  

 

Se faz importante ressaltar, também, a elaboração, de maneira coletiva, da 

Política SP de Museus e Sustentabilidade, ferramenta essencial no âmbito das 

instituições públicas de São Paulo que visam fortalecer e ampliar as suas 

ações de sustentabilidade. A partir de uma avaliação das diretrizes elencadas 

nessa Política e com base nas ações empreendidas pelo IDBrasil nas quatro 

dimensões da sustentabilidade (econômica, cultural, ambiental e social), a 

instituição atende, de modo geral, 36 dentre as 42 diretrizes apresentadas 

na Política SP de Museus e Sustentabilidade. A matriz de ações segue anexa.  

 

 

Ação 5.1: Ativação do Comitê de Parceiros 

 

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

MLP foi ativado no dia 24 de setembro, sendo convocados a participar tanto 

os parceiros da reconstrução do Museu quanto os parceiros da Temporada 
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2021. A pauta da reunião foi a apresentação da programação cultural do 

Museu para o ano do 2022. 

 

 

Ação 6.1: Gestão de Recursos Humanos: Encontros de Escutas 

Realizados 

O encontro foi promovido com objetivo de ouvir as coordenações de núcleos 

quanto aos retornos de suas equipes sobre o trabalho presencial e assim 

trazer as impressões para o encontro com as diretorias. Diversas 

contribuições foram levantadas quanto aos ganhos e pontos de atenção do 

novo formato de trabalho, para ajudar a direção em formatar um modelo que 

contemple os pontos positivos da nova dinâmica apresentada, bem como 

minimizando os impactos negativos.  

Dentre os principais pontos levantados percebeu-se que as equipes gostariam 

de manter o trabalho híbrido, com algumas observações sobre a questão de 

maior concentração para o trabalho realizado remotamente (home office), 

facilidade para os dias de agenda com várias reuniões online, elaboração de 

relatórios e atividades administrativas, ao mesmo tempo que o trabalho 

presencial facilita na organização e fluidez da comunicação e dinâmica com 

as equipes.  

Percebeu-se a necessidade de adequação dos equipamentos tecnológicos, 

especialmente aos coordenadores que atuam nos dois museus geridos pelo 

IDBrasil. Ter uma estrutura que permita a atuação a partir de qualquer local, 

mostrou-se fundamental para dar maior fluidez às atividades e processos 

internos. 

Sobre a comunicação entre as equipes, notou-se a importância de alinhar um 

formato de ferramenta para comunicação rápida entre as equipes como uso 

do ‘trello’ ou ‘teams’, da microsoft. 

 Registro do encontro realizado online: 
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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 algumas de suas 

principais metas concluídas, dentre as quais destaca-se a elaboração do Plano de 

Salvaguarda Digital, o desenvolvimento do primeiro projeto de pesquisa e a 

realização do primeiro Seminário internacional (conforme apresentado nas metas 

condicionadas). O seminário, mais os dois eventos realizados pelo Centro de 

Referência do MLP durante do ano de 2021 (webinário “Língua Portuguesa e 

Direitos Humanos”, em maio, e a roda de conversa “A Língua acolhe?”, em 

outubro), somaram 6.145 visualizações até o fechamento deste relatório. 

Ainda como parte da realização de ações estruturantes para a implantação do CR, 

a equipe concebeu o primeiro projeto do Lab_Língua Portuguesa e, com ele, 

constituiu um Comitê de Professores ligado ao CRMLP. 

No ano, em especial após a reabertura do Museu, realizaram-se 383 atendimentos 

ao público geral e especializado, sendo 289 presenciais e 67 remotos, dando início 

aos atendimentos pelo CRMLP e ao delineamento do perfil do serviço oferecido 

pelo setor.  

Dentre as ações de pesquisa, destaca-se, igualmente, a criação de um grupo de 

estudos e a concepção e realização de uma ação de formação junto às equipes do 

CR e Educativo, fortalecendo a integração entre as áreas. Para 2022, os encontros 

de formação interna serão realizados de forma sistemática. Sobre a atuação entre 

os setores, nesse quadrimestre também foram planejadas ações e contrapartidas 

para a realização de uma parceria de três anos com a Secretaria Municipal de 

Educação, já formalizada. 

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 1 

META ANUAL 1 1 

ICM % 100% 100% 

8 Concepção do 

Programa de 
8.1 Meta-Produto  

1º Quadrim 1 1 

2º Quadrim 1 5  
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Inovação e 

Pesquisa 

 

 

Encontros de 

escuta 

realizados 

 

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 - 1 

META ANUAL 1 1 

ICM % 100% 100% 

8.3 Meta-Produto 

Projeto para 

as linhas de 

pesquisa e 

inovação 

elaborado 

 

1º Quadrim - - 

2º Quadrim - - 

3º Quadrim 1 1 

META ANUAL 1 1 

ICM % 100% 100% 

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 

disponibilizaçã

o de 

narrativas/con

juntos 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% 100% 
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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 1 

META ANUAL 1 1 

ICM % 100% 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/ato

res mapeados 

1º Quadrim 15 24 

2º Quadrim 15 15 

3º Quadrim - - 

META 

ANUAL 
30 39 

ICM % 100% 130% 

11.3 Meta-Produto 

Nº de eventos 

do Lab_Língua 

Portuguesa 

realizados 

1º Quadrim - - 

2º Quadrim - - 

3º Quadrim 1 1 

META ANUAL 1 1 

ICM % 100% 100% 

11.4 Meta-Produto 

Elaborar 

projeto 

(concurso/edit

al) voltado à 

exposição de 

longa duração 

1º Quadrim - - 

2º Quadrim - - 

3º Quadrim 1 1 

META ANUAL 1 1 

ICM % 100% 100% 
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DETALHAMENTO DAS AÇÕES PACTUADAS 

PROGRAMA DE GESTÃO DE ACERVOS 

Ação 7: Estabelecimento de parcerias visando a implantação e 

desenvolvimento das linhas de pesquisa 

Comentários da ação7.1: N° de novas parcerias institucionais 

O Centro de Referência do MLP estabeleceu parceria com a Anpoll (Associação 

Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Letras e Linguística), por meio de 

seu GT de Sociolinguística. Essa Associação reúne cientistas de diversas 

universidades brasileiras. O Grupo de Trabalho, que se constitui como um 

hub de pesquisadores de diversas localidades, vem se dedicando à criação do 

repositório Plataforma Digital da Diversidade Linguística Brasileira, projeto 

que também conta com a participação da Abralin (Associação Brasileira de 

Linguística). A parceria, portanto, visa trocas de conhecimentos, ajudas 

mútuas e a integração do CRMLP no referido projeto. 

O projeto da Anpoll tem por objetivo reunir amostras/dados sociolinguísticos 

coletados ao longo do tempo por pesquisadores e estudantes de Letras e 

Linguística de todo o Brasil, com o propósito tanto de garantir o tratamento 

e a preservação dessas coletas, criando um acervo de fontes documentais 

que poderá contribuir para a produção de novos conhecimentos e registros 

históricos sobre a língua portuguesa e demais faladas no Brasil. Foi 

identificada, pelas pesquisadores envolvidas,  uma quantidade considerável 

de dados produzidos/coletados, desde meados da década de 1970, por 

pesquisadores de várias universidades do país, e que estão se perdendo 

(dada a precariedade de seu armazenamento, em alguns lugares, por 

exemplo, ainda em mídias analógicas como fitas guardadas na casa das 

pessoas; e também pela pouca informação processada sobre a 

documentação, que muitas vezes nem transcrita foi). Pretende-se que a 

plataforma se torne uma referência na busca por dados linguísticos para 

pesquisadores, professores, estudantes e demais públicos de todo o país, ou 

mesmo de outros países que se interessem pelos estudos das línguas e 

sociedades no Brasil. 

As organizadoras responsáveis pelo projeto, Marcia dos Santos Machado 

Vieira (Universidade Federal do Rio de Janeiro / GT de Sociolinguística da 

Anpoll), Raquel Freitag (Universidade Federal de Sergipe / Vice-presidente da 

Abralin) e Juliana Barbosa (Universidade Federal do Triângulo Mineiro / 

Coordenadora da Comissão de Sociolinguística da Abralin). 

Abaixo, um dos diagramas que sintetizam o partido para o desenvolvimento 

do projeto: 
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Como fruto dos diálogos estabelecidos, o MLP enviou ao GT de 

Sociolinguística da Anpoll uma carta de intenção para referenciar a Plataforma 

Digital da Diversidade Linguística Brasileira, firmando uma parceria para, 

futuramente, estudar vias de integração do sistema ao Museu – além de 

abarcar também outras frentes possíveis de atuação, como realização de 

cursos e oficinas. 

Desde então, membros da Anpoll e da Abralin vêm acompanhando e 

participando ativamente das atividades promovidas pelo Centro de Referência 

do MLP, como no Seminário Internacional realizado em dezembro, conforme 

descrito na Ação 12. 

Vale destacar que essa aproximação é estratégica para o CR, tanto em 

relação aos intercâmbios de conhecimento e potencialidades de atuação 

conjunta, quanto pelo reconhecimento e respaldo de especialistas e entidades 

de referência em temas e estudos convergentes ao Museu. 

 

Ação 8: Concepção do Programa de Inovação e Pesquisa 

Comentários da ação 8.2: Implantação do Comitê de Inovação e 

Pesquisa 

 

Sobre o Comitê de Inovação e Pesquisa 

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

aconselhamento, de apoio técnico e científico, ligada ao Centro de Referência 

do Museu da Língua Portuguesa. Cabe ao CR traçar estratégias para a 
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definição de como se dará, de forma sistemática, o trabalho de salvaguarda 

do MLP, com o desenvolvimento de um Programa de Inovação e Pesquisa, 

suas linhas de pesquisa, metodologias e ferramentas para tratamento e 

gestão da informação e meios de difusão qualificada do repertório 

patrimonial, em diálogo com as demais áreas técnicas do Museu (Educativo, 

Exposições e Programação Cultural, Comunicação e Articulação Social). 

Dessa forma, a contribuição do Comitê de Inovação e Pesquisa vem no 

sentido auxiliar o CRMLP na concepção do Programa de Inovação e Pesquisa, 

igualmente colaborando no estabelecimento de parcerias e no processo de 

avaliação e planejamento do referido Programa. 

O Programa de Inovação e Pesquisa, portanto, reunirá as três frentes de 

atuação do CRMLP, articulando-as em metas e ações de maneira a 

impulsionar o desenvolvimento do acervo, da construção e aprimoramento 

das estratégias de salvaguarda e de disponibilização e (re)uso do repertório 

do Museu. Para tanto, propõe-se partir das principais metas traçadas para 

2022 e 2023, que nortearão as discussões que resultarão na concepção do 

Programa. 

 

Principais ações que nortearão o Programa de Inovação e Pesquisa 

(2022 e 2023) 

• Definição das linhas de pesquisa: 

Apontadas no Plano Museológico, as três linhas de pesquisa sugeridas 

deverão ser debatidas, ratificadas ou reformuladas de maneira que possam 

ser ativadas e articuladas a partir de 2022. Tal estratégia é fundamental para 

a formulação da Política de Gestão de Acervos a ser entregue em 2023. 

 

• Elaboração e desenvolvimento de projetos de pesquisa: 

O primeiro projeto de pesquisa será executado em 2022 tendo como enfoque 

temas e conteúdos apresentados na exposição principal, visando um 

aprofundamento necessário no acervo e nas premissas teórico-conceituais da 

curadoria. Pretende-se, junto ao CIP, afinar este projeto e planejar o que será 

desenvolvido em 2023. 

 

• Desenvolvimento de estudos para a implantação de um Banco de 

Dados: 

Em 2023, planeja-se lançar o banco de dados do CR MLP. Para tanto, é 

necessário avançar nas discussões sobre o recorte patrimonial, aliando as 
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linhas de pesquisa à definição de metodologia e procedimentos para a gestão 

da informação. O estudo para a implantação do BD será realizado em 2022. 

 

• Desenvolvimento da Política de Gestão de Acervos: 

A Política de Gestão de Acervos é um dos documentos primordiais na gestão 

de um museu, em que, com base na missão, visão e valores da instituição, 

são estabelecidos os caminhos por meio dos quais o repertório patrimonial 

do Museu será composto, tratado e disponibilizado. Traz, ainda, os 

enquadramentos teóricos, conceituais e legais que balizam o trabalho com o 

acervo. O início das discussões para desenvolvimento da Política se dará em 

2022. 

 

• Definição/delineamento de ações e projetos, visando o lançamento do 

LAB como serviço: 

Refletir sobre as ações planejadas para o LAB, de forma a consolidar sua linha 

de atuação e formular de que maneira ele se apresentará para o público. Para 

tanto, deverão ser afinadas as metas de 2022 e 2023, incluindo um Plano de 

Comunicação. 

 

Sobre a composição e atuação do CIP 

• Composição: 7 membros, de distintos universos disciplinares e 

experiências profissionais que se enquadrem em três macro temas: Língua 

(linguística e literatura), Patrimônio, Gestão da Informação e Tecnologia. 

• Vigência: 1 ano, renovável por mais 1. 

• Encontros: prioritariamente por meio digital (videochamada), sendo 4 

reuniões ordinárias no período de vigência. 

 

Breve currículo dos membros 

• Esmeralda Negrão: professora e pesquisadora especializada da área de 

Línguística, é também membro do Conselho Administrativo do IDBrasil 

Cutura, Educação e Esporte, tendo acompanhado a gestão do Museu da 

Língua Portuguesa e a implantação do Centro de Referência nos últimos anos. 

Atuará, junto à equipe do MLP, na coordenação do CIP. 

 

• Carolina Matos: pesquisadora em tecnologia e cultura, doutora em 

história da arte, presta consultoria em aquisições, gestão e desenvolvimento 

de coleções. Fez parte do time do Abre-te Código (Goethe) e da FeelScience 
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(Museu da Língua Portuguesa). Desenvolve projetos dedicados a fomentar o 

uso e reuso de coleções, por meio de estratégias digitais baseadas em dados 

abertos. 

 

• Eduardo Sarmento: especialista em História das Artes e das Religiões 

(UFRPE), Especialista em Gestão Cultural (UFRPE/FUNDAJ/MINC), Mestre e 

Doutor em Antropologia (UFPE). Ocupou o cargo de Gerente do Centro de 

Formação, Pesquisa e Memória Cultural - CASA DO CARNAVAL e Assistente 

da Gerência de Preservação do Patrimônio Cultural Imaterial (Prefeitura do 

Recife, 2002 a 2009) e Coordenador de Patrimônio Imaterial (FUNDARPE, 

2019 a 2013). Tem larga experiência (coordenador, supervisor e 

pesquisador) na realização de diversos Inventários Culturais (frevo, capoeira, 

maracatu nação, maracatu de baque solto, caboclinho, cavalo marinho, 

reisado e ciranda). Entre os anos de 2013 e 2018, ocupou as funções de 

Gerente de Conteúdo e Gerente Geral do Paço do Frevo / IDG. 

 

• Érica Peçanha do Nascimento: doutora e mestra em Antropologia 

Social pela Universidade de São Paulo. Autora de “Vozes marginais na 

literatura” (Aeroplano, 2009), sobre a projeção de escritores da periferia no 

cenário contemporâneo, e organizadora de “Narrativas periféricas: entre 

pontes, conexões e saberes plurais” (Amavisse, 2020), sobre a produção de 

conhecimento em periferias e favelas. Pesquisadora do nPeriferias (Grupo de 

Pesquisa das Periferias - IEA/USP). Supervisora geral do Projeto Democracia, 

Artes e Saberes Plurais, voltado para a ampliação das formas de acesso, 

interlocução e permanência dos grupos periféricos na USP. Atua nas áreas de 

antropologia urbana, pesquisa social e ciências humanas e saúde com foco 

nas discussões sobre periferia, cultura e juventude. 

 

• Gabriel Moore Forell Bevilacqua: possui uma reconhecida trajetória 

acadêmica e profissional dedicada à área de documentação em museus. É 

especialista em organização de arquivos pelo Instituto de Estudos Brasileiros 

da USP. Foi coordenador do Centro de Documentação e Memória da 

Pinacoteca de São Paulo entre 2009 e 2014, professor assistente do 

Departamento de Ciência da Informação da Universidade Federal Fluminense 

entre 2014 e 2016 e gestor de acervos do Instituto Moreira Salles entre 2017 

e 2020. Atualmente, é coordenador do acervo da AAREA, plataforma digital 

para trabalhos de arte criados especificamente para a Internet. Foi 

conselheiro vice-presidente do CIDOC/ICOM entre 2013 e 2019, onde 

coordena o grupo de trabalho Exhibition and Performance Documentation. 

 

• Marcus Garcia: antropólogo, atua desde 2004 no IPHAN (Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) no gerenciamento e execução de 

projetos voltados para a preservação do patrimônio cultural e ambiental de 

comunidades ameríndias, comunidades afro-brasileiras e outras. Atualmente 
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coordena a Divisão Técnica de Diversidade Linguística do Departamento do 

Patrimônio Imaterial - IPHAN - desenvolvendo projetos de inventários 

sociolinguísticos e promoção das línguas faladas no Brasil. 

 

• Nina da Hora: cientista da computação e hacker. Pesquisadora de 

novas possibilidades na vida. Criadora da Computação da Hora e Ogunhê. 

Ativista antirracista, pesquisa a relação entre algoritmos e sociedade, Ética 

em IA, Privacidade de Dados e Educação, divulgando Ciência. Saiu na lista 

“Under 30” da Forbes. 

 

Comentários da ação 8.3: Projeto para as linhas de pesquisa e 

inovação elaborado  

Tendo em vista que o Centro de Referência tem como foco a pesquisa, o 

referenciamento e a difusão da língua como bem patrimonial contemporâneo, 

bem como atuar como um espaço de debate e reflexão, aberto a discussões 

e novas ideias, faz-se relevante e premente manter contínuos processos de 

aprofundamento dos conteúdos da exposição principal. Partindo dessa 

premissa, foi elaborado o projeto de pesquisa Mapeamento e atualização 

“Palavras Cruzadas”, que tem como objetivos o estudo, organização e 

aprofundamento dos conteúdos da experiência Palavras Cruzadas, resultando 

em transposição das pesquisas para os totens, bem como na qualificação 

documental do acervo digital ali reunido. 

Para tanto, o projeto, contará com a formação de um grupo de trabalho 

intersetorial, bem como com o envolvimento de especialistas convidados, e 

está dividido em três ciclos:  

1. Mapeamento e pesquisa do totem Línguas de imigrantes; 

2. Mapeamento e pesquisa dos totens Tupinambá e Povos Indígenas do 

Brasil hoje-ISA; 

3. Consolidação e entregas. 

A partir dessa pesquisa, será organizado um acervo bibliográfico digital que 

contemple os temas e áreas estudadas e sirvam de referência para demais 

núcleos do Museu. Ainda como desdobramentos, será proposto um evento 

aberto ao público e a elaboração de um artigo. 

Este projeto, se insere no escopo de uma das linhas de pesquisa do CRMLP, 

História da Língua Portuguesa, Semântica e Linguística, atuando em 

articulação com universidades e instituições de pesquisa de modo a manter 

o MLP atualizado quanto aos debates e as referências sobre os temas 

mobilizados em suas curadorias. Desse modo, visa ao constante diálogo entre 

especialistas e público externo, sempre alimentando o conteúdo expositivo 

com novidades e referências, por meio de ações de difusão. 
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Por fim, ressalta-se que o afinamento dos caminhos e tomadas de decisão 

sobre o desenho e execução deste projeto será discutido com o Comitê de 

Inovação e Pesquisa, no âmbito das discussões quanto à elaboração do 

Programa de Inovação e Pesquisa. 

O projeto tem duração prevista de 18 meses e segue anexado ao final deste 

relatório. 

 

Ação 10: Polo de discussões e conhecimento 

Comentários da ação 10.1: Plano de Salvaguarda digital implantado  

Neste quadrimestre, a equipe do Centro de Referência do Museu da Língua 

Portuguesa dedicou-se à construção do Plano de Salvaguarda Digital, 

documento que organiza os procedimentos técnicos e estabelece ações 

gerenciais e metas para implementar e aprimorar as práticas voltadas à 

guarda e manutenção dos arquivos que compõem os acervos digitais do MLP. 

A elaboração deste documento contou com duas frentes principais de 

atuação. Uma delas, foi o levantamento e estudo de documentos sobre o 

tema da preservação e salvaguarda digital desenvolvidos por outras 

instituições de memória brasileiras, de forma a entender e se atualizar sobre 

as discussões em torno do tema, e inspirar caminhos para a elaboração do 

Plano do MLP. A outra, consistiu no levantamento do rol de necessidades 

específicas à salvaguarda digital no MLP, as quais subsidiam a formulação das 

normas e procedimentos a serem adotados, bem como metas e ações que 

deverão ser executadas visando o pleno cumprimento do Plano. 

Vale salientar que o MLP já possui um sistema de salvaguarda digital em 

funcionamento e implantado, de modo que o Plano de Salvaguarda Digital 

dialoga com o que já é realizado, apontando para novas frentes de execução 

de deverão ser empreendidas no médio prazo. 

Sobre as publicações consultadas, estão: Política de Preservação Digital da 

Fundação Biblioteca Nacional; Recomendações para Elaboração de Política de 

Preservação Digital do Arquivo Nacional; Política de Preservação Digital da 

Pinacoteca do Estado de São Paulo e Política de Preservação Digital para 

documentos de arquivo da UNESP, Programa de Preservação Digital de 

Acervos da Fiocruz.  

Internamente, no IDBrasil, foi criado um grupo de trabalho, sob coordenação 

do Núcleo de Tecnologia que, durante o ano, junto a membros dos CRs do 

Museu da Língua Portuguesa e do Museu do Futebol, propôs discussões sobre 

a salvaguarda dos arquivos digitais, bem como determinou e acordou alguns 

padrões para arquivamento. Parte dessa discussão partiu de orientações já 
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estabelecidas nos Manuais voltados à organização e salvaguarda da memória 

institucional, elaborado pelo MLP e pelo MF em 2018. Tais discussões 

contribuíram, igualmente, para o levantamento realizado pelo CRMLP das 

questões necessárias a serem contempladas no Plano. 

O texto integral do Plano segue anexado ao final deste relatório. 

 

Ação 11: Projeto Lab_Língua Portuguesa 

Comentários da ação 11.3: Nº de eventos do Lab_Língua Portuguesa 

realizados 

Neste quadrimestre, o Centro de Referência do Museu da Língua Portuguesa 

realizou o primeiro evento público do Lab_Língua Portuguesa: a roda de 

conversa “A língua acolhe? O ensino de português para alunos migrantes”, 

deu-se no dia 13 de outubro, das 18h30 às 20h, no canal do YouTube do MLP. 

Idealizada pela supervisora do CRMLP, Luiza Magalhães, a ação visou tratar 

sobre os desafios do ensino de língua portuguesa nas escolas que atendem 

alunos brasileiros e imigrantes (ou filhos de imigrantes). A escolha pelo tema 

se deu não apenas pela convergência em relação ao tema da nova exposição 

temporária “Sonhei em Português”, mas principalmente pelas interlocuções 

com agentes do universo da educação escolar realizadas pelo CRMLP ao longo 

do ano e mais intensamente no segundo semestre – conforme mais 

especificado no relatório de Rotinas. 

 

 

 

A roda de conversa fez parte da programação de divulgação da exposição 

temporária “Sonhei em Português”, e contou com a participação de 

profissionais da educação e do ativismo social que lidam com o desafio de 

acolher alunos migrantes e fazê-los se adaptar à nova realidade escolar. A 
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mediação foi realizada por Luiza Magalhães, e disponibilizou tradução em 

libras e certificação de participação aos ouvintes/assistentes interessados. 

Segue abaixo um resumo sobre o evento: 

A primeira convidada a falar na conversa foi Renata Franck Mendonça de 

Anunciação, doutoranda em Linguística Aplicada e Leitora Brasileira na 

Universidade Nacional Timor Lorosa’e, do Timor-Leste. A pesquisadora 

discorreu sobre o conceito de português como língua de acolhimento e da 

importância de políticas públicas que garantam acesso e autonomia aos 

imigrantes, questões levantadas no artigo de sua autoria, “A Língua que 

acolhe pode silenciar? Reflexões sobre o conceito de ‘Português como língua 

de acolhimento’”.  

Em seguida, a palavra foi passada para a professora de língua portuguesa 

Fernanda Zientara. Sob a perspectiva do educador, Fernanda compartilhou 

sua experiência como professora de português na Escola Municipal de 

Educação Infantil Infante Dom Henrique, localizada no bairro Canindé, na 

capital paulista. Essa escola é referência da rede municipal de ensino no 

acolhimento de estudantes e família migrantes. A escola articula projetos que 

valorizam a diversidade dos grupos, estimulando a autonomia dos alunos e a 

exploração das potencialidades da região, que acolhe diversos grupos 

migrantes. 

Partilhando o ponto de vista do aluno migrante, Olson Oscar, haitiano que 

está há cinco anos no Brasil, dividiu com o público um relato sobre suas 

vivências nesse período. Olson fez uma breve apresentação de seu país de 

origem, localizando-o no mapa, falou sobre sua experiência de chegada no 

Brasil e como foi a sua trajetória como ex-aluno migrante atendido pelo 

Centro Integrado de Educação de Jovens e Adultos Perus I, em São Paulo, 

onde atualmente ele atua como professor voluntário de crioulo haitiano.  

Por fim, a boliviana Jobana Moya, ativista que está à frente da Equipe de Base 

Warmis – Convergência das Culturas, juntou-se ao bate-papo trazendo a sua 

vivência como mãe de alunos da rede de ensino. Jobana comentou sobre a 

experiência de seus filhos e das experiências das mães e pais atendidos pela 

organização em que atua, compartilhando experiências de racismo e 

xenofobia que a comunidade migrante sofre inclusive dos professores e 

coordenadores das escolas. Jobana é uma das pessoas que contribuiu e está 

retratada na exposição “Sonhei em Português”. 

Ao final, o grupo respondeu às perguntas feitas pelos ouvintes/assistentes 

que acompanharam a live. O evento foi muito bem recebido pelo público, que 

manteve uma boa audiência e interagiu com perguntas, comentários e 

apontamentos relevantes, alcançando o pico de 53 espectadores 

simultâneos, um número expressivo em comparação com outras 

programações realizadas neste formato e horário – escolhidos em diálogo 
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com os participantes de modo a contemplar a disponibilidade dos mesmos e, 

em especial, da participante que falou a partir do Timor Leste. 

Durante o evento foi disponibilizada uma pesquisa de satisfação que obteve 

22 respostas. A partir dos dados extraídos, pode-se entender que o público 

foi majoritariamente feminino (86%), entre 25 e 44 anos (68%) e todos com 

ensino superior completo ou em andamento, sendo grande parte com pós-

graduação (41%). O evento teve um índice de satisfação de 100%, sendo 

90,9% de avaliações “ótimo” entre os respondentes, e 9,1% de “bom”. Até o 

momento da elaboração deste relatório, o vídeo conta com mais de 561 

visualizações no Youtube.  

Do ponto de vista institucional, a equipe do CR escolheu trabalhar este tema 

pela importância de discutir a questão das barreiras da língua encontradas 

pelos migrantes e abordar os projetos político-pedagógicos que respeitam e 

valorizam as diversas culturas e buscam promover a inclusão de estudantes 

estrangeiros no ensino brasileiro. Nesse sentido, reforça a atuação do museu 

em se colocar como um espaço para promoção de diálogos e debates com e 

entre diferentes atores do contexto educacional (professores, alunos, pais, 

pesquisadores etc.). 

 

Comentários da ação 11.4: Elaborar projeto (concurso/edital) 

voltado à exposição de longa duração  

Considerando as escutas realizadas durante o ano, bem como conversas 

entidades e iniciativas mapeadas no contexto do Lab_Língua Portuguesa, o 

CRMLP elaborou uma proposta de Edital voltado à exposição principal do MLP. 

Menciona-se aqui o Lab dado que é esta frente do CRMLP que agenciará as 

atividades dedicadas a potencializar a transposição de conteúdos e ações de 

formação, aliando educação e tecnologia e articulando variados públicos, em 

especial, aqueles ligados ao ensino público. 

Nesse sentido, dentre as ações a serem desenvolvidas pelo Lab estão a 

concepção de cursos permanentes de capacitação, desenvolvimento de 

materiais voltados à aprendizagem da língua portuguesa, realização de 

eventos com especialistas no tema, bem como na área de tecnologias, 

audiovisual, games e aplicativos, dentre outros. Dessa forma-se, objetiva-se 

consolidar o Lab como o ponto de encontro sobre inovação e língua 

portuguesa.  

Para o Edital, a equipe buscou o diálogo com parceiros e potenciais nomes 

que pudessem conceber junto com o CR um projeto que incorporasse as 

seguintes premissas: formação voltada às comunidades periféricas; atuação 

com tecnologias audiovisuais acessíveis; e concepção de um produto final a 

ser incorporado ao acervo do museu. Partindo deste escopo, o CR concebeu, 

em parceria com o Coletivo Coletores, o Edital “Encontros dissidentes - O 
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Museu como laboratório e a cidade como galeria a céu aberto” (nome 

provisório). 

O Coletivo Coletores é um coletivo de arte/intervenção urbana, formado em 

2008 na periferia da Zona Leste da Cidade de São Paulo pelos artistas e 

pesquisadores Toni Baptiste e Flávio Camargo. O coletivo tem como proposta 

trabalhar a cidade como meio e suporte para suas ações, a partir de conceitos 

como arte e jogo, design social, cyber arte, além do trânsito entre diversas 

linguagens como instalação, fotografia, interfaces de baixas tecnologias, 

game art, vídeo mapping, cinema e publicações impressas. 

A escolha por esse Coletivo para a parceria na elaboração do Edital se dá 

justamente pela convergência da proposta do Coletivo em relação a 

características fundamentais da curadoria do MLP, especificamente no 

tocante às expressões e manifestações relacionadas à língua no contexto das 

cidades, das ruas e paisagens urbanas. 

Assim, propõe-se no Edital uma formação em arte digital, memória e cidade, 

a partir de um laboratório de criação, experimentação e aprendizado que 

transite entre os espaços públicos da cidade e as instalações do próprio 

museu. A ideia nasce da importância de aproximar a presença e a ação do 

MLP para além do seu espaço físico, ampliando não só o alcance de suas 

ações, mas da possibilidade de gerar uma rede de aprendizado que capacita 

e viabiliza a projeção de jovens no cenário cultural da cidade, ao mesmo 

tempo que retroalimenta seu acervo. O projeto é baseado em uma 

convocatória que poderá selecionar até 12 participantes que participarão de 

encontros que serão realizados por três meses, divididos em quatro módulos, 

com uma entrega ao final. Propõe-se que tais entregas serão submetidas a 

uma Comissão Julgadora que definirá o melhor projeto, o qual ficará em 

exibição no Museu. 

Este Edital será apreciado pelo Comitê de Inovação e pelo Comitê Curatorial 

antes que seja efetivamente lançado. O lançamento não tem previsão de 

data. 

A proposta na íntegra do Edital encontra-se como um Anexo deste relatório. 

3.2 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 

12.

1 
Meta-Produto 

Seminário 

internacional 

realizado 

1º Quadrim - - 

2º Quadrim - - 
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[Presencial]  3º Quadrim 1 1 

META ANUAL 1 1 

ICM % 100% 100% 

 

DETALHAMENTO DAS AÇÕES CONDICIONADAS 

PROGRAMA DE GESTÃO DE ACERVOS 

 

Ação 12: Projeto do Lab_Língua Portuguesa  

Comentários da ação 12.1: Seminário internacional realizado  

Entre os dias 8 e 10 de dezembro de 2021, o CRMLP realizou seu primeiro 

seminário internacional, que teve como tema o multilinguismo em territórios 

lusófonos, seus contextos sociais e culturais. 

A concepção do evento, realizada pela equipe do CR, em especial pela 

coordenadora, Camila Aderaldo, e pela pesquisadora, Cecilia Farias, contou 

com a contribuição das Conselheiras do IDBrasil, Esmeralda Negrão 

(professora e pesquisadora do departamento de Letras da USP) e Marina de 

Mello e Souza (professora e pesquisadora do departamento de História, 

também da USP). Além delas, foi fundamental a participação da professora e 

pesquisadora do Mackenzie, Regina Brito, parceira do CR e integrante do 

projeto Museu Virtual da Lusofonia (Universidade do Minho).  

A escolha do tema considerou aspectos fundamentais da nova curadoria do 

museu, que apresenta uma maior ênfase na valorização do português como 

língua global, explorando a diversidade que compõe a construção de culturas 

e identidades. A língua, nessa proposta, é uma parte crucial da natureza 

humana, e sua multiplicidade faz parte da nossa história. Abordar a 

distribuição das línguas em variados territórios é falar da história implícita 

nas dinâmicas sociais de seus falantes. O MLP, especialmente por meio de 

algumas experiências da nova exposição, como o Palavras Cruzadas, Nós da 

Língua e Falares, explicita como o multilinguismo é um tema que atravessa o 

mundo lusófono. 

Ao longo do processo de estruturação do seminário, foram realizadas 

reuniões com todos os convidados das rodas de conversa (à exceção de Isabel 

Macedo e Katia Chulata), e com alguns foram feitas escutas mais prolongadas 

sobre os temas debatidos. Foram os casos das conversas com Alexander 

Cobbinah, Dominika Swolkien e Thiago Chacon, que, além dos temas que 

abordariam em suas apresentações, discutiram com mais profundidade o 

tema do multilinguismo e apontaram para outras possibilidades de temas e 

pessoas a convidar.  
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Como partido fundamental para a realização do evento, buscou-se uma 

composição de convidados que representasse uma abrangência temática e 

geográfica, bem como incorporasse dimensões distintas: acadêmica, artística 

e cultural. 

Foram 13 palestrantes e 6 mediadores, falando a partir de Moçambique, 

Angola, Itália, Portugal, Cabo Verde, Guiné Bissau, Timor Leste e Brasil. 

Ainda, foram 09 pessoas apresentando trabalhos, que representaram Angola, 

Argentina, China, EUA, Finlândia, França, Itália, Japão e Portugal, além de 

diversas cidades do Brasil. A chamada para submissão de trabalhos ficou 

aberta de 01 a 17 de novembro, resultando em 37 inscritos para avaliação. 

Além de diversas universidades, participaram como palestrantes 

representantes do Museu Emilio Goeldi e Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional (IPHAN), que trabalham com coleta e registro de acervos e 

referências relacionadas à diversidade linguística no Brasil, além do Museu 

Virtual da Lusofonia. 

No âmbito das linguagens artísticas, o evento contou com a transmissão do 

curta-metragem Larfiagem (que trata sobre uma língua inventada no interior 

de Santa Catarina), com a leitura poética de portunhol selvagem por Douglas 

Diegues (escritor que está presente na experiência Falares, da exposição 

principal) e, para encerrar o evento, a artista moçambicana Lenna Bahule fez 

uma performance musical, criada especialmente para o tema, cujo registro 

passa a integrar o acervo do Museu. 

Até o momento da elaboração deste relatório, as transmissões tiveram ao 

todo 2.136 visualizações e 17.441 impressões no YouTube. Assinaram a lista 

de presença para receber certificado como ouvinte/assistente: 137 pessoas 

no primeiro dia de seminário, 134 pessoas no segundo dia e 112 pessoas no 

terceiro dia. 

O evento foi muito bem recebido pelo público (também composto por pessoas 

de vários países), que acompanhou e interagiu com muitas perguntas, 

comentários e apontamentos relevantes. De acordo com a pesquisa de 

satisfação, que teve 50 respondentes, somou-se 100% de aprovação, sendo 

94% qualificado como “ótimo”. 

Por fim, importante dizer que por meio deste seminário foi possível estreitar 

laços com instituições parceiras, ou que poderão vir a ser no futuro, como 

Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Letras e Linguística – 

Anpoll; Associação Brasileira de Linguística – Abralin; Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional – Iphan; Universidade do Cabo Verde, Centro 

de Estudos de Linguística Geral e Aplicada da Universidade de Coimbra 

(CELGA-ILTEC); Museu Emilio Goeldi; Museu Virtual da Lusofonia. Além disso, 

a realização deste primeiro seminário internacional fortaleceu a posição do 
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MLP como um espaço para debates qualificados e trocas entre as pesquisas 

acadêmicas e a sociedade civil. 

Segue abaixo um resumo sobre a programação do seminário. 

 

Concepção teórica: 

Para a concepção teórica do evento, considerou-se a existência de uma 

multiplicidade de perspectivas pelas quais se pode investigar a convivência 

entre línguas – as dinâmicas sociais, a dimensão institucional e a legislação, 

a influência mútua entre as diversas formas de falar, os sistemas 

educacionais, como se estruturam as interações cotidianas, as expressões 

artísticas são alguns exemplos dessas perspectivas. Com isso em mente, 

foram eleitos três eixos que nortearam as discussões do seminário: 

• Políticas linguísticas: Territórios em que coexistem diferentes línguas 

demandam reflexões específicas sobre as escolhas institucionais: em qual 

língua serão escritos documentos oficiais; como serão feitas as orientações 

públicas de saúde e segurança, por exemplo; qual ou quais línguas serão 

adotadas no ensino. Desse modo, o objetivo é promover debates que 

contemplem temáticas diversas que atravessam as práticas sociodiscursivas 

e impactam os estudos sociológicos, culturais, linguísticos, entre outros.  

• Culturas multilíngues: Considerando que o mundo é majoritariamente 

multilíngue, ou seja, a maior parte da população convive com mais de uma 

língua em seu cotidiano, propõe-se uma discussão acerca de realidades em 

que as pessoas vivenciam o português e outras línguas num mesmo território. 

Sejam outras línguas com caráter de oficialidade ou não, crioulos de base 

portuguesa ou a língua de sinais do país, serão acolhidas apresentações de 

pesquisas linguísticas, experiências de práticas de ensino, reflexões sobre 

processos artísticos e museológicos, dentre outros.  

 

•  O português no mundo: Com cerca de 260 milhões de falantes, a 

língua portuguesa é a 5ª mais falada no mundo. É língua oficial de 9 países, 

além de regiões administrativas como Macau, Damão e Diu, Malaca e Goa. 

Sua condição de língua global proporciona amplas possibilidades de discussão 

sobre sua presença no mundo, desde a criação de laços linguísticos que 

atravessam quatro continentes até os desafios e riquezas proporcionados por 

sua diversidade. 

 

Organização 

As atividades foram divididas em três modalidades: mesa de apresentação 

de trabalhos, que foram submetidos entre 1 e 17 de novembro e selecionados 

pelo CR MLP; roda de conversa com profissionais convidados; apresentação 
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cultural. Além disso, houve uma conferência de abertura no primeiro dia de 

seminário. 

As pessoas que desejassem receber certificado de participação como 

ouvinte/assistente deveriam se inscrever na plataforma Sympla e comparecer 

a pelo menos 2 dos 3 dias de evento. Foi compartilhada uma lista de presença 

durante a realização do evento. 

As informações ao público podem ser conferidas no site do MLP: 

https://www.museudalinguaportuguesa.org.br/i-seminario-viagens-da-

lingua/ 

  

Programação de 08/12: 

Às 9h, houve a Conferência de abertura, proferida pela escritora 

moçambicana Sara Jona Laisse, com fala de abertura oficial da diretora 

técnica Marília Bonas. Sara Jona Laísse falou do panorama linguístico de 

Moçambique, apresentando também seu dicionário Português-

Gitonga/Gitonga-Português. 

https://www.museudalinguaportuguesa.org.br/i-seminario-viagens-da-lingua/
https://www.museudalinguaportuguesa.org.br/i-seminario-viagens-da-lingua/
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Das 9h40 às 10h40 foi realizada a mesa Políticas linguísticas, com as 

apresentações dos trabalhos: Ana Sousa da Silva (Universidade Estadual do 

Rio de Janeiro) – “Relato de experiência: aulas de português como língua de 

acolhimento (PLAc)”; Daniel Escorel (Universidade do Minho) – “Diversidade 

cultural e linguística na agenda de cooperação da Comunidade dos Países de 

Língua Portuguesa (CPLP)”; e Luciana Faria Pereira Paltila (Prefeitura de 

Helsinque, Finlândia) – “Ensino de Português como língua de herança na 

Finlândia: desafios e práticas”. Com mediação de Cecilia Farias, pesquisadora 

do CR MLP. 
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Das 10h50 às 12h20, foi realizada a roda de conversa “A vida das línguas: 

entre o uso e as leis”, com a presença das professoras Dominika Swolkien 

(luso-polaca, atua no estudo do português e do crioulo de Cabo Verde, leciona 

na Universidade de Cabo Verde) e Altaci Rubim (indígena Kokama, professora 

na Universidade de Brasília), bem como do ex-secretário de Cultura da Guiné-

Bissau, António Spencer Embaló, e da cientista social Thaís Borges Werneck 

(Iphan – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional). A mediação 

foi feita pelo professor e pesquisador sobre políticas linguísticas Xoán Lagares 

(Universidade Federal Fluminense). 

 

Às 12h20 foi transmitido o curta-metragem “Larfiagem”, como a atividade 

cultural de encerramento do primeiro dia de seminário. 
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Programação de 09/12: 

A mesa Culturas multilíngues, iniciada às 9h, foi composta pelos seguintes 

trabalhos: Lina Gabriela Cortés (Universidad Nacional de San Martín) – 

“Produções artísticas da fronteira entre Uruguai e Brasil: portuñol 

entreverado”; Juliana Bertucci Barbosa (Universidade Federal do Triângulo 

Mineiro) e Marcia dos Santos Machado Vieira (Universidade Federal do Rio de 

Janeiro) – “Notícias do projeto Plataforma da Diversidade Linguística 

Brasileira e Contribuições para a Educação Patrimonial”; e Kainan-Yuuki 

Veronese Anastacio (Universidade de São Paulo) – “Construção da Identidade 

Nacional sob o Contexto Multilinguítisco no Timor-Leste”. Com mediação de 

Vaz Pinto Có (Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-

Brasileira) e Luiza Magalhães, supervisora no CR MLP. 

 

Das 10h10 às 11h40, ocorreu a roda de conversa “Vidas entre línguas”. Nela, 

Thiago Chacon (Universidade de Brasília) falou das línguas indígenas do Alto 

Rio Negro, Brasil; Vicente Paulino (Universidade Nacional Timor Lorosa’e) 

apresentou as línguas faladas no Timor-Leste; Manuel da Silva Domingos 

(Universidade Agostinho Neto) apresentou a diversidade linguística de 

Angola; e Hein van der Voort (Museu Emilio Goeldi) trouxe um pouco do 

trabalho do Museu Emilio Goeldi na pesquisa, coleta e documentação de 

dados de línguas indígenas. O debate foi mediado pelo professor e 

pesquisador sobre multilinguismo Alexander Yao Cobbinah (Universidade de 

São Paulo). 
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Às 11h50, houve o encerramento do dia com a apresentação de “Dá gusto 

phalar desnudo por estas selvas”, uma leitura de textos em portuñol com 

Douglas Diegues.  

  

Programação de 10/12: 

Às 9h teve início a mesa O português pelo mundo, composta pela 

apresentação dos trabalhos: Amanda Macedo Balduino (Universidade de São 

Paulo) – “A língua portuguesa de São Tomé e Príncipe”; Caio César Christiano 

(Instituto Politécnico de Macau) – “Minoritária, mas não minorizada: a língua 

portuguesa em Macau”; e Marcia dos Santos Machado Vieira (Universidade 

Federal do Rio de Janeiro) – “Português em território de línguas românicas: 

a variar e a (des)fazer nós”, com mediação de Karin Indart (Universidade do 

Minho) e Cecilia Farias, pesquisadora do CR MLP. 
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Às 10h10, começou a última roda de conversa, “Língua portuguesa: presença 

global e para formação de redes”. Hugo Cardoso (Universidade de Lisboa) 

abordou aspectos da língua portuguesa em Goa (Índia) e Sri Lanka; Katia 

Chulata (Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio”) falou do português 

como língua de herança, principalmente o caso da comunidade lusófona em 

Pescara (Itália); e Isabel Macedo apresentou o caso do Museu Virtual da 

Lusofonia. O debate teve mediação da professora Regina Brito (Universidade 

Presbiteriana Mackenzie/Museu Virtual da Lusofonia).  

 

A programação cultural de encerramento foi a performance musical de Lenna 

Bahule, cuja gravação vai compor o acervo permanente do MLP. 
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3.3 PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES E PROGRAMAÇÃO CULTURAL – PEPC 

MUSEU DA LÍNGUA PORTUGUESA – AÇÕES PACTUADAS (2021) 

Sublinha-se que no ano de 2021, o grande destaque do Programa de Exposições e 

Programação Cultural foi a reabertura do MLP, com sua exposição principal 

renovada e atualizada – tanto em seu conteúdo quando nos recursos expográficos 

e tecnológicos. Na mesma ocasião, na sala de exposições temporárias a exposição 

“Língua Solta”, com curadoria de Moacir dos Anjos e Fabiana Moraes, contava com 

180 obras de arte, oriundas de mais de 89 coleções. “Língua Solta” abriu 

oficialmente para o público e ficou em cartaz até 03 de outubro, totalizando 28.145 

pessoas. 

Por fim, também é importante ressaltar a extensa programação cultural, realizada 

ao longo do ano, de modo a potencializar não apenas a própria exposição de longa 

duração, mas também aprofundar o debate e reflexões sobre diferentes aspectos 

da língua portuguesa, bem como democratizar o acesso às diferentes ações 

culturais por meio do modelo híbrido. 

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 1 

META 

ANUAL 
2 

2 

ICM% 100% 100% 

14 
Exposição On-

line 
14.1 Meta-Produto 

Quantidade de 

exposições 

1º Quadrim - - 

2º Quadrim - - 

3º Quadrim 1 1 

META 

ANUAL 
1 

1 

ICM% 100% 100% 

15 

Linhas 

curatoriais 

gerais e 

específicas 

15.1 Meta-Produto 

Programa 

temático de 

exposições a 

ser realizado 

no ano 

subsequente 

elaborado 

1º Quadrim - - 

2º Quadrim -  

3º Quadrim 1 1 

META 

ANUAL 
1 

1 

ICM% 100% 100% 

16 
Edital de 

ocupação para 

programação 

16.1 Meta-Produto 
Edital 

elaborado 

1º Quadrim - - 

2º Quadrim -  
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cultural 

(“Plataforma 

Conexões” - 

2022) 

3º Quadrim 1 1 

META 

ANUAL 
1 1 

ICM% 100% 100% 

17 

 

Estação Férias 

[Virtual] 

 

17.1 Meta-Produto 
Programação 

realizada 

1º Quadrim - - 

2º Quadrim - - 

3º Quadrim 1 0 

META 

ANUAL 
1 

0 

ICM% 100% 0 

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 34 

META 

ANUAL 
4 

58 

ICM% 100% 1.450% 

18.2 
Meta- 

Resultado 

Número 

mínimo de 

público em 

Ações com o 

Território 

1º Quadrim -  

2º Quadrim 20 176 

3º Quadrim 20 
528 

 

META 

ANUAL 
40 

706 

ICM% 100% 1.765% 

19 

Programação 

cultural digital – 

Pós-FLIP - 

debates 

 

[Virtual] 

19.1 Meta-Produto 
Quantidade de 

eventos 

1º Quadrim - - 

2º Quadrim - - 

3º Quadrim 1 1 

META 

ANUAL 
1 

1 

ICM% 100% 100% 

19.2 Dado-extra 

Número de 

público virtual 

(participação) 

1º Quadrim - - 

2º Quadrim - - 

3º Quadrim 1 345 
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ANUAL 1 345 

20 

Sarau do MLP 

 

[Presencial] 

20.1 Meta-Produto 
Quantidade de 

eventos 

1º Quadrim - - 

2º Quadrim - - 

3º Quadrim 3 3 

META 

ANUAL 
3 

3 

ICM% 100% 100% 

20.2 
Meta- 

Resultado 

Número de 

público 

presencial 

1º Quadrim - - 

2º Quadrim -  

3º Quadrim 90 170 

META 

ANUAL 
90 

170 

ICM% 100% 188% 

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 1 

META 

ANUAL 
1 1 

ICM% 100% 

 

100% 

21.2 Meta-Resultado 

Número 

mínimo de 

pessoas 

atendidas  

1º Quadrim - - 

2º Quadrim -  

3º Quadrim 30 650 

META 

ANUAL 
30 

650 

ICM% 100% 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 68.342 

META 

ANUAL 
65.860 81.450 

ICM% 100% 123% 

23 

 

Jornada do 

Patrimônio 

23.1 Meta-Produto 
Quantidade de 

eventos 

1º Quadrim - - 

2º Quadrim 2 0 

3º Quadrim - 2 
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[Presencial] 

META 

ANUAL 
2 

2 

ICM% 100% 100% 

23.2 Meta-Resultado 

Número 

mínimo de 

público 

presencial 

atendido 

1º Quadrim - - 

2º Quadrim 20 - 

3º Quadrim -  

META 

ANUAL 
20 

48 

ICM% 100% 240% 

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% 

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 

26.1 Meta-Produto 
Quantidade de 

ações 

1º Quadrim - - 

2º Quadrim 1 1 

3º Quadrim -  

META 

ANUAL 
1 

1 
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[Presencial] 

ICM% 100% 100% 

26.2 Dado-extra 
Número de 

público  

1º Quadrim   

2º Quadrim  1.250 

3º Quadrim   

ANUAL  1.250 

27 

Lives de 

literatura/Palav

ra no Agora 

 

[Virtual] 

27.1 Meta-Produto 
Quantidade de 

ações 

1º Quadrim 2 2 

2º Quadrim 4 2 

3º Quadrim 4 4 

META 

ANUAL 
10 

8 

ICM% 100% 80% 

27.2 Dado-extra 

Número de 

público virtual 

(participação) 

1º Quadrim   

2º Quadrim  1.005 

3º Quadrim   

ANUAL  1.005 

 

DETALHAMENTO DAS AÇÕES PACTUADAS 

PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES E PROGRAMAÇÃO CULTURAL 

 

Ação 13: Exposição Temporária  

No ano de 2021 ocorreram duas exposições temporárias que fortaleceram a 

programação cultural do MLP: “Língua Solta” e, neste quadrimestre, “Sonhei 

em português!”. 

Foi realizada, também, uma mostra no Saguão Oeste: “Viva Palavra”; 

mostra com curadoria de Antonio Junião e obras criadas especialmente para 

o Museu de sete artistas visuais de vários cantos do Brasil. 

A exposição “Língua Solta” teve a curadoria de Moacir dos Anjos e Fabiana 

Moraes e contava com 180 obras de arte, oriundas de mais de 89 coleções. 

Devido as restrições da Pandemia a exposição abriu oficialmente para o 

público no dia da reabertura do museu, 31 de julho, e ficou em cartaz até 3 

de outubro, totalizando 28.145 visitantes. 

No terceiro quadrimestre, no dia 11 de novembro, foi inaugurada uma nova 

exposição temporária intitulada “Sonhei em português!”, com curadoria de 

Isa Grinspum Ferraz, expografia de Marcelo Ferraz, pesquisa de Helena 

Tassara, assistência de curadoria e roteiro de Marcelo Macca, cenografia da 
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Elástica, projeto de luz Anna Turra, comunicação visual Dínamo Design, 

montagem fina Gala. 

A exposição tem como um de seus núcleos principais a experiência de 

imigrantes de várias nacionalidades em São Paulo – uma cidade cuja história 

e cujo presente são indissociáveis da imigração. O título da mostra vem de 

um dos depoimentos exibidos e alude ao momento simbólico em que o 

imigrante concretiza sua ligação pessoal com a terra que o recebeu. “As 

línguas são diferentes porque refletem ideias, valores, conhecimentos e 

visões do universo também diferentes entre si. Cada língua é uma visão do 

cosmo, com seus provérbios, suas sonoridades, seus ritmos e sua poética 

própria. Cada uma delas organiza a seu modo a experiência do mundo” 

Logo ao entrar na exposição, os visitantes são recebidos na 

sala Deslocamentos Cruzados, em um ambiente que tematiza as pessoas 

e as línguas em trânsito. Por meio de instalações visuais e sonoras, o público 

terá o impacto de se perceber em um mundo no qual cabem diversos 

universos, expressos pela variedade de idiomas em uso. A sala tem como 

destaque uma vitrine em que “flutuam” letras e caracteres de alfabetos de 

várias línguas, como árabe, coreano, chinês, hebraico e cirílico.    

  

O ambiente é preenchido por cantos em vários idiomas, em diferentes ritmos 

e sonoridades, reunidos pela cantora e pesquisadora Fortuna, em uma 

trilha sonora pensada especialmente para a exposição. Em uma das paredes, 

uma instalação visual concebida por  Solange Farkas, da Associação 

Cultural Videobrasil, apresenta retratos de imigrantes de várias partes do 

mundo residentes de São Paulo, enquanto, em outra, uma grande tapeçaria 

do artista Edmar de Almeida alude às bandeiras como símbolos nacionais. 

Na proposta da exposição, elas estão entrelaçadas. Ainda neste espaço há 

um grande mapa-múndi, realizado pelo Estúdio Laborg, em que são 

projetados os fluxos migratórios contemporâneos.  

  

Tanto mar é o título da segunda sala da mostra. A maior galeria do espaço 

expositivo é totalmente ocupada pela instalação inédita "Travessia", criada 

pelo artista Leandro Lima. Especialmente comissionada para a exposição, 

esta grande obra cinética, feita de luzes, sons e movimentos, evoca em uma 

experiência sensorial a travessia de um oceano, com seu mistério. Há ainda 

textos poéticos, projetados nas paredes, que falam sobre o partir, em 

instalação criada pelo Coletivo Bijari.     

  

Terminada essa “jornada”, o visitante chega à sala Para esta cidade, 

dedicada à complexa vivência dos imigrantes que se estabeleceram na 

cidade de São Paulo. Doze caixas apresentam objetos que tematizam de 

forma poética a experiência migratória. Elas estão articuladas a vídeos 

criados pelo documentarista   Marco Del Fiol, nos quais imigrantes de várias 
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nacionalidades contam suas histórias sobre os países de origem e o Brasil e 

também falam sobre como se relacionam com a língua portuguesa.   

  

Ainda nesta sala, em um miniauditório, serão exibidos vídeos que 

problematizam a imigração do século XXI, com curadoria 

de Solange Farkas,  também a partir do acervo do Videobrasil. Uma 

instalação com animações de dois poemas de  Augusto de Campos, “SOS” 

e “Sol de Maiakóvski”, lidos pelo próprio poeta, encerra a exposição. “Gente 

é para brilhar”, diz o poeta.   

  

Na saída da mostra, na sala Do Brasil para, há monitores que apresentam 

depoimentos de brasileiros que vivem em outros países, como o Japão, a 

Austrália e os Estados Unidos. Eles falam de suas experiências como 

imigrantes em outras terras, destacando as questões linguísticas implicadas 

nesse trânsito, além de abordar o desejo ou a necessidade de migrar, o 

“estar” migrante e a saudade do Brasil.  

 

Nos quase dois meses, a exposição já recebeu 31.759 visitantes e, ao longo 

de 2021, o Museu teve 81.450 visitantes, contando convidados e pequenos 

grupos antes da abertura oficial e o público geral pós abertura. 

 

 

Recorte da exposição “Sonhei em Português” 

Foto: Alita Mariah 
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Recorte da exposição “Sonhei em Português” 

Foto: Alita Mariah 

 

    

Recorte da exposição “Sonhei em Português” 

Foto: Alita Mariah 
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Ação 14: Exposição Online 

A exposição virtual “Estação da Luz: 120 anos” foi lançada em 11 de 

setembro na plataforma Google Arts & Culture durante a programação online 

da Jornada do Patrimônio. Com imagens de acervos do Instituto Moreira 

Salles, do Museu Paulista e do Museu do Café, além de fotos de arquivo do 

próprio Museu da Língua Portuguesa, a exposição virtual “Estação da Luz: 

120 Anos” traça um histórico do prédio em que está instalado o museu e por 

onde passam mais de 350 mil pessoas diariamente. A mostra, que tem 

curadoria do Centro de Referência do Museu da Língua Portuguesa, ajuda a 

narrar a história da cidade de São Paulo, cujo impulso econômico está 

associado à economia cafeeira e ao fluxo de migrantes que chegavam à 

capital pela Estação da Luz.  

 

“É possível ainda observar as transformações arquitetônicas pelas quais o 

prédio da Estação da Luz passou nas últimas décadas”, conta Camila 

Aderaldo, coordenadora do Centro de Referência do Museu da Língua 

Portuguesa. “Estação da Luz: 120 Anos” está acessível pela plataforma 

Google Arts & Culture 

(https://artsandculture.google.com/story/RAURhHm2wnzb1g)  

 

Ação 15: Linhas Curatoriais Gerais e específicas  

Para o programa temático de exposições a ser realizado no ano de 2022 pelo 

MLP será dada continuidade à proposição de que a nova exposição de longa 

duração é o ponto focal de comunicação museológica, onde são selecionados 

os assuntos que podem ser aprofundados ou ganhar outros pontos de vista 

nas exposições temporárias, itinerantes e virtuais, assim como na 

programação cultural do ano subsequente. 

 

A exposição de longa duração, desse modo, permanecerá sendo o pilar do 

sistema de exposições delineado no Plano Museológico. Os quatro eixos 

fundamentais - antiguidade, presença global, formação sincrética e 

https://artsandculture.google.com/story/RAURhHm2wnzb1g
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reinvenção permanente, que exploram a língua portuguesa como patrimônio 

cultural contemporâneo a partir de noções de identidade, diversidade e 

pertencimento - serão os vetores das ações propostas nesse Programa.  

 

Para as exposições temporárias, dentre as possibilidades indicadas no Plano 

Museológico, será desenvolvida a temática das línguas indígenas, em uma 

nova exposição que ocupará a sala de exposições temporária (área com 

aproximadamente 460m2 no primeiro andar). Esta mostra trabalhará a língua 

portuguesa falada no Brasil como patrimônio cultural contemporâneo a partir 

de noções de identidade, diversidade e pertencimento dos povos originários 

do Brasil. Estas noções serão abordadas por suas próprias vozes, 

incorporando para esta exposição a ativação de metodologias de curadoria 

participativa e compartilhada. 

  

No saguão oeste, está previsto o desenvolvimento de mostra alusiva às 

comemorações do Centenário Saramago, efeméride celebrada em 2022.  A 

mostra dedicada à produção literária de José Saramago, a partir de um de 

seus contos - “O Conto da Ilha Desconhecida” - possibilitará a ativação de 

uma rede internacional com consulados e instituições dos países de língua 

portuguesa celebrando este consagrado autor, conforme também previsto em 

nosso Plano Museológico. 

 

As atividades da programação cultural do MLP ao longo de 2022 terão como 

base os eixos norteadores descritos na proposta técnica plurianual, a saber:  

 

1. Ações de incentivo à leitura e escrita; 

2.Ações com o território; 

3.Celebração de autores consagrados da língua portuguesa no Brasil e países 

da CPLP e criação de plataforma para novos autores, em distintos gêneros e 

territorialidades; 

4.Ações para promoção da equidade de gênero e valorização da diversidade 

sociocultural; 

5. Ações para mobilização da cadeia de produção da economia criativa e de 

novas tecnologias (inovação). 

 

Os públicos-alvo a serem atendidos são: famílias e crianças, com atenção à 

primeira infância; jovens; idosos; imigrantes e refugiados recém-chegados à 

São Paulo; usuários da rede metropolitana de trens e metrôs que circulam 

pela Estação da Luz; professores e educadores sociais; pessoas em situação 

de vulnerabilidade social que circulam na região; artistas que atuam nos trens 

da CPTM e Metrô. Além desses públicos, a programação cultural de 2022 trará 

também eventos específicos para interessados em criação literária, como 

diálogos com escritores em processo de formação; empreendedorismo, 
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cadeia produtiva da cultura, gastronomia e tecnologia; bem como formadores 

de opinião (críticos de cultura, de literatura, artes e museus). 

 

Cabe destacar algumas das atividades previstas para a programação cultural 

de 2022, como a programação do Dia da Língua Portuguesa, a realização da 

programação especial “Estação Férias”, a Feira de Economia Criativa e a Feira 

de Livros, a realização de uma série de atividades que integram os programas 

públicos da exposição “Línguas Indígenas (nome temporário)”, a realização 

de 10 edições do “Sarau MLP” - que ocorre de março a dezembro no Saguão 

Oeste do museu, a programação “Plataforma Conexões”, com 08 

apresentações de artistas iniciantes selecionados por meio de edital público 

e as “Ações com território”, pensadas de maneira dialógica, e realizada por 

meio de eventos quinzenais. 

 

Ação 16: Edital de ocupação para a programação cultural 

(“Plataforma Conexões” – 2022)  

A elaboração do edital ‘Plataforma Conexões” é uma meta do presente 

quadrimestre do Programa de Exposições e Programação Cultural. Este edital 

foi elaborado incialmente por um GT interno composto pela diretoria técnica, 

a coordenadora do comitê curatorial do museu e equipe técnica do Programa. 

O edital, a ser publicado no início de 2022, prevê a seleção de 8 artistas 

iniciantes (individuais ou grupos) para realizar performances no Saguão 

Oeste para o público transeunte da Estação. As ações podem ser 

performances teatrais, musicais, dança entre outras linguagens. O edital 

prevê a seleção por meio de comissão independente. 

O documento preliminar segue anexo a este relatório. 

Ação 17: Estação Férias 

Avaliou-se que a ação no formato virtual não teria engajamento do público 

de crianças e famílias, considerando um desgaste das programações virtuais 

no contexto de transição da pandemia. Nessa perspectiva, após avaliação e 

conversa com parceiros da UPPM, a ação foi transferida para janeiro de 2022, 

considerando maior retomada das atividades presenciais a partir do avanço 

da vacinação. Pretende-se ocupar o Saguão Oeste do Museu da Língua 

Portuguesa com uma proposta curatorial artístico-educativa que concebe e 

executa estrutura cenotécnica e atividades variadas. Serão 6 (seis) ações 

artística-culturais a serem realizadas aos sábados e domingos dentro do 

espaço do projeto, além de oficinas diárias com as invenções que se dão no 

cotidiano, tornando visíveis descobertas que muitas vezes são guardadas, 

invisibilizadas. O objetivo é criar um lugar para registrar saberes e 

compartilhá-los, para descobrir histórias e inventar outras possíveis. 
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O espaço dessa ocupação será construído com mobiliário específico, tecidos 

e varais para abrigar a coleta de narrativas do público, bem como a exposição 

dos resultados alcançados.  Essas narrativas servirão como disparadores para 

as ações. 

O projeto prevê oficinas diárias para o público espontâneo e grupos 

agendados de 5ª feira a domingo no saguão do museu – do dia 13 a 30 de 

janeiro de 2022. Ao longo da ocupação, o espaço será ocupado pelos 

trabalhos construídos ao longo deste período pelo público. 

 

Ação 18: Ações com o território [Presencial] 

As ações de ativação e engajamento com o território da Luz tem destaque 

especial na programação do MLP, pois a instituição compreende o potencial 

dessas articulações para o fortalecimento da proposta do IDBRasil na relação 

com a comunidade do entorno da instituição. Foram desenvolvidas, ao longo 

de 2021, 34 ações, conforme listado abaixo: 

Visitas ao MLP no contexto das ações de Articulação Territorial 

- 15 visitas com articuladores do território totalizando 70 visitantes (sem 

ingressos. Visita técnica ao edifício) 

- 10 visitas de grupos trazidos por esses articuladores totalizando 139 

visitantes 9 com ingressos. Visita cultural). Grupos atendidos: 

• Caps Ad Sé  

• Caps Ad Prates  

• Caps Ad IV  

• Consultório na Rua  

• Saica Vila Prudente  

• Eja Homero dos Santos Fortes  

• Museus Acessíveis  
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Visita do grupo EJ Homero dos Santos Fortes 

 

- Biricar e MLP: Museu e Território 

Quantidade de ações: 4 (22 e 29/09 - 06 e 13/10) 

Público-alvo:  Passantes da calçada do Museu e entorno 

Público engajado: 170 pessoas 

Apoio/ ações transversais:  Desenvolvimento Institucional: Ativação de 

parceria com a Sabesp para o apoio com a distribuição de água; ativação da 

parceria com Itaú Social para o apoio com livros infantis;  Centro de 

Referência do Museu do Futebol e do Museu da Língua Portuguesa: Apoio com 

livros para a maleta de livros livres;  Educativo: Presença de educadores para 

ativação do Saguão Oeste como espaço de acolhimento; Exposições e 

Programação Cultural: Apoio operacional  

Com o objetivo de criar vínculos e promover a inclusão dos públicos de 

trabalhadores, famílias e crianças em situação de vulnerabilidade social que 

historicamente não se sentem autorizados a entrar nos equipamentos 

culturais, as ações propõem a presença do Museu da Língua Portuguesa nas 

calçadas de seu entorno imediato. A ideia foi ampliar o alcance do Museu por 

meio de práticas artísticas-pedagógicas que promovam integração entre a 

instituição e seus vizinhos, para que, num futuro próximo, esses públicos, se 

reconhecendo no direito de usufruir dos bens culturais da cidade, passem a 

frequentar esse e outros equipamentos. 

Para o desenvolvimento das ações, o Museu da Língua Portuguesa contou 

com a parceria do Biricar, que é uma das ações promovidas pelo coletivo 
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artístico Birico, de importante presença no território onde o museu está 

inserido e reconhecido por ações que valorizam o convívio, o reconhecimento 

da alteridade e a promoção da cidadania.  O Biricar, por sua vez, é um 

dispositivo móvel (um carrinho cultural) que atua junto à população na 

ocupação dos espaços públicos, na promoção de cidadania e na luta pelo 

direito à cidade através de ações culturais. Contação de história, escrita 

criativa, a disponibilização de material artístico para a livre expressão, 

karaokê são algumas das estratégias artísticas de aproximação entre o 

dispositivo e a população. No entanto, o objetivo maior é a promoção de 

escuta e acolhimento, de reconhecimento de direitos e promoção de 

cidadania. 

Uma das iniciativas propostas pelo Biricar é a chamada “mala de livros livres”, 

que consiste na oferta de material de leitura para a população. A proposta é 

que a mala seja sempre abastecida por livros doados, vindos de diferentes 

origens para que tomem diferentes destinos, livres. Sem curadoria ou 

enquadramento, acredita-se que cada livro encontra um caminho pelas mãos 

de quem o escolhe para doar, para ler, para devolver ou passar para frente 

em forma de partilha, presente ou venda. O objetivo é incentivar a leitura e 

a partilha, a circulação de livros.  

O principal elemento para a conexão entre os passantes das calçadas é a 

oferta de água (no caso das atividades em questão, contamos com a parceria 

com a Sabesp, que garantiu a doação de copos de água mineral), elemento 

importante na dinâmica do território.  
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Imagens de momentos distintos da atividade Biricar 

 

- Sonhar o Mundo – Mulheres na Luz 

Nesta ação, o coletivo Birico produziu cartazes no Saguão Oeste do Museu da 

Língua Portuguesa com artistas mulheres do Brasil e da Espanha, compondo 

um mural visual que propôs a criação de diálogos e reflexões sobre a presença 

feminina na cultura e nas cidades. Na atividade, também foram exibidas 

vídeo-cartas elaboradas por essas mulheres, que abordam questões relativas 

à visibilidade e representação nas relações com a arte, a memória, o trabalho, 

violência de gênero, equidade, entre outros temas.  

 

O evento aconteceu no Saguão Oeste do Museu da Língua Portuguesa, no dia 

11 de dezembro, das 11h às 14h30, e foi o início de uma ação em rede da 

qual participam também o Museu da Energia, Sesc Bom Retiro, Choque 

Cultural, Diversitas USP, Teatro de Contêiner Mungunzá, Coletivo Tem 

Sentimento e o bloco Ilú Obá de Min. Esta ação fez parte da campanha Sonhar 

o Mundo, promovida pelo Sistema Estadual de Museus de São Paulo (SISEM), 

que tem como tema ‘Soluções Sistêmicas para o futuro que queremos: 

Mulheres’. 

Público engajado: 70 pessoas.  
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Saguão e calçada do MLP na ação do Sonhar o Mundo 

 

- Engajamento do Pagode na Lata – Feira Luz Criativa 

A Feira Luz Criativa, realizada em parceria com a artista plástica Ida Feldman, 

aconteceu no dia 18 de dezembro, das 10h às 17h, e reuniu mais de 20 

expositores com suas artes, artesanatos, óleos essenciais, bordados, 

saboaria, produtos para limpeza e alinhamento energético, roupas, arte 

brasileira, bijoux, plantas, livros e outros.  

Para a composição da programação cultural e como forma de engajar artistas 

e públicos do território, a articulação social colaborou com as equipes 

responsáveis pela produção da feira (Núcleos de Desenvolvimento 

Institucional e de Programação e Exposições) articulando a presença do 

Pagode na Lata. Nesta ação, 13 músicos do território puderam colaborar com 

o evento, sendo remunerados por isso, sendo impactados direta e 

positivamente pela cadeia produtiva museológica.  
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Integrantes do Pagode na Lata na ação cultural que compôs a feita Luz Criativa 

 

Ação 13: Programação Cultural Digital – Pós FLIP – debates 

[Virtual]  

O Museu da Língua Portuguesa fez parte da programação online da 19° FLIP 

dentro da programação paralela, FLIP + que aconteceu de 27 de novembro a 

05 de dezembro de 2021. 

O MLP participou da mesa “Diversidade de saberes” com mediação de 

Isa Grinspum Ferraz, coordenadora do comitê curatorial do Museu da Língua 

Portuguesa, e contou com a presença da antropóloga Manuela Carneiro da 

Cunha, que apresentou uma reflexão sobre as contribuições dos saberes dos 

povos originários e dos outros diversos povos que vieram para o território 

hoje brasileiro.  

Durante a conversa entre Isa e Manuela, também foram exibidos vídeos, com 

direção de Marco Del Fiol, contendo depoimentos de imigrantes de várias 

origens que vivem atualmente na cidade de São Paulo. Nestes 

testemunhos, destacamos o da venezuelana Yilmary de Perdomo  e o da 

coreana Dona Myung, em que falam sobre suas culturas e preparam pratos 

de suas culinárias tradicionais.  Os personagens dos vídeos também podem 
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ser vistos na exposição “Sonhei em português!”. A conversa somou 345 

visualizações simultâneas. 

 

Ação 20: Sarau do MLP [Presencial]  

No terceiro quadrimestre foram realizados três saraus presenciais no Saguão 

Oeste do Museu. Com curadoria e realização da Mugunzá Digital, uma 

extensão da Cia Mugunzá de Teatro, foram realizadas duas edições - uma em 

25 de setembro, com público de 40 pessoas e a segunda em 30 de outubro 

de 2021, com público de 50 pessoas.  O sarau se chamou “Fio Condutor” e a 

proposta foi juntar dois microfones, dois refletores e uma bicicleta adaptada 

com sistema de som. Ali, uma mulher e um homem conduziram músicas, 

leituras de poemas de língua portuguesa, canções, gravações e intervenções 

de forma performática-teatral. Uma mistura de sarau e programa de rádio. 

Em 20 de novembro, a 3ª edição do Sarau teve o poeta Sérgio Vaz como 

anfitrião com o tema “Dia da Consciência Negra”, celebrado nesta data. Neste 

evento, tivemos um palco aberto para dar oportunidade para outros grupos 

e coletivos se apresentarem, algo que Sérgio Vaz promove desde 2000 

na  Cooperifa. Foram convidados os coletivos “Sarau do Kintal” - que 

organiza ações culturais nos bairros da Brasilândia e da Freguesia do Ó e o 

grupo “VOPO” (Vozes Poéticas) do Parque Vila Maria. Público: 80 pessoas. 

 

    

Recorte da terceira edição do Sarau do MLP 
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Ação 21: Ações para mobilização da cadeia de produção da 

economia criativa e de novas tecnologias (inovação) 

[Presencial]  

Como citado no contexto da articulação territorial acima, no dia 18 de 

dezembro foi realizada a 1ª Edição da Feira Luz Criativa no Saguão Oeste do 

Museu da Língua Portuguesa. A feira reuniu mais de 20 expositores, entre 

artistas plásticos e comerciantes, que tiveram a oportunidade de mostrar o 

que produzem e vender tais objetos, como bijuterias, moda, acessórios, 

livros, alimentos e bebidas. A entrada foi gratuita.  

Entre os expositores convidados para o evento, realizado em parceria com a 

artista plástica Ida Feldman, participaram como convidados especiais quatro 

imigrantes refugiados, artistas e artesãos. O jornalista e ator sírio Anas 

Obaid, no Brasil desde 2015, além de comercializar camisetas do projeto 

Ponto Zero do Refúgio, vendeu perfume e acessórios árabes; assim como a 

senegalesa Fatou Diouf, que vive em terras brasileiras há seis anos. Os outros 
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dois = a atriz e modelo congolesa Prudence Kalambay,  veio mostrar bonecas 

tradicionais de seu país, e o escritor e rapper angolano Maurício Cawanga 

Kessongo, esteve na feira com o livro de sua autoria “Memórias, Identidade 

e Experiências”. Os imigrantes participaram da Feira Luz Criativa numa 

conexão desta programação e a exposição temporária “Sonhei em 

português!” 

A feira contou com uma apresentação do grupo de pagode do território 

"Pagode na Lata" e encerrou com o espetáculo “Morgana Conta o Natal”, com 

a atriz Rosi Campos. Nesta peça, que integrou a programação do Festival de 

Natal de São Paulo, a Bruxa Morgana, uma das personagens mais conhecidas 

da artista, encena histórias natalinas das mais diversas culturas.  

     

 

Recortes da Feira Luz Criativa 
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Ação 22: Recebimento de visitantes presenciais no Museu 

Antes da abertura oficial do MLP, foi realizada uma ação piloto na exposição 

temporária “Língua Solta” no dia 04 de maio, com a visita de grupos 

agendados à esta exposição. As visitas foram dos dias 4 a 7 de maio, e um 

total de 160 pessoas 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, 

começaram a visitar a Exposição grupos de 10 pessoas conforme 

agendamento abaixo: 

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

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

Articuladora Social; 

• Visitas para galeristas e convidados - 6ª feira - 11h - realizadas com o 

Núcleo de Exposições. 

Após o Dia da Língua o MLP continuou a receber visitantes e, no mês de maio, 

o número de visitantes foi de 194 pessoas, em junho 142 e, em julho, 175.  

Com a reabertura do museu em 1 de agosto o público total até 30 de 

dezembro de 2021 foi de 81.456 pessoas. A meta foi ultrapassada em 123% 

do ICM, devido ao sucesso da reabertura bem como ao avanço da vacinação, 

possibilitando uma segurança maior dos visitantes em conhecer o espaço.  

 

Ação 23: Jornada do Patrimônio [Presencial]  

Essa ação foi adiada pela Prefeitura por conta da pandemia e a Jornada do 

Patrimônio aconteceu no fim de semana de 5 e 6 de setembro no formato 

online, conforme previsto. Foi realizado programa especial de visitação ao 

edifício da Estação da Luz, constando de 4 visitas gratuitas, com público total 

de 48 pessoas. Adicionalmente foi realizada a live “O processo de restauro da 

Estação da Luz”, edifício onde se localiza o Museu da Língua Portuguesa, com 

a participação do DPH, CONDEPHAAT, Fundação Roberto Marinho, o Iphan e 

o DPH, totalizando 595 visualizações. 
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Ação 24: Ações com o território – Oficinas temáticas Exposição 

Língua Solta [Presencial]  

Em “Ações com o território- Oficinas de ativação da Exposição Língua Solta” 

foram realizadas duas oficinas: “A4 MÃOS ZINES” e “Maria de Lourdes pela 

escrita autoral”. A primeira oficina foi desenvolvida no dia 14 de julho em 

articulação com coletivos e instituições do território, para 10 pessoas. No mês 

de agosto houve mais 3 oficinas com público de 7 pessoas por oficina, 

totalizando 31 pessoas. 

Sobre as oficinas, - a partir da escuta com parceiros do território, entendendo 

a natureza e a lógica de suas atuações com os públicos de usuários dos 

serviços - foi desenvolvida, em coautoria com um coletivo também do 

território e em diálogo com a exposição Língua Solta, uma série de atividades 

cujo produto final era escolhido pelo público a quem a ação se destinava. 

Como ação piloto, a atividade ocorreu junto ao Caps Prates, que escolheu 

como objetos um mural de lambes que seria instalado na área de convivência 

do equipamento e um zine. Trabalhadores e usuários do serviço produziram 

juntos o material. Para somar forças ao trabalho de produção, foi convidada 

uma das equipes do Consultório na Rua da Ong BomPar para a oficina de 

confecção do painel e a equipe psicossocial do Cratod para colaborar na 

oficina de zines. As oficinas têm como objetivos o fortalecimento da rede de 

trabalhadores de base do território, a formação continuada desses 

trabalhadores, a redução das distâncias hierárquicas entre trabalhadores e 

usuários dos serviços, o exercício de expressão artística, o acolhimento 

afetivo e escuta qualificada das dores e angústias de viver uma pandemia, 

tudo isso tendo como disparador o relato de Maria Lourdes, autora autônoma 

de Caruaru. 

Como na época de realização destas atividades ainda vigoravam restrições 

devido a pandemia de Covid-19, optou-se por realizar as quatro atividades 

no segundo quadrimestre, com número de atendimentos menor. 
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Ação 25: Ativações Poéticas – Exposição Temporária [Virtual 

e/ou Presencial]  

Foi realizada a gravação da documentação poética com o videoartista 

Leandro Lima sobre a Exposição Língua Solta com a participação do músico 

Tom Zé. No dia 05 de maio, o vídeo foi transmitido como parte da 

programação do Dia Internacional da Língua Portuguesa em live com os 

curadores da exposição, Moacir dos Anjos e Fabiana Moraes, e está disponível 

nos canais Youtube e Facebook do Museu. Números de visualizações ao vivo 

Youtube: 1.130 visualizações e Facebook: 312 visualizações 

 

Ação 26: Ocupação Palavra no Agora [Presencial]  

Foi inaugurado, em 04 de agosto, um novo espaço expositivo no Saguão 

Oeste/Pátio B do edifício histórico da Estação da Luz – aberto ao público pela 

primeira vez e com acesso livre, a partir da proposta do Projeto de 

Reconstrução, de conectar a rua, o Museu e a Estação da Luz de forma mais 

orgânica. O local foi 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.  

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

Minas Gerais, Brasília e Sergipe, o curador nos conta que “a ideia é mostrar 

a diversidade do que tem sido produzido fora do eixo Rio-São Paulo”, 

afirmando ainda que “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 online. As publicações enviadas pelos 

internautas serviram de referência para os artistas desenvolverem seus 

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

site 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 da instituição.  

 

Ação 27: Lives de literatura/ Palavra no Agora  

Justificativa de cumprimento parcial da ação 

Ao longo do ano de 2021 foram realizadas oito lives do Palavra no Agora 

com o total de 2.709 visualizações simultâneas. Não foram realizadas as 10 
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lives previstas, devido à concentração de ações para ativação da imprensa, 

quando da reabertura do MLP entre os meses de julho e agosto. Apesar 

disso, foram realizadas outras ações virtuais, detalhadas abaixo, com o 

intuito de estimular os públicos a conhecer as novidades trazidas pelo Museu 

no cenário cultural, bem como fomentar a visita ao espaço quando da 

reabertura.  

No terceiro quadrimestre foram realizadas quatro lives “A Palavra no Agora: 

Conversas”. A live realizada em outubro, com o Eduardo Sarmento, 

inicialmente programada para 26/10 teve de ser transferida para 04/11 

devido a um problema pessoal do convidado. Por isso em novembro tivemos 

duas lives - uma no início e outra no final do mês. 

16/09 às 19h - Live “A Palavra no Agora: Conversas” com os 

curadores Moacir dos Anjos e Fabiana Moraes 

Sinopse: visita virtual com os curadores da exposição “Língua 

Solta”, Moacir dos Anjos e Fabiana Moraes comentando as obras no espaço. 

Transmissão: Youtube, Facebook e Tiktok do MLP, com total de 346 

visualizações. 

 

 
 

04/11 às 19h - Live “A Palavra no Agora: Conversas” com Eduardo 

Sarmento, antropólogo e gestor cultural e mediação de Marília Bonas 

Sinopse: O papel da poesia e da escrita ao longo da pandemia e como esse 

trabalho influenciou e apoiou o trabalho do convidado como gestor e 

pesquisador de museus. 

 

Transmissão: Youtube, Facebook do MLP, totalizando 117 visualizações. 
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23/11 às 19h - Live “A Palavra no Agora: Conversas” com Sérgio Vaz 

e mediação da curadora Isa Grinspum Ferraz 

Sinopse: O escritor Sérgio Vaz, autor do Projeto Poesia Contra Violência, 

conversa com Isa Grinspum sobre o papel da poesia nas escolas. 

Transmissão: Youtube e Facebook do MLP, com total de 415 visualizações. 

 

 

14/12 às 19h - Live “A Palavra no Agora: Conversas” com Miriam 

Chnaiderman e Isa Grinspum Ferraz 

Tema: “A cidade e o museu” – Andar Olhando e Olhar Andando 

Transmissão: Youtube e Facebook do MLP, totalizando 524 visualizações 
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Outras ações e parcerias 

A Programação Cultural do MLP tem flexibilidade para acolher alguns 

eventos/ações eventuais propostos por instituições afins que trabalham em 

consonância com os eixos temáticos desenvolvidos pelo Museu. 

Durante o ano tivemos programações culturais online e presenciais que não 

estavam nas ações previstas, como o Dia Internacional da Língua, em maio, 

durante três dias, com público virtual de 11.348. Ainda na programação 

online, no primeiro quadrimestre, foi realizado o Ronda Festival 

Internacional de Poesia de Leiria e Live “Literatura na Primeira 

Infância”, tendo como convidado Pedro Bandeira. 

No terceiro quadrimestre, foi realizada a transmissão cruzada de duas mesas 

do VI Festival de Poesia de Lisboa entre 12 e 18 de setembro cujo tema foi 

“Terra: uma poética de nós.”, contando com a transmissão da mesa com o 

Transarau nas dependências do museu. 
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Retransmissão do FLIPOÇOS NOIR dias 27 e 28 de outubro. 
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Com relação às atividades presenciais com parceiros no terceiro 

quadrimestre, no dia 28 de novembro foi realizado o Projeto “Ciclovia 

Musical” com apresentação de três espetáculos. O café do museu foi palco 

para a banda Brazú Quintê e a cantora Vanessa Moreno das 10 às 10h30. 

No Saguão Oeste do Museu, às 10h00, ocorreu o concerto do SoPra Trio e o 

Palhaço Possu e, depois, apresentação do Cortejo Musical com a POIN – 

Pequena Orquestra Interativa, incluído em um roteiro direcionado para as 

crianças. Outra atração, às 11h, no Saguão Central da Estação da Luz foi o 

Trio Low Brass Brasil. A média de público foi de 250 pessoas. 

 

 

     



                                                                   

____67 

 

 

No dia 04 de dezembro, o MLP sediou, ainda, o lançamento do Livro 

“Educação para inclusão: Gênero, Etnia e Justiça Social”, sendo um dos 

autores o educador do Museu da Língua Portuguesa, Rafael Silva. A média 

de público foi de 80 pessoas. 

  

 

 

AÇÕES PENDENTES – PLANO DE TRABALHO 2020 

 

Ação 9 - Implantação do Conselho de Orientação Cultural (COC) 

A partir de discussões internas e em consonância com deliberações em 

conjunto com a UPPM/SEC, o IDBrasil pactua a implantação de um Comitê 

Curatorial no Museu da Língua Portuguesa que conta com a participação de 
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4 membros externos, com especialidades nas temáticas abordadas pelo 

Museu. Seguindo as diretrizes e os programas estabelecidos no Plano 

Museológico, a Isa Grinspum Ferraz, foi escolhida como coordenadora do 

comitê curatorial, que contará com a participação de diversos integrantes das 

equipes internas doo Museu, como Marília Bonas, diretora técnica do MLP, as 

coordenadoras das áreas finalísticas, bem como a Assessoria Museológica e 

Assessoria Técnica. Nesse sentido, a implantação do Comitê Curatorial, 

prevista para o início de 2022, será relatada em detalhes no Relatório do 1° 

quadrimestre de 2022.  

 
 
Ação 13 – Elaboração do Manual de Manutenção Integrado da 

Exposição de Longa Duração 

O Manual de Manutenção Integrado da Exposição de Longa Duração consiste 

em um documento basilar para controle e identificação de problemáticas na 

exposição de longa duração do MLP. Construído em conjunto e agregando a 

expertise de diferentes áreas da instituição - edificações e infraestrutura, 

tecnologia, conteúdo e conservação de acervos e exposições - o documento, 

em sua versão preliminar, apresenta os principais check-lists, bem como a 

periodicidade de verificação de cada uma das áreas, de modo a presar pela 

manutenção, integridade e qualidade da exposição. 

 

O documento preliminar integral segue anexo a este relatório. 

 
 

Ação 15 – Aquisição de “enxoval” de iluminação para área de 

exposições temporárias 

Como já indicado no relatório do 2° quadrimestre de 2021, o processo de 

escolha das empresas para compra dos equipamentos nacionais e importados 

que compõem a estrutura de iluminação do espaço expositivo foi concluído 

em abril de 2021, com formalização contratual em julho de 2021.  

 

Os equipamentos importados (projetores e acessórios) chegaram ao Museu 

no final de agosto de 2021 e os equipamentos nacionais (projetores e 

acessórios) em outubro de 2021. Os mesmos já foram instalados e estão 

sendo utilizados em parte, conforme projeto luminotécnico, na exposição 

temporária “Sonhei em Português!”.  
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Recorte da utilização do enxoval de iluminação do MLP  

 

 

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 
Realiza

do 

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  29.1 Meta-Produto 
Quantidade de 

eventos 
1º 

Quadrim 
-  
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Performance da 

Língua – leitura 

dramática, dança, 

teatro 

 

[Presencial] 

 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%  

 

DETALHAMENTO DAS AÇÕES CONDICIONADAS 

PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES E PROGRAMAÇÃO CULTURAL 

 

Essas ações não aconteceram no ano de 2021 devido às limitações da 

pandemia, medidas sanitárias e incertezas acerca da disponibilização de 

recursos. 

 

3.4 PROGRAMA EDUCATIVO – PE 

MUSEU DA LÍNGUA PORTUGUESA – AÇÕES PACTUADAS (2021) 

No 3º quadrimestre, o retorno às atividades presenciais permitiu o 

desenvolvimento de diversas atividades e programas do Núcleo Educativo. Além 

do atendimento de 1.294 estudantes em visitas mediadas presenciais das escolas, 

foram realizadas 8 atividades no saguão oeste, 4 atividades do Estação Famílias 
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aos domingos e ainda 2 cursos presenciais para professores. No total do 

quadrimestre 6.722 pessoas foram atendidas presencialmente pelo Educativo. 

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 12.598 

3º Quadrim 2.880 3.105 

META 

ANUAL 
4.880 

15.703 

ICM% 100% 100% 

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 31 

META 

ANUAL 
124 

31 

ICM% 100% 25% 

32.3 
Meta-

Resultado 

Número mínimo 

de estudantes 

atendidos em 

visitas 

educativas 

1º Quadrim - - 

2º Quadrim 510 0 

3º Quadrim 730 855 

META 

ANUAL 
1.240 

855 

ICM% 100% 69% 

32.4 Meta-Produto 
Número de 

visitas 

oferecidas ao 

1º Quadrim - - 

2º Quadrim 8 0 
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prédio da 

Estação da Luz 

3º Quadrim 28 18 

META 

ANUAL 
36 

18 

ICM% 100% 50% 

32.5 
Meta-

Resultado 

Número mínimo 

de público 

atendido ao 

prédio da 

Estação da Luz 

1º Quadrim - - 

2º Quadrim 40 - 

3º Quadrim 140 119 

META 

ANUAL 
180 

119 

ICM% 100% 66% 

32.6 Meta-Produto 

Número de 

visitas 

temáticas 

oferecidas para 

o público 

espontâneo aos 

finais de 

semana e 

feriados 

1º Quadrim - - 

2º Quadrim 2 - 

3º Quadrim 4 6 

META 

ANUAL 
6 

6 

ICM% 100% 100% 

32.7 
Meta-

Resultado 

Número mínimo 

de visitantes 

atendidos nas 

visitas 

temáticas 

1º Quadrim - - 

2º Quadrim 10 - 

3º Quadrim 20 54 

META 

ANUAL 
30 

54 

ICM% 100% 100% 

33 

Programa de 

Ações 

extramuros 

 

(Ações no pátio 

/ saguão) 

33.1 Meta-Produto 

Número de 

ações 

oferecidas 

1º Quadrim - - 

2º Quadrim 1 - 

3º Quadrim 1 8 

META 

ANUAL 
2 

8 

ICM% 100% 400% 

34 

 

Programa 

Escola, Museu e 

território 

[Presencial e 

Virtual] 

 

34.1 Meta-Produto 

Número de  

ações 

presenciais 

realizadas 

1º Quadrim 2 - 

2º Quadrim 2 - 

3º Quadrim 2 - 

META 

ANUAL 
6 

- 

ICM% 100% - 

34.2 
Meta-

Resultado 

Número 

mínimo de 

público 

1º Quadrim 20 - 

2º Quadrim 20 - 
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atendido nas 

visitas  

3º Quadrim 20 - 

META 

ANUAL 
60 

- 

ICM% 100% - 

34.3 Meta-Produto 

Número de  

ações virtuais 

realizadas 

1º Quadrim 2 - 

2º Quadrim 2 14 

3º Quadrim 2 4 

META 

ANUAL 
6 

18 

ICM% 100% 300% 

34.4 Dado-extra 

Número de 

público virtual 

(participação) 

1º Quadrim  - 

2º Quadrim  200 

3º Quadrim  38 

ANUAL  238 

35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35.1 Meta-Produto 

Número de 

encontros 

realizados no 

Projeto 

Conviver - 

Consciência 

Funcional 

1º Quadrim 1 1 

2º Quadrim 1 1 

3º Quadrim 2 2 

META 

ANUAL 
4 

4 

ICM% 100% 100% 

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 10 108 

META 

ANUAL 
20 

165 

ICM% 100% 100% 

35.3 

 

 

 

Meta-Produto 

Número de 

cursos de 

formação para 

professores e 

educadores 

Oferecidos 

[Virtual] 

1º Quadrim 1 - 

2º Quadrim 1 1 

3º Quadrim - 1 

META 

ANUAL 
2 

2 

ICM% 100% 100% 

35.4 

 
Dado-extra 

Número de 

público virtual - 

formação para 

1º Quadrim  - 

2º Quadrim  58 

3º Quadrim  54 
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Programa de 

formação 

 

[Presencial e 

Virtual] 

professores e 

educadores 

oferecidos 

(participação) 

ANUAL  

112 

35.5 Meta-Produto 

Número de 

encontros de 

formação para 

professores e 

educadores 

oferecidos 

[Presencial] 

1º Quadrim - - 

2º Quadrim - - 

3º Quadrim 2 2 

META 

ANUAL 
2 

2 

ICM% 100% 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 24 

META 

ANUAL 
20 

24 

ICM% 100% 120% 

35.7 Meta-Produto 

Número de 

encontros de 

formação com 

guias de 

Turismo 

oferecidos 

[presencial] 

1º Quadrim - - 

2º Quadrim - - 

3º Quadrim 1 1 

META 

ANUAL 
1 

1 

ICM% 100% 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 21 

META 

ANUAL 
10 

21 

ICM% 100% 

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 1 

META 

ANUAL 
1 

1 

ICM% 100% 100% 

35.10 Meta-Produto  1º Quadrim - - 
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Número de 

Encontros com 

estudantes de 

Pedagogia e 

Letras 

realizados 

2º Quadrim - - 

3º Quadrim 1 1 

META 

ANUAL 
1 

1 

ICM% 100% 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 - 1 

META 

ANUAL 
1 

1 

ICM% 100% 100% 

36 

Educativo 

Plugado  

[Virtual] 

36.1 Meta-Produto 

Número de 

atividades 

oferecidas 

online 

1º Quadrim - 4 

2º Quadrim 1 37 

3º Quadrim 1 51 

META 

ANUAL 
2 

92 

ICM% 100% 4.600% 

36.2 
Meta-

Resultado 

Número mínimo 

de público 

virtual-

participação 

atendido  

1º Quadrim - 71 

2º Quadrim 20 833 

3º Quadrim 20 1.146 

META 

ANUAL 
40 

2.050 

ICM% 100% 100% 
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DETALHAMENTO DAS AÇÕES PACTUADAS 

PROGRAMA EDUCATIVO 

 

Ação 31 – Programa de ações com o território 

31.2 - Relatório de pesquisa Etnográfica do Território entregue 

Justificativa de não cumprimento: 

A pesquisa etnográfica prevista para ser realizada como forma de 
potencializar e orientar o trabalho dos campos técnicos do Museu da Língua 
Portuguesa, principalmente o do núcleo de Articulação Social, teve que ser 
reestruturada principalmente em função das limitações impostas pela 
pandemia do novo coronavírus. Por ser tratar de um tipo de pesquisa com 
objetivo de caracterizar um determinado grupo social, é fundamental que 
o(a) pesquisador(a) esteja em contato direto com essa população, coletando 
dados e realizando observações in loco.   

Portanto, de forma a resguardar a segurança do fornecedor, primeiramente 
optou-se por prorrogar sua execução conforme o avanço da vacinação no 
município. Em seguida, em função do cronograma da meta, optou-se então 
por reformular sua metodologia, dividindo a pesquisa em duas fases de 
entregas, sendo a primeira focada em levantar referências e a segunda 
voltada para apresentação e análise de dados do território.   

No entanto, esta mudança na estruturação da pesquisa alterou diretamente 
a forma de contratação do fornecedor, que também teve que ser revista. Esta 
etapa foi finalizada ainda em 2021 e a primeira entrega da pesquisa está 
prevista para o 1º quadrimestre de 2022.  

 

Ação 32 – Programa de atendimento e visitas 

32.1 - Número mínimo de pessoas atendidas no acolhimento de 

grupos e visitantes espontâneos. 

Justificativa de superação da ação 

A pandemia do Covid-19 gerou a necessidade da criação de protocolos de 

atendimento que foram sendo modificados à medida que as fases 

determinadas pelo governo no Plano São Paulo de combate ao vírus. Logo na 

abertura do Museu, em agosto, os visitantes entravam em grupos de 10 

pessoas por vez e deviam seguir um único fluxo direcional para sua visita. 

Com isso, e para garantir que todos compreendessem o percurso no novo 

espaço, todos os visitantes passaram por um momento de acolhimento, assim 

que entravam no Museu.  

Por esse motivo, o número de pessoas acolhidas pela equipe do Núcleo 

Educativo no 2º quadrimestre corresponde ao número de visitantes que o 

Museu recebeu no mês de agosto. Com a flexibilização dos protocolos 

sanitários, o fluxo dos visitantes deixou de ter um sentido único. Para garantir 
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que os visitantes realizassem a visita de forma segura e mantendo o 

distanciamento necessário, o Educativo reforçou o acolhimento dentro do 

espaço expositivo, apresentando as experiências e o conteúdo do Museu para 

garantir que os visitantes circulassem de forma mais organizada e focada.  

Desta forma, os acolhimentos previstos originalmente para serem realizados 

pelos orientadores no pátio de entrada com grupos de agência e escolares, e 

calculados com base em um retorno gradual destes em função da pandemia, 

se ampliaram com o atendimento do público em geral, nos espaços 

expositivos do Museu.  

 32.2 - Número de visitas educativas oferecidas para estudantes de 

escolas públicas e privadas. 

Justificativa de cumprimento parcial da ação 

As visitas presenciais com grupos foram liberadas a partir do dia 16 de 

novembro, quando as escolas já estavam em ritmo de fechamento do ano 

letivo e ainda reorganizando a rotina de aulas presenciais. Com isso, foram 

poucas as escolas com interesse em agendar visitas ao Museu, mesmo com 

o Educativo realizando um agendamento ativo, por telefone e divulgação por 

e-mail e redes sociais. 

 

32.3 - Número mínimo de estudantes atendidos em visitas 

educativas. 

 

Justificativa de cumprimento parcial da ação 

Devido aos protocolos sanitários, incluindo o uso de máscaras e o 

distanciamento, o número de escolas atendidas foi reduzido, no entanto, para 
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que mais estudantes fossem atendidos, cada escola pode agendar para até 

30 alunos, que foram recebidos por 3 educadores, cada um realizando a visita 

com 10 pessoas. Desta forma, foram disponibilizados 4 horários de 

atendimento para as escolas por dia, com atendimento de 30 estudantes em 

cada horário. Esse esforço permitiu que o Educativo superasse a meta 

estabelecida para o quadrimestre em 17%. Porém, no acumulado do ano, a 

meta foi parcialmente atingida, já que não houve possibilidade de 

atendimento no 2º quadrimestre, por não estarem todos da equipe 

vacinados.  

 

32.4 - Número de visitas oferecidas ao prédio da Estação da Luz 

 

Justificativa de cumprimento parcial da ação 

O número de visitas ao prédio da Estação da Luz havia sido dimensionado 

para 4 meses, porém as visitas presenciais só começaram em meados de 

novembro, quando 80% da equipe do Educativo estava imunizada com as 

duas doses da vacina. Por consequência, foram realizadas 50% das visitas 

previstas. 

32.5 - Número mínimo de público atendido em visitas ao prédio da 

Estação da Luz 

 

Justificativa de cumprimento parcial da ação 

Como exposto acima, as visitas presenciais começaram apenas em 16 de 

novembro, com isso, mesmo ampliando o número de vagas de atendimento 

de 5 para 10 a 15 pessoas, só foi possível atender 66% do público previsto 

(119 pessoas atendidas). 
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32.6 - Número de visitas temáticas oferecidas para o público 

espontâneo aos finais de semana e feriados 

 

Detalhamento da ação 

Foram oferecidas visitas à exposição principal e à exposição temporária 

“Sonhei em português!”. Cada educador determina o tema que explorará em 

sua visita. Quando o grupo é pequeno, de até 5 pessoas o educador consulta 

os participantes se preferem que a visita seja na temporária ou na exposição 

principal. 
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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 superação da ação 

Com a mudança dos protocolos sanitários, em relação ao distanciamento 

entre o público, foi possível ampliar o grupo para 10 pessoas e desta forma 

atender um número maior de visitantes.  

 

Ação 33 – Programa de ações extramuros 

33.1 - Número de ações oferecidas no pátio ou saguão 

 

Justificativa de superação da ação 

Aproveitando o final do ano e a pouca adesão das escolas do território às 

ações presenciais o Educativo procurou realizar mais ações no saguão oeste, 

colaborando assim com a ocupação deste novo espaço aberto ao público. Os 

educadores realizaram jogos durante uma hora, duas vezes na semana. Com 

isso foi possível realizar 8 sessões de jogos a partir de 16 de novembro, 

atendendo 115 pessoas. 
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Ação 34 – Programa Escola, Museu e Território 

34.1 - Ações presenciais para escolas do programa Escola, Museu e 

Território. 

 

Justificativa de não cumprimento da meta 

Após a liberação das atividades presenciais, a partir do dia 16 de novembro, 

o Educativo do MLP procurou as coordenações das escolas do território para 

propor oficinas de textos a partir do projeto “A palavra no Agora”, porém, 

não houve interesse, dado que estavam tanto se reorganizando, quanto 

realizando o fechamento do ano letivo. 

 

34.2 - Número mínimo de público das ações presenciais do programa 

Escola, Museu e Território. 

 

Justificativa de não cumprimento da ação 

Como explicado acima, não houve interesse por parte das escolas em 

atividades presenciais, tais como oficinas e jogos, dado o momento de 

finalização do ano letivo.  

 

34.3 - Número de ações virtuais realizadas com escolas do programa 

Escola, Museu e Território. 

 

Justificativa de superação da meta 

Mesmo com a diminuição da procura pelas atividades online, dado o retorno 

às atividades presenciais e o foco na finalização do ano letivo, realizamos o 
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encontro “Hoje nosso papo é sobre...” com o 7º ano da EE João Kopke. Os 

alunos estavam participando do encontro online a partir dos computadores 

da escola, em grupos de 10. Por esse motivo precisamos realizar 4 encontros 

para atender a toda a classe. Importante destacar que esta é uma das escolas 

do território cuja maioria dos alunos vive em situação de vulnerabilidade 

social e, portanto, atender o 7º ano mesmo em condições especiais é um fato 

relevante. 

 
 

 

Ação 35 – Programa de formação 

 

35.1 - Número de encontros realizados no Projeto Conviver - 

Consciência Funcional 

 

Detalhamento da ação 

Foram realizadas duas ações (encontros) do projeto Conviver no 

quadrimestre. A partir da abertura do Museu e já com sua equipe completa, 

privilegiamos as visitas às exposições e ao prédio da Estação para que todos 

conhecessem o local onde trabalham como visitantes. No mês de outubro foi 

realizada a visita ao prédio da Estação da Luz, onde todos puderam conhecer 

a história e as características arquitetônicas da edificação, além de sua 

relação com a cidade. Em novembro a visita foi à exposição temporária 

“Sonhei em português!”, sobre as migrações do séc. XXI. Nesta exposição os 

educadores temporários contratados são todos imigrantes e os participantes 

da atividade do Projeto Conviver tiveram a oportunidade de conversar com 

os novos companheiros de trabalho e ouvir seus depoimentos sobre seus 

processos de migração e estabelecimento no Brasil. 
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35.2 - Número mínimo de público nos encontros do Projeto Conviver 

– Consciência Funcional 

 

Justificativa de superação da ação 

 Para que todos os colaboradores pudessem participar, mesmo em seu turno 

de trabalho, realizamos 8 visitas ao prédio da Estação da Luz, em dias e 

horários diversos e 6 visitas à exposição temporária “Sonhei em português!”, 

também em dias e horários diversos. Outro fator que colaborou com a 

superação da meta prevista foi a ampliação da participação nas visitas para 

todos os colaboradores do IDBR, incluindo aqueles que trabalham no Museu 

do Futebol, propiciando assim maior integração entre as equipes da OS. 

    

  

35.3 - Número de cursos de formação para professores e  

educadores oferecidos [Virtual] 

Justificativa de mudança de curso e detalhamento da meta 

No lugar do curso para professores relacionado à exposição “Língua Solta”, 

que não foi realizado na ocasião da abertura da exposição, optou-se pela 

realização de um curso sobre as migrações do séc. XXI e o português como 

língua de acolhimento, contemplando os professores com um conteúdo 

importante para a sala de aula, principalmente para as escolas do território 

que contam com um grande número de alunos filhos de imigrantes, 

igualmente interessante para a exploração com alunos da exposição 

temporária “Sonhei em português!”.  

 

O curso “As migrações do séc. XXI e as práticas em sala de aula” foi dividido 

em duas aulas: 1. Panorama sobre as migrações do séc. XXI e as políticas 

migratórias no Brasil. Aula ministrada pelo professor Reginaldo Nasser e por 

Willian Laureano Rosa, da ACNUR; 2. "Práticas de acolhimento de estudantes 

em situação de refúgio nas escolas: construindo caminhos com 

professores(as)", aula ministrada por Renata Rodrigues, mestranda do curso 

de Letras do Mackenzie, com pesquisa sobre português como língua de 

acolhimento e professora de português para migrantes e refugiados. Vale 
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destacar que o curso teve 475 visualizações no YouTube em 1 mês, além das 

54 pessoas que assistiram ao vivo. 

 

 

35.5 - Número de encontros de formação para professores e 

educadores oferecidos [Presencial] 

Detalhamento da meta 

Foram realizados dois cursos para professores nesse quadrimestre. O 

primeiro tratou das estratégias e metodologias do Núcleo Educativo para o 

trabalho com a língua portuguesa - Como podemos trabalhar de forma lúdica 

os elementos constitutivos de uma língua em diversos espaços e contextos 

de educativos? Já o segundo curso enfocou as práticas educativas voltadas 

para a acessibilidade em sala de aula e outros espaços educacionais.  

13 nov (sábado) das 9h às 13h: Como podemos trabalhar de forma lúdica 

os elementos constitutivos de uma língua em diversos espaços e contextos 

de educativos? 

Identificar elementos da língua em experiências expográficas do Museu da 

Língua Portuguesa (MLP); refletir sobre as escolhas de tecnologias e recursos 

de linguagem para a apresentação de elementos linguísticos no acervo do 

MLP; levantar possibilidades de atividade lúdica em aula tomando como 

inspiração a metodologia lúdica do MLP. 

4 dez (sábado) das 9h às 11h: Estratégias e práticas educativas voltadas 

para a acessibilidade em sala de aula e outros espaços educacionais. 

Conhecer sobre a acessibilidade dos espaços do Museu da Língua Portuguesa. 

Discutir estratégias educacionais acessíveis; compartilhar práticas docentes 

numa perspectiva acessível; identificar potencialidades de espaços 

educativos na discussão sobre acessibilidade. 
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35.6 - Número mínimo de público nos encontros de formação para 

professores e educadores [Presencial] 

Justificativa de superação da meta 

A divulgação de ambos os cursos conjuntamente e o fato do educador que 

deu o primeiro curso ter estabelecido relações com acessibilidade em sua fala, 

parecem ter contribuído para que vários professores tenham assistido a 

ambos os cursos, entendendo-os como complementares. 

 

 

35.7 - Número de encontros de formação com guias de Turismo 

oferecidos [Presencial] 

Detalhamento da meta 

No quadrimestre foi realizado um encontro para guias, monitores e 

responsáveis por agências de turismo convencional e pedagógico, com o 

objetivo de apresentar o Museu da Língua Portuguesa de forma breve e 

sintetizada, além de informar aos participantes sobre as formas de 

agendamento e as normas de visitação. O encontro permitiu aos participantes 

vivenciarem o espaço expositivo e refletirem com a equipe do Educativo sobre 

a melhor forma de circular pelo Museu com grupos. Visando maior 

entrosamento entre os profissionais de turismo e a equipe de atendimento do 

Museu e colocando em prática o perfil desenhado para os orientadores de 

público como anfitriões, o encontro foi realizado por duas orientadoras de 

público, tecnólogas em Turismo e Eventos, sob a supervisão da coordenadora 

do Educativo. 



                                                                   

____86 

 

    

35.8 - Número mínimo de público atendido no Encontro de Formação 

com Guias de Turismo [Presencial] 

Justificativa de superação da meta 

A meta previa um número mínimo de 10 participantes, com a melhora das 

condições da pandemia e a possibilidade de distanciamento menor entre as 

pessoas, o número de vagas foi ampliado para 20 e houve um esforço por 

parte do agendamento do Educativo na divulgação ativa do encontro para as 

agências. Não apenas as vagas foram preenchidas (21 pessoas 

compareceram), como uma lista de espera de mais 20 pessoas foi criada. 

35.9 - Número de ações/roteiros/atividades criadas no Programa de 

Formação Deficiente Residente 

Detalhamento da meta 
Com as incertezas geradas pela pandemia o Núcleo Educativo avaliou que 

realizar uma residência nesse momento poderia colocar em risco a pessoa 
convidada. Por outro lado, estava sendo idealizado um jogo multissensorial 

para a exposição temporária "Sonhei em português!”, para o qual seria 
necessária a consultoria de uma pessoa cega, para acompanhar a construção 
do jogo. Optou-se então pela realização da ação 35.9 internamente, com os 

educadores criando o jogo e a exigência da contratação de um PCD (Pessoa 
com Deficiência) por parte dos construtores do jogo.  

 
O cronograma de construção e ajustes do jogo avançou até janeiro de 2022, 
dadas algumas dificuldades técnicas encontradas envolvendo a pandemia ao 

longo do processo. A consultoria e acompanhamento da construção do jogo 
foi realizada por Lara Souto, com baixa visão, e Roseli Garcia, cega. Segue 

relatório anexo elaborado pelas duas consultoras, concluído após a instalação 
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do jogo na exposição.  O anexo PE_acao35.9 desta meta contém o relatório 
final da dupla de consultoras, fechado após a instalação do jogo na exposição.  
 

 
Cronograma de produção do jogo Travessia 

  

 

           
 

Lara e Roseli avaliam o jogo ainda em construção 
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Jogo instalado na exposição 

 

35.10 - Número de Encontros com estudantes de Pedagogia e Letras 

realizados 

Detalhamento da ação 

O Encontro com estudantes de Pedagogia foi realizado em parceria com a 

Faculdade Sumaré. Na impossibilidade de os educadores receberem 

presencialmente os estudantes o encontro foi realizado de forma híbrida. Os 

estudantes receberam um roteiro de visita, com apresentação do Museu e 

das experiências em cada andar e convites para a visita autônoma. 

Posteriormente foi realizado um encontro online de 2 horas, onde os 

educadores do Museu ouviram as impressões dos estudantes sobre a visita e 

realizaram dinâmicas para apresentar as linhas curatoriais e eixos temáticos. 

A partir da visita e do encontro online foi proposto aos alunos a realização de 

um projeto/proposta de trabalho para sala de aula, que tivesse como ponto 

de partida o acervo do Museu e a metodologia desenvolvida pelo Educativo 

para o trabalho com a língua portuguesa.  
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Projeto de mediação educativa 

Faculdade Sumaré – Pedagogia 

O Museu da Língua Portuguesa (MLP) é um espaço de educação não formal, 

pesquisa e contemplação da língua portuguesa falada e moldada 

constantemente pelo povo brasileiro. Cada módulo expositivo traz ao público 

possibilidades de experienciar de forma imersiva, interativa e/ou informativa 

as características desta língua, suas palavras, expressões e implicações na 

sociedade, seja por recortes temporais, espaciais e/ou culturais. Ludicidade 

e tecnologia compõem metodologia e ferramenta com que o MLP conversa 

com seus visitantes.  

Nessa perspectiva, convidamos você, estudante de pedagogia e licenciatura, 

a conhecer nosso trabalho de educação não formal e identificar conosco 

outros potenciais e outras possibilidades educativas de nossos espaços. Para 

isso, orientaremos você e seus colegas a desenvolverem um projeto 

educativo que, pensando nas mais diversas ferramentas de linguagem e 

comunicação, traga aos alunos da educação formal, ou outros grupos 

específicos, um caminho outro de reflexão e crítica sobre história, cultura, 

sociedade, política etc., tendo a língua ou o museu como o estopim desse 

processo. 

O projeto 

Agora que você já conhece o MLP, pense naquele espaço, conteúdo ou 

método de interação com o público que chamou a sua atenção. Como foi a 

sua experiência ali? Conseguiu perceber a metodologia educativa daquela 

montagem? E se fosse você o convidado a criar um espaço que propiciasse a 

experiência por meio da ludicidade, o que você faria? Qual seria a sua 

ferramenta de linguagem? Essas são perguntas que o ajudam a visualizar. 

Pense que existem muitas linguagens comunicativas que você pode usar 

como meio de mediar um conteúdo. O beco das palavras por exemplo traz a 

perspectiva de construção de palavras por meio de junção de prefixos e 

sufixos a radicais, com isso você tem a composição de sentidos que a palavra 

carrega. Essa construção acontece como acontece a comunicação, ou seja, 
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em parceria, no Beco o seu parceiro é o outro visitante e juntos vocês 

precisam mover e aproximar essas partes de palavras. Já na Praça da Língua 

o convite é à imersão por meio da poesia, da música, das imagens e 

memórias.  

Nosso objetivo é que você possa usar a sua visita ao MLP como uma 

inspiração na criação de dinâmicas, jogos, projetos pedagógicos, 

interdisciplinares e por aí vai. No final dessa primeira jornada de parceria, 

publicaremos alguns dos projetos em forma de ebook para que outros 

profissionais de educação também se inspirem.  

Mas, quais projetos estarão nesse ebook? Bom, teremos alguns critérios a 

considerar quando avaliarmos o seu projeto, fique atento a eles e bom 

trabalho.  

O que considerar para o seu projeto? 

Passo 1: Formando o seu grupo de trabalho 

Você não precisa pensar e desenvolver esse projeto sozinho, junte-se com 

mais colegas e formem um grupo de trabalho. Para otimizar o dia a dia, o 

seu grupo deve ter no mínimo 2 e no máximo 4 participantes. Ah, crie um 

nome para o seu grupo, isso será interessante para quando formos identificar 

os trabalhos e direcionar as nossas orientações. 

Passo 2: Conteúdo 

Escolha um assunto, conteúdo ou conceito para trabalhar com uma turma ou 

grupo de alunos, pense que será esse o seu principal objeto de trabalho. 

Assim como o objeto museológico do MLP é a língua portuguesa, tenha a 

língua como o seu conteúdo, para auxiliá-lo deixaremos a seguir alguns eixos 

temáticos das instalações e atividades do MLP. 

• Eixo Língua e linguagem: a língua é uma das ferramentas de 

linguagem com as quais o ser humano interage e interpreta o mundo. 

Existem muitas línguas no mundo, a portuguesa falada no Brasil é oral, 

a libras, por outro lado é composta por sinais. Que tal trabalhar com 

esses conceitos e características? Toda língua necessita de outras 

ferramentas, você como usuário das línguas faz uso de gestos, sinais, 

símbolos, expressões de rosto e corpo para complementar a sua 

comunicação linguística. Olha outro caminho aí para sua atividade. Ah, 

outra coisa, que tal refletir com seus alunos a seguinte questão: existe 

humanidade sem língua? 

• Eixo História da Língua: como surge uma língua? Como morre uma 

língua? Qual a história da língua portuguesa, da Libras, do inglês ou do 

espanhol? Traga isso para o seu projeto, mostre e ilustre essa história 

em seu projeto. 

• Eixo Português no mundo: Onde também se fala o português além 

de Portugal e Brasil? Como e por que essa língua é falada por lá? Uma 

possibilidade é mostrar em seu projeto que a língua portuguesa é uma 
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das mais faladas no mundo, é língua de colonização, de resistência, de 

diáspora, de herança, de cultura. 

• Eixo Variantes e cultura: Cê sabia que a língua muda com o passar 

do tempo e também por meio de mudanças geográficas e regionais? 

Vosmicê sabia que no passado a palavra você ainda não existia e o que 

tinha era Vossa Mercê, que também deu origem à corruptela vossuncê 

que não existe mais? Aponte em seu projeto que essas variantes de 

tempo, espaço, grupos etc., são variações que ocorrem na sociedade 

e pela sociedade. 

Passo 3: Público-alvo 

O trabalho educativo e de mediação precisa ser pensado e estruturado de 

acordo com o público a que se destina. O foco do seu trabalho pode ser uma 

turma de um ano específico da educação infantil, fundamental ou   ensino 

médio, mas pode também ser um grupo com alguma especificidade em 

comum, por exemplo: pessoas com deficiência, pessoas em situação de 

internação, idosos, crianças em primeira infância, pessoas em situação de 

vulnerabilidade social e de espaços prisionais. Deixamos a escolha com você.  

Passo 4: Objetivo 

O que você e seus colegas de grupo pretendem conseguir com seu público-

alvo? Ensinar, envolver, interagir, capacitar, trabalhar uma competência ou 

característica psicológica ou social? Elabore os seus objetivos e os use como 

elementos norteadores do desenvolvimento de seu projeto. 

Passo 5: Metodologia  

Pense que método educativo você poderá utilizar, faça uso das teorias 

pedagógicas e base nacional curricular para saber onde estão estes alunos 

nas fases de desenvolvimento e o que tem sido ensinado nas disciplinas de 

cada ano escolar. Além disso, elabore um projeto que trabalhe com as 

potencias e competências individuais e coletivas do aluno. Trazer o cotidiano 

e o entornos dos estudantes para o seu projeto pode ser uma metodologia 

interessante para despertar o interesse e a participação. Pegando a 

experiência do MLP como exemplo a metodologia principal do trabalho 

educativo é a ludicidade, por meio dela é que o educativo desenvolve suas 

atividades e materiais para assim propiciar um evento de experiência 

individual a cada visitante. 

Passo 6: Ferramentas de linguagem 

O MLP tem a tecnologia como sua principal ferramenta de linguagem e os 

seus módulos expositivos se constituem com o uso de interação por meio de 

touchscreen, kinect, tecnologias assistivas, vídeos, músicas etc. Que tal para 

o seu projeto 

Passo 7: Acessibilidade 
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A que público se destina o seu projeto? Digamos que seja a uma turma de 

6o. Ano do ensino Fundamental II. Considere como você adaptaria a sua 

metodologia considerando alunos com deficiências, intelectual, sensorial, 

motora etc. Essa característica do seu projeto será um diferencial considerado 

na avaliação. Assim como a acessibilidade comunicacional, arquitetônica e 

outras. 

Cronograma 

1. Visitas espontâneas ao MLP - 04, 11 e 18 de setembro de 2021 

Convidados, 60 estudantes do curso de Pedagogia da Faculdade Sumaré 

visitam o museu e seus espaços expositivos.  

2.  Encontro de apresentação online - 02 de outubro de 2021 

Encontro online com alunos e professores: 1) realizar uma dinâmica/jogo 

baseado em um ou mais espaços expositivos apresentando assim a 

metodologia de trabalho educativo (mediação) do MLP, 2) sistematização das 

visitas espontâneas e da dinâmica/jogo por meio de bate-papo, 3) levantar 

potencialidades de cada espaço expositivo,  apresentando os eixos temáticos 

com que cada um foi pensado, 4) propor uma dinâmica (ou algo parecido) 

para apresentar a proposta de análise e adequação de acessibilidade, tanto 

do MLP quanto dos potenciais educativos já levantados. 

3.  Recebimento de pré-projetos - 05 a 18 de outubro de 2021 

Período no qual os educadores do MLP recebem os pré-projetos para análise 

e devolutiva aos alunos.  

4. Devolutiva e Orientação - 19 a 29 de outubro de 2021 

 Período em que estaremos dando as devolutivas com as orientações.   

5.  Recebimento de projetos - 02 a 16 de novembro de 2021 

6.  Avaliação - 17 a 30 de novembro de 2021 

Em conjunto com os professores, os educadores avaliarão os projetos 
recebidos.  

 

35.12 - Número de material educativo para professores e alunos 

produzidos. 

 

Detalhamento da meta 

O caderno educativo da exposição “Língua Solta” estava previsto para o 2º 

quadrimestre, porém, sofreu um atraso de finalização devido às demandas 

de seleção e formação da equipe do Educativo, represadas após o adiamento 

da reabertura, além de questões de direitos de uso de imagens. O material 

foi disponibilizado no site para download no 3º quadrimestre.  
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O arquivo do caderno segue em anexo a este relatório. 

 

 

Ação 36 – Educativo Plugado 

36.1 - Número de atividades oferecidas online  

Justificativa de superação da ação 

O número de atividades online havia sido pensado como um projeto piloto, 

uma vez que a equipe totalmente nova e com atividades presenciais, 

precisaria desenvolver o formato de atividade online, algo como uma visita 

virtual comentada, que precisaria ser filmada e editada. Porém, ainda durante 

a fase em que o Museu estava fechado e contando apenas com um educador, 

foi criado um encontro online “Hoje nosso papo é sobre...”. A atividade 

consiste em uma mediação online sobre assuntos tais como “língua e 

comunicação” ou “Língua como fato social”, onde o educador interage durante 

45 minutos com alunos por meio dinâmicas lúdicas e diálogo, utilizando a 

plataforma Google Meet, com escolas que agendaram o horário.   

A atividade foi muito bem aceita pelas escolas e nos meses em que as aulas 

estavam sendo remotas a procura foi grande. Encontrada a forma de 

mediação online, uma atividade que não demandava gravação anterior e 

edição, facilitando o processo e sem custos extras, possível de ser executada 

pelo educador, com o apoio de outra pessoa apenas, os novos educadores 

que vieram compor a equipe precisaram apenas criar novas temáticas e foi 

possível ampliar o número de atendimentos diários, uma vez que a equipe 

estava impedida de atender presencialmente, em função da pandemia. Além 

dessa atividade, uma parceria com a Associação Arte Despertar possibilitou 

a realização de ações conjuntas para o atendimento online dos idosos do 



                                                                   

____94 

 

Abrigo São Vicente de Paulo, em Leme. Os encontros com o abrigo 

aconteceram semanalmente de abril a dezembro (1ª quinzena). 

 

 

 

36.2 - Número mínimo de público virtual-participação atendido   

Justificativa de superação da ação 

Como dito na justificada da ação 36.1, os encontros online foram muito bem 

recebidos pelas escolas. Tendo sido a alternativa para as atividades tanto 

para as escolas, quanto para o Educativo durante o período de restrição de 

atividades presenciais durante a pandemia do COVID19, elas foram 

estimuladas por meio de um agendamento ativo e divulgação em mídias 

sociais, o que potencializou a procura. 
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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 - 10 

META 

ANUAL 
12 

14 

ICM% 100% 116,6% 

37.2 
Meta-

Resultado 

Número 

mínimo de 

estudantes 

atendidos em 

visitas 

educativas 

1º Quadrim 120 - 

2º Quadrim - 46 

3º Quadrim - 226 

META 

ANUAL 
120 

272 

ICM% 100% 100% 

37.3
1 

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 5* 

3º Quadrim 14 11 

META 

ANUAL 
22 

15 

ICM% 100% 

68% 

37.4
2 

Meta-

Resultado 

Número 

mínimo de 

público 

específico 

atendido em 

visitas 

educativas 

1º Quadrim 32 - 

2º Quadrim 32 36 

3º Quadrim 112 213 

META 

ANUAL 
176 

249 

ICM% 100% 100% 

 
1 A numeração das metas foi retificada, uma vez que os números estavam repetidos (37.1 

e 37.2). A numeração foi alterada de “4” para “5” de modo a seguir o dado correto uma 

vez indicado na MaPA. 
2 Idem. 
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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 5 

META 

ANUAL 
4 

5 

ICM% 100% 125% 

39.2 
Meta-

Resultado 

Número 

mínimo de 

público 

participante 

1º Quadrim - - 

2º Quadrim 6 - 

3º Quadrim 18 41 

META 

ANUAL 
24 

41 

ICM% 100% 100% 

 

37.1 - Número de visitas educativas oferecidas para estudantes de 

escolas do território 

Justificativa de superação da meta 

A partir de 16 de novembro as visitas presenciais foram liberadas, porém 

houve pouca procura de agendamento pelas escolas do território. A maioria 

alegando reorganização interna, após o retorno às aulas presenciais. A meta 

foi superada em função do agendamento de 8 visitas feito pela EMEI João 

Theodoro.  

Essa escola foi parceira do MLP na exposição “Sonhei em português!”, dado 

ter um número considerável de alunos filhos de imigrantes. As crianças foram 

convidadas a criarem desenhos a partir de temas ligados à exposição e uma 

seleção destes foi incorporado à exposição. O objetivo, portanto, da visitação 

foi que todos conhecerem a exposição em que estavam inseridos.   



                                                                   

____97 

 

    

37.2 - Número mínimo de estudantes atendidos em visitas 

educativas.  

Justificativa de superação da meta 

A meta foi superada em função das visitas dos alunos da EMEI João Theodoro, 

conforme mencionado na justificativa da meta 37.1. A escola agendou a visita 

de 205 alunos para que pudessem conhecer a exposição “Sonhei em 

português!”, na qual muitos contribuíram com seus desenhos, por meio de 

uma parceria entre o Museu e a EMEI. 

37.3 - Número de visitas educativas oferecidas para público 

específico (pessoas com deficiência, idosos, em situação de 

vulnerabilidade social, infanto-juvenil, etc.) 

Justificativa de cumprimento parcial da meta 

As visitas presenciais de grupos foram liberadas apenas a partir do dia 16 de 

novembro. Mesmo com agendamento ativo por parte do Educativo, 

oferecendo visitas e em alguns casos ônibus para as ONGs e demais 

instituições que trabalham com público específico, foram poucas aquelas que 

aderiram, a maioria alegando estarem em época de fechamento das 

atividades e/ou se reorganizando com as atividades presenciais internas. 

Mesmo assim foram atendidas 11 instituições, incluindo 2 unidades da 

Fundação CASA, a partir da parceria estabelecida para 2022. 

37.4 - Número mínimo de público específico atendido em visitas 

educativas 

Justificativa de superação da meta 



                                                                   

____98 

 

Mesmo com um agendamento menor de instituições, a meta de pessoas 

atendidas foi superada.  Normalmente as instituições que trabalham com 

idosos e jovens em situação de vulnerabilidade social costumam agendar 

grupos menores, que são transportados em vans. Neste ano foram várias as 

instituições que trouxeram grupos de até 30 pessoas, algumas com 

transporte próprio e outras por ônibus oferecido pelo MLP como contrapartida 

de leis de incentivo. 

 

Ação 39 – Programa de Atendimento e Visitas – Estação 

Famílias  

39.1 - Número de atividades oferecidas 

Justificativa de superação da meta  

Estação Famílias ONLINE – Na expectativa pela liberação das atividades 

presenciais a coordenação do Educativo buscou oportunidades para a 

realização de programação online, não previstas no Plano. A primeira 

atividade foi uma aula de culinária com Aline Chermoula, uma chef que 

pesquisa a culinária afro diaspórica. Aproveitando o momento em que ela 

estava lançando seu livro “Cozinheirinhos da diáspora” e a abertura da 

exposição “Sonhei em português!”, que trata das migrações do séc. XXI, Aline 

foi convidada a ensinar para as famílias como fazer um pão etíope e 

apresentar para as crianças essa origem do prato. A aula online foi 

acompanhada por 20 pessoas e até o dia 31 de dezembro teve 142 

visualizações. 

 

A segunda atividade online foi uma oficina de stopmotion proposta pelos 

educadores da equipe, que enfocou o local onde se encontra o Museu, com o 

Parque da Luz e a torre do relógio. Utilizando um aplicativo de celular as 

pessoas puderam criar sua própria animação.  
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A partir da segunda quinzena de novembro o núcleo educativo passou a 

realizar as atividades do Estação Famílias todos domingos, aproveitando para 

já ir criando a cultura no público. Com isso realizamos mais ações do que o 

previsto. Na atividade são disponibilizados livros para que os adultos e 

responsáveis pelas crianças possam ler para elas, além de jogos e outras 

atividades propostas pelos educadores.    

Como não foram previstas ações virtuais no Plano, ambas foram somadas no 

quadro de metas, as presenciais com as virtuais. Sendo os números o 

seguinte: 

• Nº de Estação Famílias ONLINE -02  

• Nº de pessoas atendidas [virtual] -23 

• Nº de Estação Famílias presencial - 03 

• Nº de pessoas atendidas [presencial] - 18 

                                                      

3.5 PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO AO SISEM-SP – PSISEM 

MUSEU DA LÍNGUA PORTUGUESA – AÇÕES PACTUADAS (2021) 

O Programa de Integração ao SISEM do Museu da Língua Portuguesa deu 

continuidade ao processo de fortalecimento e apoio as ações de capilarização 

da Política Estadual de Museus de São Paulo, coordenada pelo Sistema Estadual 

de Museus. Nesta perspectiva foram oferecidas ações que visaram a orientação 

técnica e/ou formação de profissionais atuantes em outras instituições, a partir 

das práticas desenvolvidas pelo MLP. 

N° 
Ações 

Pactuadas 
N° 

Atributo da 

mensuração 
Mensuração 

Previsão 

quadrimestral 

Realiza

do 

40 

Palestras OU 

Cursos OU 

Oficinas 

40.1 Meta-Produto 

Quantidade de 

Palestras OU 

Cursos OU 

Oficinas  

1º Quadrim - - 

2º Quadrim 1 1 

3º Quadrim - - 
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[Virtual] 

META 

ANUAL 
1 1 

ICM % 100% 100% 

40.2 Dado-extra 
Público virtual 

(participação) 

1º Quadrim - - 

2º Quadrim - 26 

3º Quadrim - - 

 ANUAL - 26 

41 

Visitas de apoio 

técnico a 

instituições 

41.1 Meta Produto 

Quantidade de 

visitas 

realizadas 

1º Quadrim - - 

2º Quadrim - - 

3º Quadrim 1 1 

META 

ANUAL 
1 1 

ICM % 100% 100% 

41.2 Dado-extra 

Quantidade de 

cidades 

atendidas 

1º Quadrim - - 

2º Quadrim - - 

3º Quadrim - 4 

ANUAL - 4 

 

Ação 41 – Visitas de Apoio Técnico às instituições  

Comentários das ações 60.1 e 60.2: Quantidade de visitas realizadas 

e quantidade de cidades atendidas 

No dia 14 de dezembro de 2021, a equipe do Centro de Referência do Museu 

da Língua Portuguesa realizou o encontro on-line “Implantação de Centros de 

Referência: a experiência do Museu da Língua Portuguesa”. Voltado aos 

profissionais da rede de museus da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, 

o encontro, de caráter de apoio técnico, teve como objetivo promover o 

compartilhamento de experiências sobre implantação de centros de 

referência, tratando sobre o primeiro ano de implantação do CR MLP.  

Conduzido pela coordenadora do CR, Camila Aderaldo, o encontro contou com 

a presença de Tayna Rios, técnica UPPM/SEC dedicada à área de Acervos que 

acompanha diretamente o processo de implantação dos centros de referência 

nos museus ligados à SEC. Na conversa, foram tratados pontos como o 
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histórico e contexto da implantação do CR MLP, as propostas de ações 

estruturantes e o que foi realizado em 2021. 

Entre os presentes, participaram profissionais de dez museus: Museu 

Catavento, Museu de Arte Sacra, Museu do Café, Museu da Imigração, 

Memorial da Resistência, Pinacoteca, Museu Afro Brasil, Museu Índia Vanuíre, 

Museu Casa de Portinari e Museu da Imagem e do Som. Com isso, o encontro 

alcançou quatro cidades: Brodowski, São Paulo, Santos e Tupã. 

Como resultado deste encontro, foi proposta a realização, em 2022, de um 

novo evento que deverá ser sediado por um dos outros museus participantes, 

criando uma sistemática de compartilhamento, diálogo e reflexão coletiva 

sobre o processo de implantação de centros de referência. 
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3.6 PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

– PCDI 

MUSEU DA LÍNGUA PORTUGUESA – AÇÕES PACTUADAS (2021) 

A fim de preparar o Museu para voltar a receber público, o site institucional do MLP 

foi adequado e passou a oferecer informações práticas para os visitantes, como 

horário de funcionamento, valor dos ingressos, onde comprar, como chegar e 

orientações sobre os protocolos de prevenção à Covid-19, entre outros. O interesse 

do público repercutiu diretamente nos resultados das redes sociais. As propriedades 

digitais do Museu da Língua Portuguesa ganharam 53.511 novos seguidores ao 

longo de 2021, chegando em dezembro a mais de 242 mil usuários conectados a 

algum dos perfis da instituição.  

 

No campo do Desenvolvimento Institucional, foram firmadas diversas parcerias ao 

longo do ano, incluindo aquelas com veículos de comunicação e outras plataformas 

de divulgação, parcerias de cooperação técnica e parcerias para descontos especiais 

para aquisição de produtos e serviços. As parcerias de mídia e estratégicas estão 

descritas neste Programa e os demais patrocínios firmados ao longo do ano estão 

relacionados no Programa de Gestão Museológica.  

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 54.000 161.502 

META 

ANUAL 
141.000 429.014 

ICM % 100% 100% 

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 15.533 

META 

ANUAL 
33.000 53.511 

ICM % 100% 100% 
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44 
Posts nas redes 

sociais 
44.1 Meta-Produto 

N° mínimo de 

posts publicados 

1ºQuadrim 480 577 

2ºQuadrim 630 578 

3ºQuadrim 630 638 

META 

ANUAL 
1.740 1.793 

ICM % 100% 100% 

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 1.724 

META 

ANUAL 
1.950 6.377 

ICM % 100% 100% 

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 1 

META 

ANUAL 
6 6 

ICM % 100% 100% 

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 1 

META 

ANUAL 
1 1 

ICM % 100% 100% 

47.2 Dado-extra 

Cartão de 

acesso criado e 

disponibilizado 

1º Quadrim - - 

2º Quadrim - - 

3º Quadrim  1 

 ANUAL 100% 100% 

48 48.1 Meta-Produto Ações realizadas 1º Quadrim - - 
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Ação com 

influenciadores 

2º Quadrim 1 1 

3º Quadrim 2 4 

META 

ANUAL 
3 5 

ICM % 100% 250% 

 

DETALHAMENTO DAS AÇÕES PACTUADAS 

PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 

INSTITUCIONAL  

 

Ação 42 – Adequação do Site  

O atual site do Museu da Língua Portuguesa, originalmente construído 

durante o período de realização das obras de reconstrução, foi inteiramente 

adequado no 2º quadrimestre de 2021 a fim de refletir as necessidades de 

um museu reaberto ao público. Foram implementadas páginas de fácil acesso 

para informações de serviço (horários e ingressos, protocolos de prevenção 

à Covid-19, como chegar etc.), além de atualizadas as informações sobre a 

exposição de longa duração. Os detalhes desta meta foram relatados no 

relatório do Programa de Comunicação e Desenvolvimento Institucional do 2º 

Quadrimestre de 2021.  

 

Ação 43 – Canais de comunicação com os diversos segmentos 

de público   

 

Meta 43.1: Nº mínimo de visitantes virtuais únicos no site  

  

 Os sites mantidos pelo Museu da Língua Portuguesa alcançaram no 

ano o número total de 429.014 visitantes únicos, somando-se os acessos à 

URL principal (www.museudalinguaportuguesa.org.br) e à do projeto Palavra 

no Agora (noagora.museudalinguaportuguesa.org.br). Apenas no 3º 

quadrimestre do ano (de setembro a dezembro) foram 161.502 acessos nos 

dois sites, conforme o detalhamento abaixo. O site principal foi 

continuamente atualizado com revisão de informações de serviço, à medida 

que os protocolos sanitários de prevenção à Covid-19 foram evoluindo, além 

das informações sobre a programação cultural e a nova exposição temporária 

“Sonhei em português!”. 

http://www.museudalinguaportuguesa.org.br/
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Importante sempre deixar registrado que os dados totalizados 

correspondem à soma do número de visitantes únicos apurados mês a mês 

por meio da ferramenta Google Analytics3.  

 

 

Número de visitantes únicos – 3º QUADRIMESTRE DE 2021  
 

USUÁRIOS ÚNICOS NO MÊS  SET OUT NOV DEZ TOTAL   

Site principal  39.945 41.412 35.778 27.073 144.208 

A Palavra no Agora  4.960 5.006 4.457 2.871 17.294 

TOTAL   44.905 46.418 40.235 29.944 161.502  

  
 
Número de visitantes únicos – ACUMULADO DE 2021  

  

USUÁRIOS ÚNICOS NO MÊS  1º 
QUADRI  2º QUDRI  3º 

QUADRI  TOTAL   

Site principal  32.166  196.677  144.208 373.051 

A Palavra no Agora  23.721  14.948  17.294 55.963 

TOTAL   55.887  211.625  161.502  429.014 

  

 
A comprovação do total de acessos mensais do 3º Quadrimestre de 

2021 segue abaixo:   
 

 

SITE www.museudalinguaportuguesa.org.br  

 

Setembro de 2021:  

 
 

 

 
3 A apuração de todo o período em conjunto, e não a soma mês a mês, traria um 

número inferior do indicado neste relatório, pois um visitante que tenha voltado ao 

site em meses diferentes ao longo do período contaria apenas uma vez, e não a cada 

visita.  

http://www.museudalinguaportuguesa.org.br/
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Outubro de 2021:  

 
 

 

Novembro de 2021:  

 

 
 

 

Dezembro de 2021:  
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SITE noagora.museudalinguaportuguesa.org.br  

 

Setembro de 2021:  

 
 

Outubro de 2021:  

 
 

Novembro de 2021:  

 
 

 

Dezembro de 2021:  
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Justificativa para a superação da meta: 

   

A meta proposta para o ano era de inicialmente 141.000 visitantes virtuais 

únicos, sendo que o ano foi concluído com o registro de 429.014 visitantes 

únicos, ou 304% da meta. Cumpre registrar que a previsão inicial foi realizada 

no contexto incerto da pandemia, que inclusive provocou adiamento da 

reabertura do Museu da Língua Portuguesa, sendo, naturalmente, 

conservadora. O grande interesse causado pela reabertura do Museu em 

julho, com a cobertura maciça da imprensa nacional e internacional (relato 

mais adiante), e a posterior flexibilização das normais sanitárias são fatores 

que contribuíram para a superação da meta. O resultado é altamente 

desejável pois demonstra o interesse da população no MLP, e não onera no 

contrato de gestão.  

 

 

Ação 43 – Canais de comunicação com os diversos segmentos 

de público   

Meta 43.2: Nº mínimo de novos seguidores nas mídias sociais  

  
Entre setembro e dezembro, as contas oficiais do Museu da Língua 

Portuguesa nas redes sociais registraram a aquisição de 15.533 

novos seguidores. No ano, o resultado alcançado foi de 53.511 novos 

seguidores, o que corresponde a um crescimento de 28% na audiência destes 

canais, em comparação com janeiro. Ao final de dezembro, as páginas e perfis 

oficiais do Museu da Língua Portuguesa somavam 242.189 usuários, incluindo 

Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin, YouTube, Spotify e TikTok.   

Em números absolutos, o crescimento mais importante ocorreu no 

Instagram, que aumentou a audiência em 62% através da aquisição de 

30.869 usuários. Esta rede sozinha, portanto, respondeu por 57% do total de 
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novos seguidores do Museu da Língua Portuguesa. Embora tenha ficado em 

segundo lugar em números absolutos, com 8.579 seguidores, o Facebook 

cresceu apenas 6% no período, o que demonstra a necessidade, já 

previamente identificada, de diversificação de canais de contato direto com o 

público internauta. Por esse motivo, ao longo do ano a equipe do IDBrasil 

investiu mais no Twitter e criou e ativou páginas do MLP no TikTok e no 

Linkedin.  

 

O detalhamento do quadrimestre e do ano segue nas tabelas abaixo. No caso 

do Spotify, os números informados correspondem à soma dos seguidores do 

perfil principal e do podcast “Um minuto com o Museu da Língua Portuguesa”, 

realizado em parceria com a Rádio CBN.  

 

 
Novos seguidores em redes sociais – 3º QUADRIMESTRE  

  

Rede social/  
Novos seguidores  SET OUT NOV DEZ 

TOTAL DO   
QUADRIMESTRE  

Facebook  379 414 273 60 1.126 

Instagram  3.038 2.543 2.520 2.335 10.436 

Twitter 134 130 111 124 499 

Spotify 1 4 -3 51 53 

YouTube   218 201 114 148 681 

Linkedin 520 801 1.010 380 2.711 

TikTok  5 -3 10 15 27 

Total  4.295 4.090 4.035 3.113 15.533 

  

  
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 
31/12/2021)  

Facebook  4.299 3.154 1.126 8.579 141.139 

Instagram  3.053 17.380 10.436 30.869 80.840 

Twitter 803 2.667 499 3.969 8.732 

Spotify 10 14 53 77 181 

YouTube   544 2.119 681 3.344 4.624 

Linkedin 1.307 1.753 2.711 5.771 5.771 

TikTok  0 875 27 902 902 

Total  10.016 27.962 15.533 53.511 242.189 
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Justificativa para a superação da meta:  
 

Com os resultados apresentados, o IDBrasil alcançou 162% da meta 

inicialmente proposta, atingindo a marca de 53.511 novos seguidores, ante 

os 33.000 propostos inicialmente – que já era uma meta ousada, 

considerando-se o histórico do Museu da Língua Portuguesa.   Atribui-se o 

resultado extraordinário à grande repercussão da reabertura do Museu, uma 

vez que o pico de novos seguidores se deu justamente no segundo 

quadrimestre do ano, no período da reinauguração. Nesse sentido, a 

superação da meta denota o sucesso do projeto como um todo e é altamente 

desejável, pois amplia o público internauta em contato direto com a 

instituição, sem onerar o contrato de gestão.   

 
  

Ação 44 – Posts nas redes sociais 

 

 

Meta 44.1: N° mínimo de posts publicados  

 
Esta meta foi proposta pelo IDBrasil para possibilitar à Secretaria de Cultura 

e Economia Criativa a aferição do volume de conteúdos originais criados para 

as redes sociais do Museu da Língua Portuguesa, de forma a assegurar a 

frequência ideal de publicações para a gestão das propriedades digitais da 

instituição. Assim, ao longo de todo o ano de 2021, foram criados e 

publicados 1.793 posts no Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Linkedin e 

TikTok. No quadrimestre, foram 638 publicações, conforme o detalhamento 

das tabelas abaixo.    

 

Aproveitando o interesse do público na reabertura do Museu, a partir de julho 

as publicações foram bastante focadas na valorização da exposição de longa 

duração, das exposições temporárias, do edifício da Estação da Luz e da 

programação cultural presencial. Também foram divulgadas as programações 

on-line oferecidas no período.  

 

Número de posts publicados – 3º Quadrimestre de 2021  

Rede social/  
Posts publicados  

SET OUT NOV DEZ 
TOTAL DO   

QUADRIMESTRE  

Instagram 41 40 38 44 163 

Twitter  58 38 53 67 216 

Facebook 51 48 42 39 180 

Linkedin  14 12 14 15 55 

Spotify  4 4 5 5 18 

TikTok  1 0 2 3 6 
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Total  169 142 154 173 638 

 

 

Número de posts publicados – RESUMO POR QUADRIMESTRE E 

ANUAL  

Rede social/  
Posts publicados  

1º QUADRI 2º QUADRI 3º QUADRI 
TOTAL DO   

ANO  

Facebook  83 152 163 398 

Twitter  77 234 216 527 

Instagram  114 138 180 432 

Linkedin  1 34 55 90 

Spotify  9 18 18 45 

TikTok  - 2 6 8 

Total  577 578 638 1.793 

 

A seguir, compartilhamos exemplos das publicações realizadas em cada 

propriedade digital do Museu da Língua Portuguesa.  

 
Facebook:  
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Instagram:  
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 Twitter:   
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Spotify:  
 

 

 
 

Linkedin:   
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Tiktok:  
 

 

 

 

Justificativa para a superação da meta:  

A meta proposta era a publicação de 1.740 conteúdos ao longo de 2021; a 

equipe do IDBrasil publicou, ao todo, 1.793 conteúdos, ficando a 103% da 

meta proposta. Além de a diferença ser pequena, esta métrica foi proposta 

para balizar uma frequência mínima de publicações nas redes sociais do 

Museu da Língua Portuguesa. Sua superação é desejada e não onera o 

contrato de gestão.  

 

Ação 45 – Inserções na mídia   

Meta 45.1: N° mínimo de inserções na mídia  

  
Ao longo de todo o ano de 2021, o Museu da Língua Portuguesa foi citado em 

pelo menos 6.377 publicações na imprensa nacional e internacional, sendo 

1.724 no 3º Quadrimestre do ano. O destaque absoluto do período foi a 

própria reinauguração do Museu, ocorrida no dia 31 de julho, o que provocou 

um grande interesse na mídia de todo o Brasil e do mundo, em especial, mas 

não apenas veículos lusófonos. Apenas em TVs, foram mais de 251 matérias 

sobre o Museu da Língua Portuguesa ao longo do ano, conforme o 

detalhamento abaixo.   

   

Matérias publicadas – 3º QUADRIMESTRE  
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Tipo de mídia  SET OUT NOV DEZ 
TOTAL DO  

QUADRIMESTRE  

Impresso  26 22 40 16 104 

Web  143 259 855 315 1.572 

TV  8 2 13 3 26 

Rádio  0 3 11 6 20 

Outros   2 0 0 0 2 

Total  179 286 919 340 1.724 

  

 
Matérias publicadas – ACUMULADO DO ANO   

  

Tipo de mídia  1º 
QUADRI  2º QUADRI  3º QUADRI  TOTAL DO ANO  

Impresso  22  1.299  104 458 

Web  282  2.643  1.572 5.464 

TV  8  217  26 251 

Rádio  6  168  20 194 

Outros   1  7  2 10 

Total  319  4.334  1.724 6.377 

  

 

Ao longo do mês de setembro, um mês após a reabertura do Museu da Língua 

Portuguesa, a equipe de Comunicação do IDBrasil continuou trabalhando na 

divulgação das atividades promovidas pelos outros núcleos do Museu e da 

exposição temporária “Língua Solta”, enfatizando seus últimos dias em 

cartaz.  

 

Um dos destaques obtidos na imprensa foi um especial dedicado ao Museu 

da Língua Portuguesa no canal Arte 1. Com 30 minutos de duração, o 

programa entrevistou a curadora especial do Museu da Língua Portuguesa, 

Isa Grinspum Ferraz, os arquitetos responsáveis pela reconstrução do Museu, 

incluindo Pedro Mendes da Rocha, e também artistas e curadores da mostra 

temporária “Língua Solta”.  

 

A Comunicação do IDBrasil emplacou também notas sobre os lançamentos 

da exposição virtual sobre a Estação da Luz e do curta-metragem a respeito 

de Augusto Fiorelli, relojoeiro da Estação da Luz, ambos disponíveis no canal 

do YouTube da instituição. Além disso, foram publicadas notas a respeito da 

participação do Museu da Língua Portuguesa no evento Jornada do Patrimônio 

2021. Isso aconteceu em veículos como Folha de S. Paulo (colunas de Monica 

Bergamo e Tony Goes), O Estado de S. Paulo (coluna Direto da Fonte), 

Resenhando, Diário da Região, Folha Dois Araraquara e Guia Olá SP.   
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O Museu da Língua Portuguesa também entrou em listas de passeios 

imperdíveis da cidade de São Paulo em algumas publicações, como a Revista 

Poder, A Crítica e Alô Brasil. Experiências e artistas presentes na exposição 

principal e na mostra temporária, à época “Língua Solta”, também foram 

parar na mídia, em publicações como a Veja SP (sobre obras de pichação na 

exposição “Língua Solta”), O Povo (sobre o Saquinho de Lixo, também 

presente na mostra), Folha de S. Paulo (sobre o escritor Ricardo Aleixo, um 

dos destaques da Rua da Língua, na exposição principal do Museu da Língua 

Portuguesa), Arte! Brasileiros (sobre a presença de memes na mostra “Língua 

Solta”) e Revista Select.  

 

O Museu da Língua Portuguesa ainda apareceu em duas publicações de 

circulação internacional: uma de Miami (Revista Acontece) e outra japonesa 

(PEN).  

 

Em outubro, o IDBrasil trabalhou na divulgação do lançamento de um 

documentário em curta-metragem sobre o cantor e compositor Tom Zé, 

produzido pelo Centro de Referência do Museu da Língua Portuguesa, e 

obteve excelentes resultados, emplacando uma nota exclusiva na coluna 

Monica Bergamo, da Folha de S. Paulo, e sendo citado em reportagem 

especial sobre os 80 anos do músico nos jornais Folha de S. Paulo e Agora. A 

notícia repercutiu em outras publicações como o Jornal do Comércio, os 

portais MSN e Yahoo! e na coluna do jornalista Tony Goes, também da Folha 

de S. Paulo.  

 

Ao mesmo tempo, a equipe de Comunicação começou a trabalhar na 

divulgação da nova exposição temporária do Museu, intitulada “Sonhei em 

português!”, em cartaz a partir de 12 de novembro. Para isso, montou uma 

estratégia de lançar notas curtas com detalhes da exposição para vários 

veículos, a fim de criar curiosidade do público. As notas foram publicadas, por 

exemplo, n’O Estado de S.Paulo (coluna da Sonia Racy/Direto da Fonte), com 

repercussão em outros veículos; e na Folha de S.Paulo (coluna Monica 

Bergamo).  

 

Em novembro, o destaque foi a abertura da exposição temporária “Sonhei 

em português!”, que aconteceu em 12 de novembro. Como estratégia inicial, 

a Comunicação convidou alguns jornalistas para visitar a exposição antes de 

sua reabertura inicial e no primeiro dia de visitação do público, conseguindo, 

assim, espaço nos telejornais Bom Dia São Paulo (TV Globo), Jornal da 

Cultura (TV Cultura), Jovem Pan News e também em jornais como a Folha de 

S. Paulo e o portal G1. Houve ainda uma matéria especial veiculada no 

programa Arte em Movimento, do canal Arte 1.  
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Notícias relacionadas à exposição “Sonhei em português!” também saíram 

em publicações como Revista da GOL, Diário da Região, Agência Brasil, Alpha 

FM, Correio Popular de Campinas, Época Negócios, Isto É Online, Metro 

Jornal, MSN Portugal, UOL e Yahoo!, entre outros.  

 

A Comunicação também conseguiu emplacar outras atividades realizadas 

pelo Museu na mídia. Entre elas, a visita virtual pelo prédio da Estação da Luz 

(Folha de S. Paulo Online e Metro Jornal Online), a gratuidade aos sábados 

(CNN Brasil), as visitas educativas (Cultura Online), Ciclovia Musical (Metro 

Jornal) e acessibilidade (Guia Sobre Rodas).  

 

Por fim, em dezembro, o Museu da Língua Portuguesa, em uma ação 

articulada com a assessoria da Fundação Roberto Marinho, foi o cenário da 

Retrospectiva 2021 da TV Globo, que gravou todo o programa nos espaços 

da instituição. Foram dois dias de gravação com a equipe do Globo Repórter 

no segundo e terceiro andares do Museu da Língua Portuguesa. O Museu foi 

citado pela apresentadora Glória Maria como um dos destaques da cultura no 

ano de 2021, justamente no seguimento do especial que falou como a cultura 

se saiu em meio à pandemia do coronavírus.   

 

O jornalismo do SBT também gravou trecho de sua retrospectiva no Museu 

da Língua Portuguesa, destacando a reabertura do espaço após quase seis 

anos fechado.  

 

Já o Jornal Nacional, da Globo, mencionou o Museu da Língua Portuguesa, 

que foi sede do lançamento do Movimento LED – Luz na Educação, um projeto 

que visa dar visibilidade a ideias inovadoras quando o assunto é educação. O 

evento reuniu, entre outros, o apresentador Luciano Huck e a apresentadora 

Fernanda Gentil e aconteceu no Auditório do Museu da Língua Portuguesa.  

 

A Comunicação também articulou uma reportagem especial sobre a visita de 

travestis ao Museu da Língua Portuguesa com o portal Universa, do UOL, que 

justamente cobre assuntos relacionados à diversidade, como parte da 

construção da imagem da instituição junto ao território da Luz e do Bom 

Retiro. As visitantes eram de projetos sociais desta região.  

 

E como dezembro marca o início das férias escolares, a Comunicação 

emplacou o Museu da Língua Portuguesa em reportagens sobre opções para 

a criançada neste período. Matérias com este teor foram publicadas na Folha 

de S. Paulo, no portal Terra, no blog SP para Crianças e no O Estado de S. 

Paulo Online.  

 

Outra notícia relacionada ao Museu da Língua Portuguesa que ganhou 

bastante destaque foi a parceria do MLP com a Pinacoteca – os visitantes, 
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agora, podem comprar um ingresso que dá acesso aos dois museus no 

mesmo dia. Como estratégia, a Comunicação enviou esta notícia, em primeira 

mão, para o jornal O Estado de S. Paulo, que a publicou em sua versão on-

line. Com isso, houve repercussão na Isto É Online, no MSN, no Terra, no 

Metro Jornal e no portal Vírgula, entre outros.  

 

Outras atividades promovidas pelo MLP que a Comunicação colocou na 

imprensa foram: A Palavra no Agora com Miriam Chnaiderman (Palavra 

Digital e Folha de S. Paulo Online), a feira Luz Criativa (Portal Jardins e Metro 

Jornal) e as celebrações do centenário de Saramago (Agência Lusa).  

 

Abaixo, algumas matérias publicadas no período:  

   
  

Jornal Nacional – 13 de dezembro de 2021  
 

 

  

 
Globo Repórter – Retrospectiva 2021 – 27 de dezembro de 2021  
 

 



                                                                   

____122 

 

  
 SBT – Retrospectiva – 28 de dezembro de 2021  

 

  
Globo – Bom Dia São Paulo – 12 de novembro de 2021  
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Globo – Bom Dia São Paulo – 5 de novembro de 2021  

 

  

 
Globo - SP1 – 5 de novembro de 2021  
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Globo – SP1 - 12 de novembro de 2021  

 

  

  
 

 
Arte 1 – Especial Museu da Língua Portuguesa – 12 de setembro de 2021  

 

  
  
Jornal da Tarde – TV Cultura – 12 de novembro de 2021  
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Arte 1 em Movimento – Arte 1 – 9 de dezembro de 2021  

 

  

  
  

Futura – Lá Vem o Enem 2021 – 23 de novembro de 2021 
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Jovem Pan News – 12 de novembro de 2021  

 

  

  
 Folha de S.Paulo – Mônica Bergamo – 10 de setembro de 2021  
  

 

  
 

 
 
O Estado de S.Paulo – Sonia Racy – 3 de setembro de 2021  
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Folha de S.Paulo – É Hoje – Tony Goes – 12 de setembro de 2021  

 

  

Folha de S. Paulo Online – 8 de dezembro de 2021  

 

 

 
O Estado de S.Paulo – 12 de dezembro de 2021  
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O Estado de S.Paulo – 11 de dezembro de 2021  

 

 

 

 
 

 
Folha de S.Paulo – 11 de novembro de 2021  
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Agora São Paulo –12 de novembro de 2021  

 

 
 

Folha de S.Paulo – Mônica Bergamo – 1º de novembro de 2021  
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UOL – 11 de novembro de 2021  

 

  

 
 
 

  
  

Folha de S.Paulo – Monica Bergamo – 1º de novembro de 2021  
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Folha de S.Paulo – 13 de outubro de 2021  
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Folha de S.Paulo – 14 de outubro de 2021  

 

  
   
  

  
Revista Poder – 3 de setembro de 2021  

 

 

  

 
 

 Revista Select – 23 de setembro de 2021  
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Folha de S.Paulo – 8 e 13 de setembro de 2021  
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Universa – UOL – 11 de dezembro de 2021  

 

  

Guia do Estudante – 24 de setembro de 2021  

 

 
 



                                                                   

____135 

 

IstoÉ Online – 11 de dezembro de 2021

 

 
 

 
MSN –11 de dezembro de 2021  
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Terra – 11 de dezembro de 

2021   

 

 
Agência Lusa – 23 de dezembro de 2021  

 
 
Metro Jornal – 13 de dezembro de 2021  
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Metro Jornal – 17 de dezembro de 2021
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Cultura Online- 16 de dezembro de 2021
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Agência Brasil – 11 de novembro de 2021  
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Diário da Região – São José do Rio Preto – 11 de novembro de 2021  

  
Alpha FM – 11 de novembro de 2021  
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Época Negócios – 11 de novembro de 2021  
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IstoÉ Online – 11 de novembro  

  
  
Metro Jornal – 11 de novembro de 2021  
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MSN Portugal – 11 de novembro de 2021  
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Yahoo! Notícias – 11 de novembro de 2021  

  

  
  

Diário da Região – 10 de setembro de 2021  
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Alô Brasil – 28 de setembro de 2021 (a jornalista veio a convite da 
Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São 
Paulo)  

  
 
 
  
 

A Crítica – 27 de setembro de 2021  
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O Povo – 21 de setembro de 2021  
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Revista Acontece (Miami) – 1º de setembro de 2021  
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PEN (Japão) – 28 de setembro de 2021  
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Revisa Ana Maria – 29 de setembro de 2021  
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Aurora Cultural – 7 de outubro de 2021  

  
 

 
A Tribuna de Santos – 7 de outubro de 2021  
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CNN Viagens e Gastronomia Site – 7 de outubro de 2021  
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Guia Olá SP – 27 de outubro de 2021  
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Revista da GOL – outubro de 2021  

 

 

  

Ação 46 – Número mínimo de novas parcerias estabelecidas 

com organizações nacionais  

No primeiro quadrimestre, foram firmadas parcerias com as seguintes 

instituições e empresas: Rádio CBN, Dinamize e Flipoços. A parceria com a 

CBN compreende a veiculação de spots de rádio. O acordo com a Dinamize 

inclui a gratuidade no uso de plataforma de armazenamento de e-mails e 

disparo de informativos/newsletters do Museu da Língua Portuguesa. O termo 

de parceria com a Flipoços envolve a transmissão cruzada de eventos digitais 

ligados à literatura pelas redes sociais.  

 

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. 

 

No 3o quadrimestre, foi firmada uma parceria com a produtora Arte Matriz 

Soluções Culturais, responsável pelo projeto Ciclovia Musical, um programa 

gratuito que integra ciclismo e música com a realização de apresentações 

musicais em locais da cidade. No dia 28 de novembro, o Museu da Língua 

Portuguesa recebeu apresentações musicais integrantes do projeto. Outras 

OSs da Secretaria também foram parceiras do projeto, como a Pinacoteca, a 

Santa Marcelina e a fundação Osesp. 
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A superação da meta de realização de parcerias é favorável para a atuação 

do Museu e não onera o contrato de gestão, possibilitando a economicidade 

de recursos, a ampliação de seu escopo de atuação e divulgação de suas 

atividades. 

 

De agosto a dezembro, foi ativada a parceria com a Revista Piauí por meio 

da veiculação de anúncios na revista. 

 
Anúncio do Museu da Língua Portuguesa veiculado na edição de agosto/2021 da 

Revista Piauí 

 

   

Anúncio do Museu da Língua Portuguesa veiculado na edição de setembro/2021 da 

Revista Piauí 

 

   

Anúncio do Museu da Língua Portuguesa veiculado na edição de outubro/2021 da 

Revista Piauí 
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Anúncio do Museu da Língua Portuguesa veiculado na edição de novembro/2021 da 

Revista Piauí 

 

   

Anúncio do Museu da Língua Portuguesa veiculado na edição de dezembro/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 

 

Abaixo está o link de acesso para os programetes: 

https://open.spotify.com/show/3GbSc5ruiTH3wKL0PJiIfp 

 

 

 

https://open.spotify.com/show/3GbSc5ruiTH3wKL0PJiIfp
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Ação 46 – 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.  

 

O IDBrasil está em tratativas avançadas, em fase de assinatura de termo, 

com a Fundação José Saramago, para ações em parceria este ano, quando 

comemora-se o centenário do escritor.  

 

Ação 47 – Implantação do Programa de Vizinhos  

 

Foi implantada a primeira fase do Programa de Vizinhos MLP, que envolveu 

instituições públicas e coletivos que atuam junto às pessoas em situação de 

vulnerabilidade e às escolas da região, além de funcionários da rede de apoio. 

Foi disponibilizado um formulário online para o cadastramento dos 

funcionários das instituições e escolas e emitidas carteirinhas “Vizinhos MLP”, 

que dão direito a visitas gratuitas ao Museu com acompanhante e também 

desconto no café.  

 

As próximas fases do programa estão sendo desenvolvidas em busca do 

objetivo da iniciativa, que é estabelecer relacionamento com atores do 

território para a promoção de acesso qualificado a todos os públicos e geração 

de convivência comunitária no Museu por meio da construção de canais de 

comunicação e formas de atuação conjunta, mantendo a população do 

território informada e engajada com as ações institucionais. Pretende-se, 

ainda, fortalecer a relação e o sentimento de pertencimento com o MLP.  

 

Ação 47 – Cartão de acesso criado e disponibilizado  

 

Como mencionado na ação 47.1, a primeira leva de carteirinhas “Vizinhos 

MLP” foi confeccionada e distribuída às instituições. Segue abaixo o layout da 

carteirinha e fotos ilustrativas da entrega em reunião com algumas das 

instituições do território. 
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Modelo de cartão “Vizinhos MLP” 

  

  
Reunião com instituições do território com entrega de cartões  

  

  
Entrega de cartões a instituições do território 
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Entrega de cartões a instituições do território  

  
 
 
 

Ação 48 – Ações com influenciadores  

A equipe do IDBrasil vem investindo cada vez mais energia no relacionamento 

com influenciadores digitais, entendendo que eles atuam como 

impulsionadores de comportamentos entre públicos e, especialmente, entre 

não-públicos do Museu da Língua Portuguesa. Assim, ao longo do ano, foram 

realizadas cinco ações pensadas especificamente para influenciadores 

digitais, sendo quatro no terceiro quadrimestre do ano. Foram convidados 

influenciadores que produzem conteúdos sobre viagens, literatura, cultura 

geek, com ótimos resultados de alcance e engajamento.  

 

 

Visita de grupo de influenciadores – Outubro  
 

No dia 23 de outubro, a Comunicação acompanhou a visita de nove 

influenciadores, que, juntos, à época, somavam 1,8 milhão de seguidores no 

Instagram e 27,7 milhões de seguidores no TikTok. Estiveram neste grupo os 

influenciadores, que à época tinham os seguintes números de seguidores:  

 

• Lorenza Valloto (@lorenzavalloto) – atriz e cantora – 237 mil 

seguidores no Instagram e 677 mil no TikTok 



                                                                   

____160 

 

• Marcela Montellato (@marcelamontellato) – 1,1 milhão de 

seguidores no TikTok. 

• @hunnybee24 - 4 milhões seguidores no TikTok  

• Luana Chaves (@luanachvs) - 113 mil seguidores no instagram 

e 422 mil seguidores no TikTok.  

• Os modelos Androginos Venancio e Vinicius (@androginos) – 

17,1 mil seguidores no instagarm e 404 mil seguidores no 

TikTok.  

• O casal Lari e Hugo - 18 mil seguidores no Instagram @lariteofilo 

e 12 mil no @hugompmendes; e mais 570 mil seguidores no 

TikTok @lariehugo. 

• O humorista Daniel Marya (@danielmaruaa) - 108 mil 

seguidores no Instagram e 1,3 milhão de seguidores no TikTok 

(@danielmarya).  

 

A visita foi organizada pela Comunicação do IDBrasil a partir da construção 

de relacionamento com o agente responsável pela carreira do grupo. Eles 

assistiram ao filme “O Que Pode a Língua”, no Auditório, e ainda puderam 

apreciar outras experiências da instituição, como a Praça da Língua e O 

Português do Brasil. Nos espaços do Museu, eles produziram, principalmente, 

stories para as suas respectivas redes sociais.  

Abaixo seguem alguns exemplos de postagens que os influenciadores criaram 

tendo como cenário o Museu da Língua Portuguesa e/ou contando que 

estavam realizando um passeio pelo Museu.   

 

@lorenzavalloto  

 
  

@lariehugo  
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@androginos 

 

 
@hugompemendes   

 
@lariehugo 
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@lorenzavalloto   

 

  

 
  

Mari Nagamini (@managamini) 
 

A Comunicação do IDBrasil também promoveu a visita da produtora de 

conteúdo Ma Nagamini, que trabalha com os nichos de viagem e turismo no 

YouTube (ViajaShow com Ma Nagamini), no Instagram (@managamini) e no 

blog managamini.com. Ela visitou o Museu em setembro e publicou um vídeo 

sobre esta experiência em outubro – a Comunicação ainda colaborou com o 

envio de fotos de divulgação que complementam as imagens gravadas por 

ela para o vídeo.  

 

Além de narrar a história do Museu e contar algumas curiosidades sobre a 

instituição, ela também comentou a experiência de se ver no filme “O que 

Pode a Língua”, da exposição principal do Museu, em cartaz no Auditório – 

trecho de um pequeno vídeo, que ela mesma produziu e no qual aparece, 

pode ser visto no filme do Museu.  

 

 



                                                                   

____163 

 

 
 

 
TikTokers e Booktokers  

 
Em dezembro de 2021, a equipe do IDBrasil mapeou 15 perfis de 

influenciadores do TikTok especializados em literatura e livros. Além da visita 

à exposição de longa duração e à temporária “Sonhei em português!”, eles 

também foram convidados pelo Flor Café para fazer uma degustação. Os três 

fizeram posts com potencial para alcançar mais de 380 mil seguidores.  

Destacamos alguns influenciadores que responderam ao convite e visitaram 

o Museu:  

 

Tiago Valente: booktuber, produz conteúdos sobre livros e literatura, com 

341 mil seguidores e mais de 5 milhões de curtidas, tendo sido um dos 

indicados ao prêmio TikTok Awards Brasil 2021. Seu post no TikTok com 

imagens no MLP teve quase 6 mil visualizações. Já no Instagram, o Reels no 

Museu rendeu quase 4 mil visualizações. Somados, os conteúdos de Tiago 

Valente sobre a visita – realizada em dezembro – ao Museu da Língua 

Portuguesa no TikTok e no Instagram têm mais de 10.000 visualizações. 

  

Nati | Livros and Stuff: booktuber, tem 22 mil seguidores e 255 mil curtidas 

no TikTok. Produz conteúdo sobre literatura e cultura geek. No Instagram, 

Nati tem 3.700 seguidores, com destaque para o engajamento nos reels, que 

possuem em média 9 mil visualizações.  

 

Nanna | @livraneios: booktuber com foco em literatura nacional, tem 26 

mil seguidores e 522 mil curtidas no TikTok.   
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Destaques das publicações:  
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Blog Queremos Passear   

 

O Queremos Passear é um dos blogs de referência em São Paulo, com foco 

no público infantil e apresenta passeios culturais atrativos para a família toda. 

Juliana, jornalista e mãe à frente do projeto, visitou a convite da equipe do 

IDBrasil com o filho e produziu conteúdo voltado para os pequenos, 

mostrando que o MLP é uma ótima pedida de passeio para fazer com as 

crianças.  

 

Além do site ( https://queremospassear.com.br/), a agenda também é 

compartilhada no Instagram (@queremospassear), com 17 mil seguidores. O 

Museu da Língua Portuguesa ganhou um destaque no perfil, como opção 

relevante de passeio para fazer com os pequenos. Abaixo, algumas imagens 

produzidas nos espaços do Museu e que ficaram no feed do 

@queremospassear. 

 

   

https://queremospassear.com.br/
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Justificativa para a superação da meta: 
 
O plano de trabalho apresentado pelo IDBrasil propôs a realização de três 

ações com influenciadores em 2021 – concentradas no período após a 

inauguração do Museu, realizada em julho. O grande interesse do público, no 

entanto, gerou oportunidades não planejadas de ações com influenciadores, 

que foram aproveitadas no intuito de ampliar a divulgação do MLP para 

públicos diversificados. Dessa forma, foram realizadas cinco ações com 

influenciadores, sem ônus ao contrato de gestão.  
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2.7 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 1 

2ºQuadrim -  

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 1 

META 

ANUAL 
1 

1 

ICM % 100% 100% 

52 
Renovação do 

AVCB 
52.1 Dado-extra AVCB Renovado 

1º Quadrim -  

2º Quadrim -  

3º Quadrim 1 1 

ANUAL 1 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 1 

META 

ANUAL 
1 

1 

ICM % 100% 100% 

53.2 Meta-Produto 

Treinamento de 

brigadistas 

realizado 

1º Quadrim -  

2º Quadrim -  

3º Quadrim 1 1 

META 

ANUAL 
1 

1 
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ICM % 100% 100% 

54 
Manutenção da 

certificação LEED 
54.1 Meta-Produto 

Cumprimento 

das condições 

da certificação 

(relatório) 

1º Quadrim - - 

2º Quadrim - - 

3º Quadrim 1 1 

META 

ANUAL 
1 

1 

ICM % 100% 100% 

 

DETALHAMENTO DAS AÇÕES PACTUADAS 

PROGRAMA DE EDIFICAÇÕES 

 

Ação 49 – Seguros  

Seguro Multirriscos/Patrimonial renovados em janeiro de 2021 e estão válidos 

até 31.01.2022. 

Segue como anexo. 

 

Ação 50 – Alvará de funcionamento de local de reunião 
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____173 

 

Ação 51 – Plano de gestão e manutenção 

O Plano de Gestão e Manutenção está elaborado e aplicado, 

concomitantemente. Os detalhes do plano encontram-se relatados nas 

rotinas técnicas e obrigações contratuais. 

Já 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. 

Serão entregues os planos de Manutenção Predial e de Automação, com seus 

relatórios em anexos. 

Ação 52 – Obtenção do AVCB 

O auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) foi obtido na finalização da 

reconstrução do MLP e tem validade até 01 de dezembro de 2022. Segue 

abaixo: 
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Ação 53 – Plano de Emergência e Evacuação em caso de 

incêndio  

O Plano de Emergência e Evacuação foi elaborado e segue anexo. 

Com a inauguração do Museu em 31/07/2021 e as equipes sendo formadas, 

foram realizados mais dois treinamentos de brigadistas. Em 14/07/2021, 

foram treinados 14 colaboradores e em 24/07/2021 foram treinados 32 

colaboradores. No dia 16 de dezembro foi realizado o treinamento do plano 

de abandono e emergência. O relatório de realização segue em anexo junto 

a este relatório. 

Seguem abaixo os atestados de treinamento: 
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Ação 54 – Manutenção da certificação LEED  

A planilha de acompanhamento está desenvolvida e sendo inseridos os 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. 

A data de visita pós ocupação, para análise da operação do edifício, será 

definida pela empresa CTE 

 

RELATÓRIOS RE COMISSIONAMENTO LEED 

SISTEMAS INCLUÍDOS NO RE COMISSIONAMENTO. 

• SISTEMA ELÉTRICO 

• SISTEMA HIDRÁULICO 

• SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO 

• SISTEMA DE AUTOMAÇÃO. 

TODOS OS SISTEMAS ACIMA TÊM PLANTAS E PROJETOS IMPRESSOS E 

ARQUIVOS DIGITAIS. 

SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO E AUTOMAÇÃO TEM SEUS MANUAIS 

IMPRESSOS E ARQUIVOS DIGITAIS. 



                                                                   

____180 

 

 

2021

DISPOSITIVO DESCRIÇÃO

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

Parâmetros 

Elétricos 

(Eletrical

Parameters)

Validar  informações  elétricas  (tensão,  frequência,   corrente,  

etc.)   e comparar com dados da plaqueta do equipamento

M OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Condições    

de Instalação 

(Instalation 

Conditions)

Verif icar condições físicas da instalação para validar ambiente 

adequado para o nobreak considerando as seguintes variáveis : 

۰ Temperatura do ambiente não pode exceder 30°C; ۰ Ambiente 

deve ser livre de precipitação de água ou condensação de 

vapores. Deve existir espaço adequado para realização de 

manutenção

۰ Ambiente deve ser restrito à profissionais capacitados

M OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Disjuntores

(Circuit 

Breaker )

Inspecionar  o  estado  dos  contatos  e das  câmaras  de  arco, 

sinais  de desgaste,  f ixação,  ajustes  e  calibrações.  Se  

possível,  o  componente deve ser  acionado algumas  vezes, 

para  se verif icar  suas condições  de funcionamento.  O  

dispositivo  chamado  "Disjuntor  Motor"  ajustável deve  ser  

verif icado  quanto  à  sua  regulagem  em  relação  ao  motor 

alimentado.

T 0 0 OK 0 0 OK 0 0 OK 0 0 OK

Fusíveis

(Fuse )

Os fusíveis devem ser desconectados, se possível, e verif icados 

quanto aspectos   físicos   de   instalação   como   identif icação   

de   sinais   de desgaste  ou  oxidação.  Testar  com  um 

multímetro  a  continuidade  do fusível e verif icar sua 

especif icação em conformidade com o projeto

T 0 0 OK 0 0 OK 0 0 OK 0 0 OK

Interruptores 

Diferenciais 

Residuais 

(Residual 

Differential 

Circuit

Breaker )

Realizar   ensaio   de   funcionamento  pressionando-se   a  tecla   

 "test". Validar    aspectos    f ísicos    de    instalação    como    

identif icação    e durabilidade do componente

T 0 0 OK 0 0 OK 0 0 OK 0 0 OK

Banco de 

Baterias

(Battery 

Bank)

Verif icar  estado  físico  das  baterias  levando  em consideração  

fatores como oxidação, vazamento de f luído e conexões.  

Verif icar relatório  de níveis de tensão das baterias e autonomia 

total do sistema T 0 0 OK 0 0 OK 0 0 OK 0 0 OK

Relatórios    

do 

Equipamento 

(Equipment

Reports)

Buscar  relatórios  de falha  e manutenção da  interface do  

equipamento e verif icar pontos críticos

T 0 0 OK 0 0 OK 0 0 OK 0 0 OK

Testes 

Funcionais

(Functional 

Tests)

Realizar   teste   de   desligamento   da   energia   principal   e   

verif icar comportamento do nobreak ao assumir as cargas 

elétricas. Realizar  teste  de  By-pass  da  energia  elétrica  e  

verif icar  se  nobreak

descartou o uso das baterias.

T 0 0 OK 0 0 OK 0 0 OK 0 0 OK

Circuitos de 

Iluminação 

(Lighting 

System) 

Verif icar  identif icação  adequada  da  contatora  conforme  

projeto  e condições físicas de instalação.

Comutar  todos  os  circuitos  para  manual e testar  um a  um 

conferindo se o circuito correto foi acionado. Simule um comando  

remoto  e verif ique  se o  acionamento ocorreu na T contatora  

correta  e   se  essa   contatora  acionou  o  dispositivo    ou 

circuito elétrico correto. Teste  os  controles  de iluminação  

T 0 0 OK 0 0 OK 0 0 OK 0 0 OK

Conferência 

do Asbuilt

(Asbuilt 

check)

Verif icar projeto Asbuilt e comparar  com montagem do painel 

elétrico de modo  a  validar  o  dimensionamento  dos  dispositivos  

 e verif icar  se houve alguma alteração de circuitos no quadro.

S 0 0 0 0 0 OK 0 0 0 0 0 OK

Termografia

(Thermograp

hy)

Realizar termografia  do quadro  com o  objetivo de verif icar 

pontos  de sobrecorrente, mal contato ou dimensionamento 

incorreto de circuitos.

S 0 0 0 0 0 OK 0 0 0 0 0 OK

F
R

E
Q

U
Ê

N
C

IA

TABELA DE PERIODICIDADE DO RE-COMISSIONAMENTO

(RE-COM M ISSIONING SCHEDULLE TABLE)

M - Mensal (Monthly) / B - Bimestral (Bimonthly) / T - Trimestral (Quaterly)

S - Semestral (Biannual) / A - Anual (Annual)

SISTEMAS ELÉTRICOS - QUADROS ELÉTRICOS/ILUMINAÇÃO

(ELETRIC SYSTEM  - POWER PANELS/LIGHTING)
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2021

DISPOSITIVO DESCRIÇÃO
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

Telas Gráficas 

do BMS

(BMS     

Graphic

Interface)

 Navegar pelas telas de modo a verif icar se as informações  

registradas em   campo   estão   sendo   representadas   de   forma   

adequada.   As grandezas  principais  a  serem registradas  devem ser  

 Consumo  total e demanda  instantânea.  Para  o  medidor  de  energia  

geral  deve  ser indicado também Frequência, Fator de Potência e 

Distorção Harmônica (TDH). Verif icar  gráficos  de consumo  e também  

alarmes  que  indicam fornecimento fora dos limites aceitáveis: Limite 

de Tensão: 350Vac-399Vac ou 202Vac-231Vac Limite de Frequência: 

59.5 – 60.5 Hz Demanda Máxima: [De acordo com projeto]

M OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Sensores 

Discretos 

(Boolean 

Sensors)

Verif icar qualidade geral da instalação e localização do equipamento. 

Realizar  teste  para  determinar  se  contato  auxiliar  do  dispositivo  

está acionando de acordo com a variação do ponto monitorado. 

Verif icar ajustes de grandeza e conexão dos cabos da automação e 

alimentação elétrica (caso haja). Validar testes integrados ao BMS
T 0 0 OK 0 0 OK 0 0 OK 0 0 OK

Sensores 

Analógicos 

(Analog 

Sensors)

Verif icar qualidade geral da instalação e localização do equipamento. 

Realizar teste para determinar se o nível de resposta do dispositivo 

está de acordo com a variação do ponto monitorado. Verif icar ajustes 

de grandeza, parametrização de sinal (ex: 0-10Vdc; 4-20mA; NTC, 

etc.) e conexão dos cabos da automação e alimentação elétrica. 

Validar testes integrados ao BMS
T 0 0 OK 0 0 OK 0 0 OK 0 0 OK

Contatoras

(Contactors)

Verif icar  identif icação  adequada  da  contatora  conforme  projeto  e 

condições  físicas  de  instalação.  Simule  um  comando  da  

automação  e verif ique se o acionamento ocorreu na contatora correta 

e se essa contatora acionou o dispositivo ou circuito elétrico correto.

T 0 0 OK 0 0 OK 0 0 OK 0 0 OK

Atuador 

Analógico 

(Analog 

Actuator)

Verif icar identif icação adequada do atuador (Damper, Válvula de 2 

Vias, Controle de Velocidade do Inversor, etc.) e condições físicas de 

instalação. Solicite que o operador simule uma variação de controle e 

verif ique se a variação ocorreu no equipamento correto. Verif icar 

ajustes  de grandeza, parametrização  de  sinal  (ex:  0-10Vdc;  4-

20mA)  e  conexão  dos  cabos  da automação e alimentação elétrica.
T 0 0 OK 0 0 OK 0 0 OK 0 0 OK

Medidor      de 

Energia

(Power Meter)

Verif icar  identif icação  adequada  do  medidor  e  condições  físicas  

de instalação.    Caso    haja    presença    de   TC's,   verif icar    

relação    de transformação    do    TC    e    configuração    no    

medidor.    Verif icar configuração  de  endereço,  protocolo,  

velocidade  de  comunicação  e conexão  dos  cabos  da  automação  

e  alimentação  elétrica.  Navegar pelas informações elétricas do 

medidor e comparar com as grandezas físicas observadas, verif icando 

também se não há  nenhum valor  sendo

registrado de forma negativa.

T 0 0 OK 0 0 OK 0 0 OK 0 0 OK

Medidor      de 

Água por 

Pulso (Pulsed     

   Water 

Meter)

Verif icar  identif icação  adequada  do  medidor  e  condições  físicas  

de instalação. Verif icar relação  entre quantidade  de pulsos  e 

consumo  de água  observando  a  quantidade  total  de  água  medida  

com  um  giro completo (360º) do indicador analógico do medidor. 

Verif icar conexão

dos cabos da automação.
T 0 0 OK 0 0 OK 0 0 OK 0 0 OK

Medidor      de 

Água 

Analógico 

(Analog    

Water

Meter)

Verif icar  identif icação  adequada  do  medidor  e  condições  físicas  

de instalação.  Verif icar  configuração  de  endereço,  protocolo,  

velocidade de  comunicação  e  conexão  dos  cabos  da  automação  

e  alimentação elétrica.   Navegar   pelas   informações   de   consumo   

do   medidor   e

comparar  com  as  grandezas  físicas  observadas,  verif icando  

também se não há nenhum valor sendo registrado de forma negativa.

T 0 0 OK 0 0 OK 0 0 OK 0 0 OK

Armazenament

o na     Base     

 de Dados  

(Database  

Stored

Information)

Verif icar  no  histórico  da  base  de  dados  se  existem  pontos  onde 

ocorreu perda  de informações  dos  medidores,  verif icando para  

estes casos  se  foi  traçado  um  procedimento  para  realizar  

estimativa  dos valores perdidos. As informações  devem ser  

registradas em intervalos mínimos  de  1  em  1  hora  e  serem  

armazenados  por  no  mínimo  36 meses. Caso  a  base  de dados  não  

 possua  essa  capacidade,  verif icar se foi implementado 

procedimento de backup das informações

A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK

TABELA DE PERIODICIDADE DO RE-COMISSIONAMENTO

(RE-COM M ISSIONING SCHEDULLE TABLE)

SISTEMA DE AUTOMAÇÃO  - SENSORES E ATUADORES

(AUTOMATION SYSTEM - SENSORS AND ACTUATORS)

F
R

E
Q

U
Ê

N
C

IA

M - Mensal (Monthly) / B - Bimestral (Bimonthly) / T - Trimestral (Quaterly)

S - Semestral (Biannual) / A - Anual (Annual)
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2021

DISPOSITIVO DESCRIÇÃO
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

Programacão 

Horária 

(Schedulle 

Control)

Verif icar  acionamento  e  desligamento  da  VAV  de  acordo  com  as 

configurações   de   ocupação   dos   ambientes.   Durante   período   de 

ocupação, vazão deve ser controlada  entre mínimo  e máximo  definido em  

 projeto.   Durante  período   de  não-ocupação   VAV  deve   fechar

completamente.

M OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Controle de 

Temperatura 

(Temperature

Control)

Fazer    alterações    no    setpoint    de    temperatura    e     observar 

comportamento  do  sistema  para  realizar  o  controle,  verif icando  se  o 

novo setpoint foi atingido, o  tempo para  estabilização da  temperatura e   

possíveis   oscilações    (abertura   e   fechamento   sequencial)   na

porcentagem  de  controle  da  VAV devido  a  parametrização  incorreta 

do PID (proporcional, integral e derivativo).

M OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Demanda 

Elétrica e 

Eficiência 

(Eletrical  

Demand

and Efficiency)

Validar  informações  elétricas  (tensão,  frequência,   corrente,  etc.)   e 

comparar com dados da plaqueta do equipamento

Calcular eficiência W/W e comparar com referências anteriores

M OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Modos de 

Operação

(Operation 

Modes)

Realizar  testes  funcionais  nos   diferentes  modos   de  operação   do 

equipamento.

B 0 OK 0 OK 0 OK 0 OK 0 OK 0 OK

Controle de 

Setpoint

(Setpoint 

Control)

Verif icar   controles   do   equipamento   e   capacidade   de   atingir   os 

setpoints  determinados.  Identif icar  banda  morta  configurada   para

controle de temperatura.

B 0 OK 0 OK 0 OK 0 OK 0 OK 0 OK

Controle de

Vavão pelo 

Setpoint 

(Setpoint  air  

flow

control)

Modificar os setpoint de temperatura para valores extremos (ex: 5ºC e 

50ºC) e verif icar se VAV está  realizando o  controle de vazão máxima  e 

mínima conforme especif icações de projeto

T 0 0 OK 0 0 OK 0 0 OK 0 0 OK

Circuito de 

Condensação 

(Condensation

System)

Verif icar  as  condições  de  troca  de  calor.  Para  sistemas  ventilados, 

verif icar  se as  aletas  de irradiação  de calor  estão  íntegras  e  também 

se condensador se encontra em local arejado.

T 0 0 OK 0 0 OK 0 0 OK 0 0 OK

Inspeção   

Visual do 

Atuador 

(Visual  

inspection of 

actuator)

Verif icar  qualidade  geral da  instalação  e localização  do  equipamento. 

Observar  Se  as  mangueiras  de  tomada  de  pressão  diferencial  estão 

bem  conectadas.  Realizar  teste  de  abertura  e  fechamento  completo 

para  determinar  se  damper  da  caixa  VAV  está  bem  acoplado  ao 

atuador   motorizado   e   livre   de   obstruções.   Verif icar   ajustes   de

grandeza  e conexão  dos  cabos  da  automação  e alimentação  elétrica. 

Validar testes integrados ao BMS

T 0 0 OK 0 0 OK 0 0 OK 0 0 OK

Sistema de 

Filtragem 

(Filters)

Avaliar  condições  físicas  de estanqueidade  dos f iltros  e realizar  testes 

de diferencial de pressão  para  determinar  nível de sujeira  dos  f iltros. 

Realizar  troca  caso  necessário.  Considerar  G3 + F5 para  ar  externo  e

G3 para unidades internar de recirculação de ar T 0 0 OK 0 0 OK 0 0 OK 0 0 OK

Isolamentos 

Térmicos 

(Thermal

Insulation)

Verif icar condição de desgaste dos  isolamentos térmicos  e locais  com 

forro  com  indícios  de  condensação  de  água.  Avaliar  principalmente 

pontos expostos ao tempo.

S 0 0 0 0 0 OK 0 0 0 0 0 OK

Aferição da 

Vazão Medida

(Air  Flow   

Sensor  

Calibration)

Realizar   medição   de   vazão   de   ar   com   instrumento   calibrado   e 

comparar com dados de leitura da VAV.

A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK

TABELA DE PERIODICIDADE DO RE-COMISSIONAMENTO

(RE-COM M ISSIONING SCHEDULLE TABLE)

SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO - EXPANSÃO DIRETA DE GÁS REFRIGERANTE

(HVAC SYSTEM - REFRIGERANT GAS DIRECT EXPANSION)
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M - Mensal (Monthly) / B - Bimestral (Bimonthly) / T - Trimestral (Quaterly)

S - Semestral (Biannual) / A - Anual (Annual)
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