RELATÓRIO ANUAL DE 2016
IDBRASIL CULTURA, EDUCAÇÃO E ESPORTE
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA
UGE:

UNIDADE DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO MUSEOLÓGICO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 04/2012
Referente ao museu: Museu da Língua Portuguesa

APRESENTAÇÃO
Em cumprimento ao disposto no item 12 da cláusula segunda do Contrato
de Gestão nº 04/2012, apresentamos o relatório anual dessa Organização Social
de Cultura, relativo ao exercício de 2016, no qual são descritas as ações
desenvolvidas e metas alcançadas pelo IDBrasil, no período de 01 de janeiro a 31
de dezembro, detalhando as ações do quarto trimestre, período de 01 de outubro
a 31 de dezembro, para o Museu da Língua Portuguesa. A este relato se somam
informações relativas às atividades operacionais e administrativas praticadas por
esta organização.
O presente relatório e avaliação de metas tem como base o Plano de
Trabalho de 2016 aprovado pelo Conselho de Administração do IDBrasil e pelas
instâncias regulamentares da Secretaria de Estado da Cultura.
As metas estabelecidas no Plano de Trabalho de 2016 para o Museu da
Língua Portuguesa foram, em seu escopo geral, atingidas; as poucas que não
alcançaram o índice de 100% estão justificadas nesse relatório.
O ano de 2016 foi um período de se repensar o Museu da Língua
Portuguesa, em decorrência do incêndio que o atingiu em 21 de dezembro de
2015. Imediatamente após o ocorrido o governador do Estado de São Paulo
anunciou a intenção de reconstruí-lo no mesmo local, reconhecendo a relevância
do Museu para a sociedade.
A situação atípica demandou reflexão sobre a viabilização de novo plano de
trabalho. O cenário envolvia manter o museu vivo mesmo sem sua sede e ao
mesmo tempo lidar com a escassez de recursos. Contando com o apoio da UPPM
da Secretaria da Cultura para a elaboração do plano de ação e em meio a
providências exigidas pela situação, tais como dimensionamento de recursos e
adequação da equipe aos recursos disponíveis, prospecção de parcerias para ações
extramuros,
exposições temporárias, inúmeras e longas reuniões para
alinhamento e fornecimento de informações à seguradora, à assessoria jurídica, ao
ministério público, à Secretaria da Cultura e providências para obras emergenciais,
além da participação na formatação de um convênio para a reconstrução do Museu
e reformulação de seu conteúdo, em inestimável parceria com a Secretaria da
Cultura e Fundação Roberto Marinho, o novo plano de trabalho para 2016 foi
levado à apreciação do Conselho de Administração do IDBrasil em 30 de março de
2016.
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A definição de redução orçamentária implicou na necessidade de forte
reestruturação da equipe, com redução drástica de 52 funcionários, grupo que
detinha muitos conhecimentos e muito contribuiu com o Museu, principalmente o
Diretor Técnico, em 10 anos de dedicação.
Apesar de toda adversidade, o plano de trabalho foi cumprido e o Museu,
atingiu o expressivo público de 33 mil visitantes/participantes durante o ano.
Foi celebrado o convênio para a reconstrução do Museu e reformulação de
seu conteúdo. Os cálculos do prejuízo e o recebimento da indenização do seguro
foram efetivados com relevante atuação da Fundação Roberto Marinho. E,
decorrido quase um ano do incêndio, no dia 12 de dezembro de 2016, o
Governador anuncia o início das obras do Museu e importantes parcerias com a
iniciativa privada para sua reconstrução. Essas parcerias foram anunciadas como
“Aliança Solidária”, contando com o apoio da empresa EDP, e dos grupos Globo e
Itaú.
Dentre as ações do plano de trabalho voltadas à retomada do Museu,
destacamos o seminário “Museu a Língua Portuguesa - conquistas e desafios”, em
maio de 2016, que promoveu um balanço dos 10 anos da instituição, apontando
questões importantes a serem analisadas para a sua reconstrução. Palestrantes
internacionais reforçaram a importância do Museu da Língua Portuguesa como
referência em sua área e para a difusão da nossa Língua. O seminário contou com
a participação de 105 pessoas.
Quatro exposições, executadas por meio de parcerias, levaram ao público
diferentes conteúdos relacionados à Língua Portuguesa. Em parceria com a
Arquiprom, foram realizadas a exposição “Estação da Língua” nas cidades de
Araraquara, Pirassununga e Campinas e a exposição “Origem dos Nomes dos
Municípios Paulistas”, em Itápolis e Campos do Jordão. Parceria com a Gazit-Brasil
possibilitou a mostra sobre a escritora portuguesa Agustina Bessa-Luis, no
Shopping Light. A Câmara Brasileira do Livro homenageou o Museu durante a 24ª
Bienal Internacional do Livro de São Paulo, instalando em um estande parte da
exposição “Menas o certo do errado e o errado do certo”. Essas exposições
tiveram mais de 30 mil visitantes.
O projeto Dengo, desenvolvido pelo Núcleo Educativo do Museu, levou o
museu a hospitais e Centos de Atendimento para Crianças e Adolescentes (CCAs),
perfazendo um total de 2.617 atendimentos e com retorno valioso sobre o impacto
positivo da atuação dos educadores junto às pessoas atendidas.
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Encontros organizados pelo Centro de Referência em Educação de Museus,
de responsabilidade do Núcleo Educativo, contaram com 163 participantes,
levando importantes reflexões sobre o profissional Educador em museus.
O Centro Cultural Brasil Turquia concedeu prêmio ao Museu da Língua
Portuguesa pelo relevante trabalho desenvolvido em favor da Cultura.
O público do Museu continuou se manifestando, principalmente nas redes
sociais, com evidente apoio e expectativa pela sua reconstrução. A interação com
este público virtual foi mantida pelo Programa de Comunicação em parceria com o
Núcleo Educativo que desenvolveu conteúdo semanal para a página do Facebook,
e ações de mediação na plataforma digital www.estacaoeducativomlp.org.br .
A ação da Comunicação na divulgação das atividades, exposições e eventos
em parceria com as áreas de Comunicação da SEC e Fundação Roberto Marinho foi
fundamental para o sucesso de público, assim como para manter a população a
par das ações de restauro do prédio da Estação da Luz e reconstrução do Museu.

Atividades Técnicas
Dentro do Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e
Segurança foram acompanhadas as obras emergenciais, e mantidas as rotinas
com segurança, limpeza e demais cuidados com a ala Oeste. Continuaram as
ações do Instituto Biológico para apoio na operação de eliminação de cupim de
solo.
No Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa, o
empenho maior foi no diagnóstico da integridade do acervo físico e virtual, após o
incêndio. Este foi precedido de minuciosa limpeza e recuperação dos
computadores e servidores, pela equipe de TI e apontou a integridade do acervo
em sua totalidade. A limpeza e recuperação dos computadores das áreas
museológica e administrativa, realizada em parte pela equipe de TI o restante pela
empresa contratada também foi importante para a recuperação da memória do
Museu. A investigação do acervo permitiu uma decupagem mais detalhada dos
conteúdos, que será aperfeiçoada em 2017. A formulação de uma metodologia que
norteasse a elaboração do plano museológico a partir de diretrizes apontadas,
tanto pela SEC, quanto pelo IDBrasil, como fundamentais, tais como a construção
colaborativa que garantisse a escuta dos diferentes atores envolvidos durante a
elaboração do diagnóstico, incluindo, entre eles os ex-funcionários – pela vivência
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do processo e escuta dos visitantes - e os moradores do bairro, foi um desafio que
demandou da equipe um tempo maior do que o inicialmente proposto. Porém,
resultou, após aprovação por parte da SEC e Fundação Roberto Marinho – partes
do CONVÊNIO -, em um documento consensual e consistente, que delineou os
requisitos técnicos da contratação de empresa para realização do Plano
Museológico para o Museu da Língua Portuguesa.
No Programa de Exposições e Programação Cultural as exposições
itinerantes foram fundamentais para manter o museu vivo para o seu público. A
exposição Estação da Língua foi realizada em três cidades do interior –
Araraquara, Pirassununga e Campinas, tendo recebido 25.262 visitantes. A nova
exposição “Origem do nome dos municípios paulistas” concebida pela Arquiprom,
com participação do Museu da Língua Portuguesa, foi realizada em Itapólis e
Campos do Jordão, atraindo principalmente o público escolar.
Destacamos, no Programa Educativo, as atividades do Projeto Dengo nos
hospitais e CCAs (Centro para Crianças e Adolescentes do Município de São Paulo),
tendo atendido 2.167 pessoas, com excelente retorno de avaliação por parte de
todas as instituições parceiras. A mudança de estratégia para as ações
desenvolvidas da plataforma Estação Educativo MLP, na WEB, com a criação de
mais um blog “Na ponta da Língua” e a inserção de propostas de atividades,
também, após as notícias na estação “Acontece no Educativo” dinamizaram a
mediação com o público. Em comparação com 2015, houve aumento em 167% no
número de visualizações em 2016 – 31.402 contra 11.739 em 2015 -, em relação
ao número de usuários, também houve um aumento em aproximadamente 57% 5.388 em 2016, contra 3.432 em 2015.
As atividades do Programa de Ações de Apoio ao SISEM neste ano
estiveram concentradas no Curso de Formação em Educação em Museus, que
consistiu em 04 oficinas e 02 palestras, realizadas no Solar da Marquesa de
Santos, em parceria com o Museu da Cidade e contou com participantes de 12
instituições culturais da Grande São Paulo e interior. As trocas durante o curso
estimularam uma prática que se estendeu para além da duração do mesmo, desde
junho e ainda em 2017 são realizadas visitas técnicas às instituições participantes.
Esta prática, além de continuar gerando trocas e conhecimento, tem possibilitado
parcerias em ações para o público.
Nesse 4º trimestre, o Programa de Comunicação atuou na divulgação,
por meio de seus perfis nas redes sociais e site, das atividades do Museu
realizadas no período, a saber:
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- Exposição “Estação da Língua”, de 15/09 a 16/10/16, no Galleria Shopping,
Campinas – SP;
- Exposição “A Origem dos Nomes do Municípios Paulistas”, de 07/10 a
08/11/16, no Mercado Municipal, Campos do Jordão – SP;
- Encontros “Educador em Museus – panorama histórico e contexto atual”
(27/10/16) e “Educador em Museus – profissionalização? ” (23/11/16), no
auditório do Museu do Futebol, São Paulo – SP;
- Formação da Aliança Solidária para a reconstrução do Museu da Língua
Portuguesa e início das obras.
Assim como aconteceu ao longo do ano, o Núcleo Educativo do Museu da
Língua Portuguesa preparou os textos dos posts sobre temas relacionados à
Língua Portuguesa para postagem diária nos perfis nas redes sociais do Museu,
cabendo ao Núcleo de Comunicação e Desenvolvimento Institucional a preparação
das artes (imagens) desses posts, bem como a gestão do cronograma das
postagens e interação com os fãs por meio de respostas às mensagens nos
próprios posts ou por “inbox”.
Ainda quanto às redes sociais, o Museu participou da campanha promovida
pela Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, “Sonhar o Mundo” por meio de
postagens relacionadas ao preconceito linguístico, tendo como fonte a exposição
“Menas, o certo do errado, o errado do certo” exibida no Museu da Língua
Portuguesa em 2010. A responsabilidade da divulgação junto a veículos de
comunicação das mostras itinerantes “Estação da Língua” e “A Origem dos Nomes
do Municípios Paulistas” ficou a cargo de empresa, contratada pela Arquiprom,
proponente e produtora dessas exposições. Coube ao Núcleo de Comunicação do
Museu a validação e aprovação dos releases junto à SEC.
Nesse trimestre foram realizadas seleção e contratação de serviços para
criação de novo site institucional e geração de conteúdo digital a serem
implantados ao longo de 2017. Enquanto o Museu permanecer fechado, o contato
com os diversos públicos de interesse da instituição se dará por meio digital.
Assim, os canais de comunicação digital serão estratégicos para o fortalecimento
da imagem institucional e criação de expectativa positiva em torno da
reinauguração do Museu, A estratégia de comunicação do Museu no período da
reconstrução será realizada de comum acordo entre os participantes do
CONVÊNIO.
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No Programa de Gestão Administrativa destacamos no ano de 2016 as
providências necessárias em decorrência do incêndio que,
com relevante
participação da Fundação Roberto Marinho, viabilizaram o recebimento da
indenização do seguro, no valor de R$ 35,9 milhões; R$ 31,6 milhões serão
aplicados nas obras, regidas pelo Convênio; R$ 2,8 milhões foram aplicados nas
obras emergenciais; R$ 1 milhão alocados na cobertura de despesas fixas
perduráveis pós incêndio e R$ 0,5 milhões destinados a cobertura de
responsabilidade civil.
A apólice de seguro que deu origem à indenização venceu em novembro de 2016.
Destacamos os esforços, até o momento sem êxito, para sua renovação ou
recontratação. Com apoio de três corretoras, foram consultadas mais de dez
seguradoras, que resultaram em respostas negativas para cobertura patrimonial
de prédio vazio. O risco da obra da fachada e esquadrias está coberto com seguro
contratado pela construtora – chamado risco de engenharia limitado ao
perímetro da obra. A entidade continua buscando alternativas para o seguro
integral do edifício, inclusive aguardando retorno de solicitações a seguradoras de
bancos oficiais. Por medida de precaução, a segurança foi reforçada com a
contratação de um bombeiro noturno no período de maior vulnerabilidade, pelas
festas de final de ano e carnaval.
Nesse quarto trimestre de 2016, o Programa de Recursos Humanos apoiou
ações do Núcleo de Operações e Infraestrutura relativas à segurança e
procedimentos de emergência. Foram realizados:
- Treinamento “Plano de Emergência”, no dia 07 de novembro, das 9:00 às
17:00 com a participação das equipes de brigadistas e socorristas do
IDBrasil, das quais participam funcionários do Museu da Língua Portuguesa.
Esse treinamento objetivou estabelecer linhas gerais de ação a serem
adotadas pelos brigadistas e usuários da edificação, criando e organizando
procedimentos para situações de emergência, prevenindo e/ou minimizando
maiores perdas em caso de anormalidades.
- -Plano de Abandono/Evacuação de Emergência- Realizado em 22 de
novembro - Museu do Futebol - com participação de toda equipe do
IDBrasil- Museu do Futebol e Museu da Língua Portuguesa e também de
visitantes presentes no Museu do Futebol. Foi ministrado um treinamento
teórico e prático, coordenado por uma empresa especializada, para
evacuação total do prédio com eficiência e segurança, com participação de
todos os brigadistas e socorristas. Houve também simulação de abandono
envolvendo, além dos funcionários do IDBrasil, os visitantes presentes no
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Museu na ocasião. A simulação foi previamente comunicada aos
participantes. Após a simulação houve novo encontro dos brigadistas e
socorristas para avaliações e revisão do plano de ação. Esta ação, inédita no
Museu, fará parte das rotinas do Núcleo de Operações e Infraestrutura.
Funcionários do Museu da Língua Portuguesa participaram do segundo encontro do
Projeto Conviver, coordenado pelo Núcleo Educativo do Museu do Futebol e
apoiado pelo RH, com participação de colaboradores terceirizados e funcionários
do IDBrasil. Participaram equipes de limpeza e do núcleo Administrativo e
Financeiro, que tiveram oportunidade de trocar experiências e compartilhar
vivências de como é trabalhar em um museu e se sentir parte integrante do
equipamento. O encontro foi ministrado pela educadora Bruna da Silva Colucci, no
dia 16 de novembro, com participação de 13 colaboradores.
A coordenadora do Núcleo Educativo, Marina Toledo, participou do seminário
"Economia da Cultura - Caminhos para o Desenvolvimento", dia 16 de novembro,
no auditório do Ibirapuera, que apresentou estatísticas e casos de sucesso na área
da Economia da Cultura e debateu os desafios para o setor, incluindo a
sustentabilidade das instituições culturais e da oficina "Líderes do Amanhã", na
Conferência "Museus para quê?", dia 21 de novembro, no Museu do Amanhã, que
propôs uma reflexão sobre o papel que os museus podem desempenhar na
sociedade e seu compromisso com um engajamento nos temas sociais
contemporâneos.
Destacamos também as ações realizadas pelo Núcleo de RH visando à
economicidade nas despesas com benefícios do IDBrasil, conseguindo redução dos
percentuais de reajuste a serem aplicados no Plano de Assistência Médica para
2017- de 27,93% para 19,76%; isenção da taxa de administração para o Vale
Refeição/ Alimentação antes com taxas de 2,5% e redução nas taxas de
administração do Vale Transporte, de 4,41% para 3,80%.

Relatório Anual 31/12/2016 – Museu da Língua Portuguesa

Página 7

GESTÃO TÉCNICA-QUADRO DE METAS - MUSEU DA LÍNGUA PORTUGUESA
PROGRAMA DE ACERVO: CONSERVAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA
O foco do programa de acervo no ano de 2016 foi diagnosticar a integridade do acervo,
após o incêndio e organizar as informações. Foi feito um estudo e levantado material que
resultaram na proposta de adaptação das exposições temporárias “Narrativas Poéticas –
Coleção Santander Brasil” e “Poesia Agora”, para inserção na Plataforma Estação
Educativo MLP.
Nº

1

AÇÕES

Diagnosticar a integridade
do acervo digital do Museu
da Língua Portuguesa

INDICADOR DE
RESULTADO

Diagnóstico apresentado
e aprovado pela SEC.

2

Diagnosticar a integridade
da memória institucional
(física) do Museu da Língua
Portuguesa.

Diagnóstico entregue e
aprovado pela SEC.

3

Levantar e elaborar material
das exposições temporárias
para inserção no site
Estação Educativo.

Número de conteúdos de
exposição.

4

Formular estrutura de
trabalho e metodologia para
a elaboração futura do
plano museológico do
Museu da Língua
Portuguesa (em conjunto
com Secretaria do Estado
da Cultura e Fundação
Roberto Marinho

Relatório explicativo da
Estrutura Formulada.

PERÍODO

META
PREVISTA

META
REALIZADA

1º Trim.
2º Trim.
3º Trim.
4º Trim.
ANUAL

1
1

1
1

ICM %

100%

100%

1º trim.
2º trim.
3º trim.
4º trim.
ANUAL
ICM %
1º trim.
2º trim.
3º trim.
4º trim.
ANUAL
ICM %
1º Trim.
2º Trim.
3º Trim.
4º Trim.
ANUAL
ICM %

1
1
100%
1
1
2
100%
1
1
100%

1
1
100%
1
1
2
100%
1
1
100%

 Detalhamento da meta 3: Levantar e elaborar material das
exposições temporárias para inserção no site Estação Educativo.
Exposição Poesia Agora -> Foi feito o levantamento das salas que
compunham a exposição e uma proposta de adaptação de interação com
o público virtual.

Relatório Anual 31/12/2016 – Museu da Língua Portuguesa

Página 8

PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES E PROGRAMAÇÃO CULTURAL
No 4º trimestre tivemos a continuação da exposição “Estação da Língua” em Campinas e
a montagem da exposição “Origem dos Nomes dos Municípios Paulistas” em Campos do
Jordão. Ambas as exposições foram realizadas em espaços até então não explorados pelo
museu para suas montagens, um shopping center e um mercado municipal. A experiência
foi bastante positiva em ambos os locais, no caso de Campinas um sucesso de público –
11.035 visitantes no total e em Campos do Jordão a ampliação da acessibilidade a
distintos públicos, atingindo, além de turistas, escolas e a população local –
principalmente os frequentadores do mercado, pouco acostumados a visitar exposições.
Nº

AÇÕES

5

Realizar, em colaboração com a
Secretaria da Cultura e
Fundação Roberto Marinho,
Seminário que norteie a
recuperação/renovação do
conteúdo e experiência
expográfica do Museu da Língua
Portuguesa

6

Apresentar relatórios de público
atendido nas exposições
itinerantes (Estação da Língua,
Mostra Itinerante do MLP, etc.)

INDICADOR DE
RESULTADO

Seminário
Realizado

Nº de relatórios
entregues

PERÍODO

META
PREVISTA

META
REALIZADA

1º Trim.
2º Trim.
3º Trim.
4º Trim.
ANUAL
ICM %

1
1
100%

1
1
100%

1º Trim.
2º Trim.
3º Trim.
4º Trim.
ANUAL
ICM %

1
1
1
3
100%

1
1
1
3
100%

 Detalhamento da meta 6:
Exposição Estação da Língua – Galleria Shopping Campinas
Número de visitantes – 6.482 pessoas (01 a 16 out)
Exposição Origem dos Nomes dos Municípios Paulistas
Mercado Municipal de Campos do Jordão – 07/10 a 08/11
Número de visitantes – 1.764 pessoas
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Página do livro de presença da exposição “Origem dos Municípios” em Campos do
Jordão. O livro de assinaturas encontra-se catalogado na memória do MLP.
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PROGRAMA EDUCATIVO
O Centro de Referência de Educação em Museus realizou no 4º trimestre dois importantes
encontros sobre a profissão de Educador. O I Encontro de Educadores da SEC e do I
Encontro da Rede de Educadores em Museus/São Paulo realizados em agosto e setembro
revelaram a necessidade de refletirmos mais sobre o papel do Educador em Museus, bem
como sobre sua formação e a questão da profissionalização formal. Atenta às questões
levantadas nesses encontros, a equipe do Educativo do MLP considerou importante
realizar um encontro que traçasse um panorama histórico do trabalho do Educador em
Museus até os dias atuais, seguido de uma mesa-redonda que debatesse sua formação e
a profissionalização. Ambos os eventos geraram grande interesse e repercussão nas
mídias sociais, além da presença de 163 ouvintes no total. O Projeto Dengo encerrou suas
atividades nos hospitais e CCAs com avaliação positiva de todos os parceiros, tendo
atendido 2.167 pessoas ao longo de 2016. A análise do Google Analytics sobre os acessos
e usuários revela um dado interessante – a cidade e São Petersburgo, na Rússia, é a
segunda que mais acessa a plataforma, atrás apenas de São Paulo. Rússia e Inglaterra
aparecem à frente de Portugal apontando tanto o potencial da plataforma para a
aprendizagem da língua, quanto o desafio de captar usuários nos países da comunidade
de língua portuguesa.
INDICADOR DE RESULTADO

PERÍODO

META
PREVISTA

META
REALIZADA

Nº de ações realizadas

1º Trim.
2º Trim.
3º Trim.
4º Trim.
ANUAL
ICM %

96
121
112
329
100%

59
154
117
330
100,3%

Relatório entregue

1º trim.
2º trim.
3º trim.
4º trim.
ANUAL
ICM %

1
1
100%

1
1
100%

1º Trim.
2º Trim.
3º Trim.
4º Trim.
ANUAL
ICM %
1º Trim.
2º Trim.
3º Trim.
4º Trim.
ANUAL
ICM %

18
26
24
68
100%
1
1
100%

37
31
68
100%
1
1
100%

Nº

AÇÕES

7

Realizar ações em
hospitais e ONGs que
trabalhem com
pessoas em situação
de vulnerabilidade
social, através do
projeto DENGO

8

Realizar análise e
planejamento da
plataforma digital do
Educativo, a partir
das novas diretrizes
do plano de trabalho

9

Promover ações para
o público em geral
através da
plataforma digital do
Educativo

Nº de ações realizadas

10

Publicar 1.500
cadernos com textos
produzidos para as
ações realizadas no
Centro Referência de
Educação em Museus

Caderno publicado
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Nº

11

12

AÇÕES

Entregar 1.000
volumes do caderno
dos textos do Centro
Referência de
Educação em Museus
para o SISEM

Promover encontros
temáticos para
educadores de
museus e outras
instituições culturais

INDICADOR DE RESULTADO

Volumes entregues

N° de encontros realizados

PERÍODO

META
PREVISTA

META
REALIZADA

1º Trim.
2º Trim.
3º Trim.
4º Trim.
ANUAL
ICM %

1
1
100%

1
1
100%

1º Trim
2º Trim
3º Trim
4º Trim
ANUAL
ICM %

1
1
2
100%

2
2
100%

 Detalhamento da meta 7: Realizar ações em hospitais e ONGs que
trabalhem com pessoas em situação de vulnerabilidade social,
através do projeto DENGO
O Dengo realizou 117 ações no 4º trimestre, finalizando o ano com 330
ações realizadas, cumprindo a meta total prevista para o ano, que era de
229 ações. No trimestre foram atendidas 815 pessoas, entre crianças,
jovens e adultos. Abaixo os quadros de atendimento e perfil de público.
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 Detalhamento da meta 9: Promover ações para o público em geral
através da plataforma digital do Educativo
Foram propostas 03 ações por semana para o público da plataforma Estação
Educativo MLP, nas estações “Acontece no Educativo”, “Você sabia?” e “Na
ponta da Língua”, fechando o trimestre com 31 ações realizadas e o ano
com 100% da meta atingida.
http://estacaoeducativomlp.com.br/napontadalingua/
http://estacaoeducativomlp.com.br/linguaportuguesa/vocesabia/
http://blog.estacaoeducativomlp.com.br/
Estação NA PONTA DA LÍNGUA
Outubro/ Novembro/ Dezembro
- Votum
- Streaming
- Não é mimimi!
- Visualizou, mas não respondeu?
- Em uma escala de...
- Você está me stalkeando?
- PEC
- ENEM
- Emoji e protestos
- A melhor equipe que você respeita
- CRUSH
- Para bom entendedor...
Estação VOCÊ SABIA?
Outubro/ Novembro/ Dezembro
- “curiosidades” sobre escritores homenageados com exposições no MLP
- Escritoras brasileiras
- Canções do exílio
- Expressões e ditos populares
- De gringo para gringo
- Palavras e as transformações dos seus significados na nossa língua
- Autores negros
- Marcas africanas na língua e cultura brasileira
- Memes como forma de comunicação / dinamismo da língua
- Língua, dialeto e variações
- Poesia e música
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Estação ACONTECE NO EDUCATIVO
- STOP!
- Mapas afetivos
- Centro de Referência - Como você visita os museus?
- Um museu fechado deixa de existir?
- Bingo!
- Como um educador se prepara para atuar em instituições museais?
- Uma ação vale muitas palavras
- Palavra-presente
Comparativo Google Analytics jan2015/ jan2016 - Plataforma Estação Educativo MLP

 Detalhamento da meta 12: Promover encontros temáticos para
educadores de museus e outras instituições culturais.
Os dois encontros temáticos do Centro de Referência de Educação em
Museus previstos como meta para 2016 foram realizados no 4º trimestre,
recebendo um total de 163 participantes.
1. “Educação em museus – panorama histórico e contexto atual”
Palestrantes: Rita Bredariolli e Valéria Alencar.
Data: 27/10/2016
Local: Auditório do Museu do Futebol
Público: 92 participantes
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2. Mesa-redonda: “Educador em museus – profissionalização?”
Palestrantes: Amanda Cuesta, Educadora e Supervisora de Ações Educativas;

Camilo Vasconcellos, docente do MAE – USP e Coordenador do Programa de
Pós-graduação em Museologia da USP; e Neide A. de Almeida, Coordenadora
do Núcleo Educativo do Museu Afro Brasil (substituída por Marcio Farias).
Data: 23/11/2016
Local: Auditório do Museu do Futebol
Público: 71 participantes
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PROGRAMA DE APOIO AO SISEM-SP
No trimestre não tivemos meta de ações de apoio ao SISEM. Porém, vale ressaltar que
foram realizadas várias visitas técnicas entre as instituições participantes do curso
oferecido nas ações de capacitação realizadas nos 2º e 3º trimestre. Esta prática, iniciada
durante o curso, continuou até o final do ano, gerando uma rede de trocas de
conhecimento e possibilitando parcerias em ações para o público.
Nº

13

AÇÕES

Realizar ações de capacitação (oficinas,
cursos) em museus e espaços expositivos
do interior, litoral e da RMSP

INDICADOR
DE
RESULTADO

Nº de ações
de
capacitação
realizadas

PERÍODO

META
PREVISTA

META
REALIZADA

1º Trim.
2º Trim.
3º Trim.
4º Trim.
ANUAL
ICM %

3
1
4
100%

4
2
6
150%

PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA
As ações de comunicação do Museu da Língua Portuguesa no quarto trimestre de 2016
foram marcadas pela divulgação das exposições itinerantes “Estação da Língua” e “A
Origem dos Nomes do Municípios Paulistas”, assim como os encontros promovidos pela
instituição, no auditório do Museu do Futebol, “Educador em Museus – panorama histórico
e contexto atual” “Educador em Museus – profissionalização? ”. Também foi feita a
divulgação das ações de reconstrução do Museu.
Nas redes sociais do Museu, destaca-se nesse trimestre a campanha encabeçada pela
Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, intitulada “Sonhar o Mundo”.
O Museu, conquistou no último trimestre, 1.968 novos seguidores nas redes sociais
(somando-se Facebook, Twitter e Instagram). Já no site
atingiu
14.515 visitantes
únicos, sendo quase 85% de novas visitas (índice expressivo de novos visitantes).
Nº
AÇÕES
INDICADOR
PERÍODO
META
META
DE
PREVISTA REALIZADA
RESULTADO
300
1º Trim.
635
Manter contas e fanpages
300
do Museu nas mídias sociais
2º Trim.
957
Número absoluto
para ampliar a visibilidade
300
3º
Trim.
905
de novos fãs e
do museu e o
14
300
1968
4º Trim.
seguidores nas
relacionamento com o
redes sociais
1.200
4.465
ANUAL
público (Facebook, Twitter e
100%
Instagram).
ICM %
372%
16.000
1º trim.
19.760
16.000
2º trim.
11.282
Receber visitantes virtuais
16.000
3º
trim.
8.996
Número de
15
no site do Museu da Língua
16.000
4º
trim.
14.515
visitantes únicos
Portuguesa
64.000
ANUAL
54.553
100%
ICM %
85%
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Detalhamento da meta 14: Manter contas e fanpages do Museu nas mídias
sociais para ampliar a visibilidade do museu e o relacionamento com o
público (Facebook, Twitter e Instagram).
e
Detalhamento da meta 15: Receber visitantes virtuais no site do Museu da
Língua Portuguesa.
Os acessos às redes sociais em 2016 tiveram uma redução de 27% em relação a
2015 (de 6.065 para 4.465) enquanto que os acessos ao site sofreram redução de
79% (de 253.842 para 54.553). Na situação de 2015, com o museu aberto, a
principal referência para o visitante do Museu era o site. Com o museu fechado, o
site perdeu o dinamismo da programação, mantendo-se apenas com informações
institucionais, enquanto que nas redes sociais foram mantidas as atividades,
abastecendo o público com novidades, além das relacionadas às exposições
itinerantes e palestras, com posts de conteúdos variados sobre a Língua
Portuguesa, tornando-se assim o canal de comunicação prioritário do Museu com
seu público.
Quando da elaboração das metas, levou-se em conta o histórico relativo de
acessos, que não se confirmou em 2016, com essa nova postura do visitante.
O quarto trimestre foi marcado pelas notícias de reconstrução do Museu, por duas
exposições itinerantes (Campinas e Campos do Jordão) e por dois encontros
promovidos pelo Centro de Referência de Educação em Museus, sobre o papel do
educador. Percebe-se nesse período aumento significativo de visitantes nas redes
sociais, confirmando a tendência de busca de informações no dinamismo das
mesmas.
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QUADRO DE METAS ADMINISTRATIVAS
PROGRAMA DE FINANCIAMENTO E FOMENTO
No trimestre, foi estabelecido contato com a CPTM para a divulgação de notícias do Museu
da Língua Portuguesa. Pensou-se na CPTM para a parceria uma vez que ambos
compartilham o prédio da Estação da Luz, com interesses de atendimento ao público, tendo
nos anos anteriores realizado parcerias de ações culturais no saguão da estação.
Nº
AÇÕES
INDICADOR
PERÍODO
META
META
DE
PREVISTA REALIZADA
RESULTADO
1º Trim.
Realizar parceria para
1
veiculação de anúncios
2º Trim.
relativos às ações do Museu
1
3º
Trim.
1
Nº de parcerias
em veículos de
16
4º Trim.
realizadas
comunicação, tais como:
1
2
ANUAL
jornais, revistas, sites,
100%
rádio, etc.
ICM %
50%
1º Trim.
1
1
Realizar parceria para
2º Trim.
exibição de conteúdo ou
1
1
3º Trim.
Nº de exibições
17 assuntos afins ao Museu em
realizadas
4º Trim.
locais de grande circulação
2
2
de público
ANUAL
100%
100%
ICM %

Detalhamento da meta 16: realizar parceria para veiculação de anúncios
relativos às ações do Museu em veículos de comunicação, tais como: jornais,
revistas, sites, rádio, etc.

As tratativas de parceria foram realizadas junto à CPTM, com objetivo de divulgar
notícias do Museu da Língua Portuguesa no site da companhia. CPTM encaminhou
as especificações dos materiais de divulgação para que o IDBrasil pudesse
elaborar as artes para publicação. No entanto, até o momento de fechamento
desse relatório, não havia dado retorno quanto à assinatura do termo de parceria,
mas o IDBrasil continuará se empenhando para viabilizá-la, ainda que além do
prazo.
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QUADRO DE METAS CONDICIONADAS
METAS CONDICIONADAS
A exposição “Estação da Língua” foi realizada em 03 cidades no ano de 2016 –
Araraquara, Pirassununga e Campinas, tendo esta última encerrado em 16 de outubro. Ao
todo as três etapas da itinerância receberam 25.262 visitantes. A exposição “Origem do
Nome dos Municípios Paulistas” iniciou sua trajetória em Itápolis, seguindo depois para
Campos do Jordão, onde permaneceu de 06 de outubro a 08 de novembro. A exposição
recebeu um total de 4.400 visitantes, considerando as duas etapas. As metas
condicionadas foram realizadas sem custo para o Museu da Língua Portuguesa, uma vez
que o proponente dos projetos nos editais de fomento– Arquiprom – arcou com todos os
custos.
Nº

Ação

Indicador de Resultados

META

VALOR R$

18

Realização de mostra
temporária com reprodução
de conteúdo das salas do
Museu da Língua Portuguesa

Realização da mostra

1

700.000

Realização da mostra
temporária “Saramago
Sempre” – homenagem ao
prêmio Nobel de literatura,
em parceria com a Fundação
Saramago, com sede em
Lisboa

Realização da mostra

1

1.400.000

19

20

21

Realização da mostra
itinerante sobre a origem e
significado dos nomes dos
municípios paulistas, em
parceria com a Imprensa
Oficial do Estado.
Realização de mostra
itinerante do acervo do
Museu da Língua Portuguesa
em até três municípios.

Realização da mostra

Realização de cada mostra

1

1a3

400.000

R$ 490.000
POR MOSTRA

 Detalhamento da meta 20: Realização da mostra itinerante sobre a
origem e significado dos nomes dos municípios paulistas, em parceria com a
Imprensa Oficial do Estado.
Mercado Municipal de Campos do Jordão – 07/10 a 08/11
Número de visitantes – 1.764 pessoas
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Detalhamento da meta 21: Realização de mostra itinerante do acervo do
Museu da Língua Portuguesa em até três municípios.
Exposição Estação da Língua – Galleria Shopping Campinas
Número de visitantes – 11.035 pessoas (14 set / 16 out)
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