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1. APRESENTAÇÃO
Por meio do presente documento, o Instituto de Desenvolvimento e Gestão - IDG apresenta o
oitavo Relatório de Gestão do Paço do Frevo, referente ao contrato nº̊ 5321, assinado em 14 de
dezembro de 2018, entre a Fundação de Cultura da Cidade do Recife (FCCR) e o IDG. Este relatório faz
referência ao período entre 1º de janeiro de 2022 e 31 de maio do presente ano, momento marcado
pelo retorno das atividades presenciais ante a diminuição dos números da Covid-19, no Recife e em
Pernambuco, e o relaxamento das medidas sanitárias de distanciamento social. Assim sendo, este
documento tange o momento de retomada das atividades presenciais do Paço do Frevo, Centro de
Referência em Salvaguarda do Frevo, ainda em um momento de adequação aos cuidados necessários
para a manutenção da saúde pública e frente ao cancelamento do Carnaval 2022 no estado.
Temos como expectativas que 2022 seja um ano de reconstrução, de prosperidade e de
visibilidade de um novo começo para a humanidade. A pandemia da Covid-19 impactou gravemente
os setores das culturas brasileiras e mais do que nunca, será necessário o fortalecimento do esforço
coletivo para mobilizar as comunidades artísticas, visando superar os desafios, reconstruir as
possibilidades de continuidade de trabalhos, projetos e ações que promovam a excelência da
salvaguarda do Frevo.
No exercício de observar outras perspectivas para o Frevo e sua relação com os territórios de
prática, podemos chegar na provocação de que o Frevo, enquanto manifestação artística, opera
transformações nos espaços cotidianos da cidade, convertendo-os em lugares afetivos. Na história
centenária do Frevo vemos as forças pulsantes da criação e renovação, uma verdadeira potência para
compor novas harmonias de sentidos para os passos que marcamos nas ruas, ladeiras, pontes, becos
e avenidas. E essa composição de sentidos também se faz presente nos lugares mais particulares,
incluindo as casas de quem faz e vive o Frevo o ano inteiro.
Com os processos de registro como Patrimônio Imaterial do Brasil e da Humanidade (2007 e
2012, respectivamente), o Frevo está cada vez expandindo os diálogos com outras culturas,
apresentando sua energia pulsante. Pensar que "A casa do Frevo é o mundo", temática escolhida para
o ano de 2022 no Paço do Frevo, é um convite para enxergar a complexidade de diferenças e provocar
o movimento de nos fazermos presentes em diferentes lugares de referência, contribuindo para os
processos de formação, transmissão, manutenção e difusão do Frevo.
Para nos instigar a apresentar a diversidade de ações no Paço do Frevo, ao longo de 2022 o
museu está vivenciando o tema A casa do frevo é o mundo a partir de três eixos:
DiverCidades: corpos e territórios festivos, onde propomos a elaboração de uma cartografia
itinerante que se reconhece nos múltiplos sujeitos, corporeidades e subjetividades que animam as
cidades construindo e reconstruindo a paisagem viva que abre espaço para celebração e com isso
perceber novos lugares de atuação do Paço;
Raízes, pertencimentos e encruzilhadas, que estabelece um diálogo provocativo com a
tradição visando estimular o encontro entre as reconhecidas matrizes do frevo, mestres e mestras,
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com os novos fazedores e outras linguagens do patrimônio e da cultura, como estímulo gerador de
pertencimento, possibilidades e irradiações para outras territorialidades; e
Um Paço à frente, que apresenta a proposta de celebrar os 10 anos do Frevo como Patrimônio
da Humanidade através de ações que são realizadas no presente e projetam perspectivas de futuro
com foco na perenidade do patrimônio, tendo o Paço do Frevo como um dos espaços que potencializa
a vivência e a ampliação renovada do frevo.
No âmbito do eixo DiverCidades: Corpos e territórios festivos, o conceito foi trabalhado em
ações que apontaram para a multiplicidade dos sujeitos corporeidades e subjetividades, como foi o
caso da ação Elas são Frevo, que destacou a trajetória das mulheres que estão representadas na
exposição de longa duração do Paço do Frevo. A partir de uma curadoria educativa, utilizando adesivos
que destacam a presença feminina na exposição com “gotas de informação” sobre a luta, trajetória e
protagonismo da mulher no Frevo. Uma intervenção necessária para enfatizar as biografias e histórias
das mulheres que fazem e vivem o frevo. Com esta ação, o núcleo educativo passou a oferecer ao
público uma visita ao Paço do Frevo mediada por cada um dos pontos de parada previstos nas
intervenções, além de passear pela história do Frevo a partir dos olhares e vivências das mulheres que
o fazem.
Ainda dentro do eixo, foram lançadas ações de acessibilidade como a Visita Azul - Visita
Mediada Sensorial, realizada com um grupo de 16 autistas atendidos pela Associação Afeto em
parceria com o Paço do Frevo. Para atingir públicos para além do espaço museal, foi organizada a
conversa Territorialidades Femininas: cruzamentos entre Recife e Olinda, realizada no Quintal do Frevo,
sede do grupo Guerreiros do Passo, e foram retomadas as circulações da Frevocleta, que, ativando o
programa Vizinhos do Paço, realizou uma ação educativa em música, dança e manualidades do frevo
com os moradores da Ocupação Leonardo Cisneiros, promovendo cidadania e reafirmando que A casa
do Frevo é o mundo.
Seguindo as diretrizes do eixo Raízes, pertencimentos e encruzilhadas, que estabelece diálogo
entre a tradição e o seu encontro com novos fazedores e territorialidades, estão sendo oferecidos os
encontros “Desvendando”, que convidam mestres e mestras do Frevo e de áreas afins da Cultura
Popular para, em diálogo com o público interessado, trocar experiências, processos criativos e as
vivências que os levaram ao destaque com seus respectivos trabalhos. No sentido de gerar encontros
entre as tradições do Frevo e os novos fazedores que flertam com o gênero pernambucano, foi
oferecida, dentro do projeto Hora do Frevo, a Henrique Albino’s Jam, apresentação que mixa estéticas
tradicionais, contemporâneas, vocais, instrumentais, jazzísticas, regionais e mais. Também no intuito
de irradiar o Frevo para outras territorialidades, o Paço do Frevo realizou parcerias com eventos de
relevância cultural e musical, como o Porto Musical, que debate o mercado e a cadeia produtiva da
música, e o festival de música Do Frevo ao Jazz, que ofereceu workshops, shows e bate-papos em torno
dos dois gêneros musicais que flertam com a improvisação.
De olho no futuro, e respondendo às provocações do eixo Um Paço à Frente, o Paço do Frevo
está iniciando o processo de elaboração de um novo Plano Museológico que será entregue no final de
2022. Através dele, serão definidos os direcionamentos a serem tomados pelo museu nos próximos
anos. A elaboração irá contar, ainda, com consulta popular junto às comunidades do Frevo. Ainda no
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sentido de vislumbrar os próximos movimentos do Frevo, está em fase de pré-produção uma nova
exposição temporária que irá abordar os dez anos do título de Patrimônio Imaterial da Humanidade,
concedido ao Frevo pela Unesco em 2012.
Os três eixos temáticos permeiam todas as ações de difusão do Frevo que já estão em
andamento e seguirão ao longo do ano de 2022, se desdobrando em entretenimento, formação e
pesquisa através das atividades desenvolvidas nas programações mensais do museu. Além disso, o
Paço do Frevo, para 2022, vislumbra ainda a elaboração de um novo Plano Museológico, que já está
em processo de construção junto à equipe e passará, mais à frente, por um processo de escuta pública,
com o intuito e o compromisso de traçar de forma mais acurada os caminhos a serem percorridos pelo
museu centro de referência nos seus processos de salvaguarda do gênero pernambucano ao longo dos
próximos anos de atividade.
Com essa proposta, o Paço do Frevo/IDG reforça o compromisso de continuar o fortalecimento
do Plano Integrado de Salvaguarda, contribuindo efetivamente para que o Frevo se faça cada vez mais
presente em Pernambuco, no Brasil e no mundo, bem como com a construção de uma sociedade mais
diversa, equânime e empática.

2. METAS
Em seu oitavo ano, o Paço do Frevo se confirma como equipamento de referência para as
estratégias de retomada do setor cultural, numa reabertura de convivência após mais de dois anos de
severas restrições pela Pandemia de 2019. Posicionar simbolicamente como carta de intenção de que
a “Casa do Frevo é o mundo” é também trazer como assinatura a responsabilidade de levar o frevo a
sua máxima potência e extrapolar territorialidades principalmente no marco dos dez anos do título do
Frevo reconhecido como Patrimônio Imaterial da Humanidade (Unesco).
O Plano de Trabalho do centro de referência dedicado à promoção e difusão da expressão
cultural da identidade popular de Pernambuco se consolida pela transparência e governança de
execução numa miríade fundamental entre as mais fortes políticas públicas de salvaguarda da cultura
popular, sendo um parâmetro e um exemplo de boas práticas para outras manifestações culturais no
Brasil.
No primeiro semestre de 2022, o Paço retoma quase em totalidade todas as dinâmicas de
relacionamento presencial com seus públicos, acompanhando as flexibilizações dos planos de
convivência que permitiram a retomada dos eventos culturais. Poderemos deslumbrar, ao longo deste
documento, ante as metas aqui apresentadas, as perspectivas criativas de consolidação do espaço
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cultural e o fomento e apoio à resiliência do setor cultural, provando a vocação do espaço museal
como cerne de debate, inspiração e diálogo para que o Frevo tenha estrutura e subsídio de
permanência e coexistência durante o ano inteiro. Ficou claro, por exemplo, na temporada de mais
um carnaval cancelado, o reconhecimento do Paço do Frevo como um espaço de pertencimento para
o Frevo muito além de alegoria momesca, sendo uma significativa prerrogativa de seu protagonismo
rítmico e plural.
Destacamos, ainda, os reconhecidos esforços de gestão para a sustentabilidade do
equipamento e a multiplicidade de ações para a salvaguarda do frevo, consolidando apoios financeiros
que amplificam a capacidade de atuação e de projetos do Paço do Frevo. Além da cooperação técnica
e administrativa com a OEI, renovada em 2022, o Paço do Frevo, por meio da Lei Federal de Incentivo
à Cultura, tem o patrocínio master do Instituto Cultural Vale, o papel de mantenedor do Grupo Ultra,
patrocínio da RedeCard Itaú e da White Martins. Conta com o apoio do Grupo Globo, Pernambucanas
e Chevrolet Serviços Financeiros, e o apoio cultural do Itaú Cultural e do Porto de Suape.

2.1 PROGRAMA INSTITUCIONAL
Este programa é atualmente composto por dez metas, que tratam do desenvolvimento e da
gestão administrativa do Paço do Frevo, além do acompanhamento quantitativo e qualitativo das
visitas através da apuração do número de visitantes e percepção dos mesmos sobre o Paço do Frevo e
suas ações.
Nº

AÇÕES

RESULTADO
ESPERADO

1

Manter sistemática para
cobrança de ingressos,
dentro da política
estabelecida no Plano
Museológico, incluindo
gratuidades.

Relatório mensal
de visitação financeiro
(sistemática de
cobrança)

2

Manter o Paço do Frevo
aberto ao público,
conforme estabelecido no
Plano Museológico

Programação
mensal de
atividades do
Paço do Frevo.

PERÍODO

META PREVISTA
ANO 04

REALIZADO ANO
04

1º trim.

3

3

2º trim.

3

2

3º trim.

3

0

4º trim.

3

0

ANUAL

12

5

ICM %

100%

42%

1º Trim.

3

3

2º Trim.

3

2

3º Trim.

3

0

4º Trim.

3

0

ANUAL

12

5

ICM %

100%

42%
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3

4

5

6

7

8

Número de visitantes

Quantitativo
trimestral de
visitantes

Relatório
Realizar Pesquisa de perfil
trimestral de
e satisfação de público
dados da Pesquisa
conforme indicado no
de Perfil e
Plano Museológico
Satisfação
Manter meio de
Relatório analítico
comunicação para
de observações
recebimento de
recebidas pelos
diferentes
canais de
sugestões, reclamações
e/ou elogios por parte do contato (e-mail, inbox, dentre outros).
público visitante.

Manter sistema financeiro
e de compras

Quantitativo de
meses de
operação do
sistema

Visibilizar o Regulamento Publicação digital
de compras da OS
do Regulamento

Realizar auditoria externa

Contrato de
auditoria

1º Trim.

6.000

25.303

2º Trim.

6.000

12.382

3º Trim.

6.000

0

4º Trim.

6.000

0

ANUAL

24.000

37.685

ICM %

100%

157%

1º Trim.

1

1

2º Trim.

1

1

3º Trim.

1

0

4º Trim.

1

0

ANUAL

4

2

ICM %

100%

50%

1º Trim.

1

1

2º Trim.

1

1

3º Trim.

1

0

4º Trim.

1

0

ANUAL

4

2

ICM %

100%

50%

1º Trim.

3

3

2º Trim.

3

2

3º Trim.

3

0

4º Trim.

3

0

ANUAL

12

5

ICM %

100%

42%

1º Trim.

0

1

2º Trim.

0

0

3º Trim.

0

0

4º Trim.

1

0

ANUAL

1

1

ICM %

100%

100%

1º Trim.

0

0

2º Trim.

0

0

3º Trim.

0

0

4º Trim.

1

0

ANUAL

1

0

ICM %

100%

0%
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9

10

Manter prestação de
serviços de limpeza

Manter prestação de
serviços de segurança

Nº de meses de
prestação dos
serviços

Nº de meses de
prestação dos
serviços

1º Trim.

3

3

2º Trim.

3

2

3º Trim.

3

0

4º Trim.

3

0

ANUAL

12

5

ICM %

100%

42%

1º Trim.

3

3

2º Trim.

3

2

3º Trim.

3

0

4º Trim.

3

0

ANUAL

12

5

ICM %

100%

42%

Destaques:
Meta 01 – Manter sistemática para cobrança de ingressos, dentro da política estabelecida no Plano
Museológico, incluindo gratuidades:
O Paço do Frevo tem sua abertura normalmente durante o período de janeiro a maio de 2022,
sendo aberto ao público de quinta a sexta, das 10h às 17h, e sábados e domingos, das 11h às 18h. O
acesso do público é registrado através de sistema de bilhetagem com três tipos de bilhete (entradas
inteiras, meias entradas e gratuidades).
A política de meia entrada e a de gratuidade estão disponíveis para consulta em um expositor
na própria recepção do Paço do Frevo – e faz parte do protocolo de atenção ao público, pela bilheteria,
o oferecimento das diferentes categorias de ingresso, também é possível encontrar,
permanentemente, a política de meia entrada e gratuidade do Paço no site no endereço:
https://www.pacodofrevo.org.br/gratuidades, na página principal, em área dedicada, ao clicar no link,
o visitante tem acesso a todas as informações necessárias sobre valores de ingressos e pré-requisitos
necessários para obtenção da gratuidade.
Além disso, o público também pode acessar a política de gratuidades e o valor dos ingressos
nos destaques "Gratuidades" e "Preços", disponíveis nos destaques do Instagram do Paço do Frevo
(http://instagram.com/pacodofrevo). Entre os públicos contemplados pelas gratuidades estão as
crianças com até 5 anos de idade; membros das agremiações carnavalescas, troças, clubes de frevo,
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bailarinos e músicos, mediante cadastro; grupos em situação de vulnerabilidade social, mediante
agendamento prévio; professores e alunos da rede pública municipal, estadual ou federal de Ensino
Fundamental, Médio, Tecnológico e Superior; estudantes de Artes, Museologia, Arquitetura,
Audiovisual, Música, Design e Moda de instituições particulares; entre outros.
Meta 02 – Manter o Paço do Frevo aberto ao público, conforme estabelecido no Plano Museológico:

Em 2022 o Paço do Frevo continuou com o desafio de manter as atividades disponíveis ao
público em meio às restrições impostas pela pandemia da Covid-19. A gestão do IDG/Paço do Frevo
esteve em permanente diálogo com as gestões públicas municipal e estadual para respeitar os
protocolos de convivência com a Covid-19. Na primeira quinzena do mês de janeiro a gestão do museu
reforçou a obrigatoriedade do público apresentar os comprovantes de vacinação para acessar o museu
e continua solicitando os documentos ao longo do primeiro semestre. A equipe de colaboradores do
Paço do Frevo também foi orientada a apresentar o esquema de vacinação completo e utilizar
máscaras nas dependências do museu, garantindo segurança ao público durante o atendimento.

Divulgação da obrigatoriedade do público apresentar os comprovantes de vacinação para
acessar o museu [Instagram]
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Meta 03 – Número de Visitantes:
No período de janeiro a maio de 2022, o Paço do Frevo recebeu em visita presencial um total
de 37.573 visitantes, superando a meta para o mesmo período em 276% e cumprindo a meta anual
em mais de 57%, com destaque para o mês de janeiro, onde ultrapassou os 10 mil visitantes e março
com mais de 8 mil visitantes.

Meta 04 – Realizar Pesquisa de perfil e satisfação de público conforme indicado no Plano
Museológico:

Com o intuito de diminuir o impacto ambiental gerado pela impressão e consequente descarte
de papel, em 2022, as pesquisas de perfil e satisfação de público foram realizadas a partir da aplicação
dos formulários de pesquisa de satisfação de público (PSP), através dos tablets disponíveis no corredor
de saída do museu. Entre os meses de janeiro a maio, 218 formulários foram preenchidos, o que nos
possibilitou traçar um perfil socioeconômico e geográfico dos nossos visitantes, com o intuito de
minerar dados capazes de qualificar ainda mais nossa atuação frente a gestão do equipamento com
foco nos usuários. A partir da sistematização e leitura dos dados, foi possível nos fundamentar para
melhor desenvolver ações que promovam processos de educação, pertencimento e valorização do
patrimônio na relação entre o visitante com o museu.
A partir da tabulação das informações fornecidas pelos visitantes, observa-se que dos 218
participantes da pesquisa, 214 eram brasileiros, dos quais 59 pernambucanos e 50 eram
especificamente moradores da região metropolitana do Recife, o que demonstra que o público do
Paço do Frevo, participante da pesquisa é majoritariamente composto por turistas de diversos estados
do Brasil, indo muito além da territorialidade circunscrita ao estado de Pernambuco. Desta forma,
desenham-se os gráficos que apontam a composição de 98,1% de visitantes brasileiros em proporção
a 1,9% de visitantes estrangeiros e o de 84,7% de moradores da Região Metropolitana do Recife em
relação a 15,3% de moradores de outros municípios do estado.
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Na relação entre visitantes residentes em Pernambuco e nos demais estados da federação,
temos um percentual de 28,2% de residentes em Pernambuco, para 77,8% de visitantes residentes em
outros estados, ficando os estados de São Paulo (16,3%) e do Rio de Janeiro (7,7%), em segundo e
terceiro lugar, respectivamente. Entre os estados do nordeste, o Ceará foi o que apresentou índice
mais elevado (6,7%), ocupando o quarto lugar. Os estados do Paraná e das Minas Gerais empataram
em quinto lugar (4,8% cada um).
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Para registro, na pesquisa, houveram ocorrências de turistas estrangeiros, da França, Romênia,
Portugal e Espanha.
O público feminino continua configurando o maior contingente de visitantes do Paço. Para 127
mulheres que preencheram o formulário de pesquisa, apenas uma se declarou como transexual, ao
passo que as outras 126 se declararam cisgênero. Das 87 participações masculinas, um participante se
declarou como homem transexual. Três participantes não declararam gênero. Desenhando
percentuais de 58,1% de mulheres cisgênero, 0,5% de mulheres transgênero, 39,6% de homens
cisgênero, 0,5% de homens transgênero e 1,4% não declararam gênero.
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Seguindo a análise dos dados observa-se que a composição etária dos visitantes está
concentrada entre os 18 e os 36 anos de idade, sendo a faixa etária dos 18 aos 24 ligeiramente a mais
expressiva, seguida pela faixa etária que vai dos 25 aos 30 anos, que, se somadas, correspondem a 62%
do total de visitantes.

www.idg.org.br

12

No que se refere ao nível de escolaridade dos participantes da pesquisa no período, a maioria
expressiva concluiu o ensino médio (8,8%), está cursando (25,3%) ou cursou o ensino superior (31,3%)
ou curso de pós-graduação (29%). Se somados os percentuais teremos 94,4% com escolaridade acima
do ensino médio visitando o Paço, o que caracteriza um panorama recorrente dos observados na
última análise da pesquisa em 2021, no qual a média percentual de visitantes com ensino superior
completo, em andamento ou em nível de pós-graduação ultrapassava 80% do total.

A maioria dos participantes da pesquisa (21,7%) declarou que sua renda mensal é de até 3
salários mínimos, seguida por 19,4% que não declararam sua renda, 18% declararam ter renda de até
1 salário mínimo. Apenas 5,1% declararam renda entre 10 e 15 salários mínimos e outros 4,6%
declararam renda acima de 15 salários mínimos. 13,8% dos participantes ganham até 5 salários
mínimos e 17,5% dos participantes ganham até 10 salários mínimos, o que nos dá um panorama do
museu como um espelho da distribuição de renda no cenário social brasileiro. Frente às análises, se
estabelecermos uma relação com o indicador do nível de escolaridade das pessoas que acessaram o
Paço e participaram da pesquisa, é possível intuir que boa parte das pessoas com ensino superior
completo recebe menos do que três salários mínimos e que grande parte da população vive com o
mínimo de recursos (até um salário mínimo) ainda tem pouco acesso aos bens e equipamentos
culturais.
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Com relação ao perfil de pertencimento étnico, a amostragem orientou que 47,9% dos
participantes se autodeclaram branco, 25,8% pardo ou mestiço, 19,8% negro ou preto, 2,3% se
autodeclara como amarelo ou oriental. Apesar de no formulário ter a opção de autodeclaração como
indígena, no período referente aos meses de janeiros e maio, não houve ocorrência de participantes
que se autodeclararam como indígenas, o que chama nossa atenção para os processos históricos de
invisibilização e apagamento dos grupos originários e suas culturas, fator que pode estar associado ao
não reconhecimento de uma associação com a matriz dos povos originários entre os participantes que
preferem declarar-se pardo ou mestiço ou mesmo não saberem ou não declararem seu pertencimento
étnico-racial (4,1%).
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O tempo médio de visitação ao Paço foi de cerca de 30 minutos para a grande maioria dos
visitantes (32,9%), apenas 13% dos visitantes realizaram visitas com 60 minutos ou mais de duração.
Pode-se perceber que mesmo com o relaxamento das medidas de segurança sanitária, o tempo médio
de visita se manteve e espelha os resultados de edições anteriores desta pesquisa.

Dos 214 participantes da pesquisa, 153 declararam que foram abordados pelos educadores da
instituição, sendo que destes, 84 (53,7%) foram abordados por educadores em todos os andares do
museu.
120 pessoas definiram a abordagem educativa como informativa, 32 como criativa, 25 como
instigante, 26 como reflexiva, 30 como propositiva e apenas 10 pessoas classificaram a abordagem
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educativa como irrelevante ou desconexa. Podemos perceber que a presença do educador nas
exposições tem função essencial junto ao público à medida que interage com este público e nesta
interação é capaz de informar, propor e instigar, e com isso colaborar nos processos de formação de
audiência para o museu e para o frevo.
Em uma avaliação geral, 125 pessoas declaram que o que mais gostaram no espaço foi tudo,
seguido por 76 pessoas que declararam a preferência pela exposição do terceiro andar. Em outro
extremo, 152 pessoas declararam que o que menos gostaram no espaço foi nada, em contraste com
17 pessoas que desgostaram do Paço como um todo.
Percebemos que o Paço do Frevo está avaliado com conceitos ótimo e bom pela grande
maioria dos participantes da pesquisa. O item que recebeu melhor avaliação pelo público foi o
relacionado ao setor de operações, obtendo 166 avaliações ótimas, 35 boas, 2 regulares e 2 ruins,
seguido pelo setor de atendimento e recepção com 157 avaliações ótimas, 40 boas, 6 regulares e 3
ruins. O item mais sensível diz respeito ao café, onde 106 pessoas não responderam ou não souberam
responder, o que se justifica pelo fato de que nem todos os participantes da pesquisa fizeram uso dos
serviços do café. No entanto, ainda sobre este item, o café obteve 73 avaliações ótimas. O atendimento
dos educadores e o preço do ingresso foram os itens que receberam o maior número de avaliações
ruins, 9 e 5 no total, respectivamente.

www.idg.org.br

16

Sobre os serviços ofertados, o que recebeu mais avaliações ótimas foi a segurança, 147. O
protocolo de segurança sanitária recebeu 144 avaliações ótimas, 47 avaliações boas, 5 avaliações
regulares, 2 avaliações ruim e 19 pessoas não responderam ou não tinham opinião sobre o item.

Compreendendo as especificidades do público que no dia 22 de maio esteve no Paço do Frevo
em virtude do Criativismo: Seminário de Economia Criativa e Juventudes, foi realizada uma pesquisa
de público específica, com um recorte aleatório de 28 participantes, dos 102 que participaram do
seminário. O questionário foi composto por três perguntas que avaliavam de forma objetiva o grau de
satisfação do participante sobre a visitação no Paço do Frevo: conteúdo da visita; atendimento da
equipe; duração da visita e continha também um espaço aberto para comentários diversos dos
participantes. As avaliações demonstraram que o grau de satisfação dos participantes circulou apenas
entre os índices ótimo e bom, tendo o quesito “conteúdo da visita” se destacado na análise com todas
as avaliações ótimas. Os comentários atrelados ao campo aberto da pesquisa, se concentraram em
parabenizar o museu e reafirmar a importância de ações que integrem as periferias aos centros e o
museu como a instituição capaz de realizar essa integração.
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Meta 05 – Manter meio de comunicação para recebimento de sugestões, reclamações e/ou elogios
por parte do público visitante:

Em 2022 foram mantidos os canais de comunicação para recebimento de contatos enviados
pelo público para o museu, sendo eles sugestões, reclamações e/ou elogios. Para tais contatos, o Paço
do Frevo disponibiliza canais digitais, como os e-mails diretos (comunicacao.recife@ifg.org.br e
atendimento.recife@idg.com.br) e o atendimento realizado através dos perfis nas redes sociais do
Paço no Instagram, Facebook e Youtube, além do perfil disponível no Google Meu Negócio, onde é
possível deixar comentários e dar notas ao espaço cultural.
De forma física, o visitante tem disponível, na saída do museu, um totem com tablets onde ele
é convidado a preencher o formulário de Pesquisa Espontânea de Satisfação de Público (PESP), além
da aplicação sistemática da Pesquisa de Satisfação de Público (PSP). Através destas ferramentas, o
público visitante pode expor sua opinião e suas demandas e requerer, inclusive, receber uma
devolutiva da instituição e das suas considerações, caso assim deseje, indicando um e-mail de contato
para que seja efetivado o retorno do contato. O contato pode ser feito, também, através de telefone
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(81 3355-9500) - por este meio, o público é atendido diretamente pelo atendimento da bilheteria. Caso
seja necessário, a demanda apresentada por meio telefônico é repassada para a área específica.
Dentre os meios de contato citados, as mensagens enviadas na rede social Instagram se
mostram como sendo a forma de comunicação e interação direta mais utilizada pelos visitantes e
seguidores do museu, incluindo os que não moram em Pernambuco ou nunca foram presencialmente
ao Paço. O recebimento de mensagens diretas no Instagram é diário e costumam questionar sobre
programações, visitas mediadas em grupo, horário de funcionamento, dia de gratuidade no museu,
entre outros.
Outro canal bastante utilizado para contatos é o e-mail institucional da Comunicação, já citado
anteriormente. Por meio deles são enviadas dúvidas, reclamações e sugestões do público visitante,
além de serem feitos contatos de pessoas que desejam participar das atividades de formação e
artísticas do museu. Os contatos são respondidos diretamente e a cada um deles é dado o devido
encaminhamento.
Meta 06 – Manter sistema financeiro e de compras:

O sistema financeiro utilizado é MXM, um sistema de gestão que concentra todas as
informações de forma integrada e inteligente, gerando autonomia e confiabilidade. O acesso às rotinas
operacionais e de gestão é centralizado em um só ambiente, os usuários operacionais passam a
trabalhar monitorados pelos processos da empresa, sendo informados das tarefas a serem realizadas,
os Gestores são avisados das exceções ocorridas que demandam intervenção e toda integração é online, eliminando a necessidade de processos de fechamento e atualização, além de continuar com o
SGF - Sistema de Gestão Financeira, como uma base de histórica dos processos realizados, tendo em
vista que tal sistema foi implantado ainda no início do Contrato de Gestão nº 5321/2018, fornecido
pela empresa Prosolutions Tecnologia e Sistemas.
O ERP integra em uma mesma plataforma as funções de: Gestão de Processos, Gestão
Financeira, Contabilidade, Gestão Orçamentária, Patrimônio, Estoque, Gestão de Compras, Gestão de
Contratos, Faturamento e Folha de Pagamento.
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Meta 07 – Visibilizar o Regulamento de compras da OS:

O regulamento de Compras está implantado e se encontra disponível no website do IDG
(https://www.idg.org.br/pt-br/politica-de-compras), com a sua publicação realizada no Diário Oficial
do Município do Recife, na Edição nº 147 do Ano L do dia 28/10/2021, página 9, além da publicação
realizada no jornal a Folha de Pernambuco no dia 08/11/2021, na página dos Classificados.

Meta 08 – Realizar auditoria externa:
Conforme planilha de metas, esta contratação se dará durante o segundo semestre de 2022.
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Meta 09 – Manter prestação de serviços de limpeza:
Contrato firmado com a empresa SOSERVI-SOCIEDADE DE SERVICOS GERAIS LTDA, em
01.07.2019, com duração de 12 meses, foi aditado em 18 de março de 2020 (Primeiro Termo Aditivo),
em 8 de maio de 2020 (Segundo Termo Aditivo), em 05 de junho de 2020 (Terceiro Termo Aditivo), em
05 de agosto de 2020 (Quarto Termo Aditivo), em 27 de agosto de 2020 (Quinto Termo Aditivo), em
29 de outubro de 2020 (Sexto Termo de Aditivo), em 09 de Dezembro de 2020 (Sétimo Termo Aditivo),
em 24 de Fevereiro de 2021(Oitavo Termo Aditivo) e em 05 de Abril de 2021 (Nono Termo Aditivo),
em 2022 o processo de renovação contratual prevê mais um aditivo até 31 de Dezembro de 2023.
O referido contrato compreende a prestação dos serviços de limpeza e conservação dos
espaços internos e externos e do entorno do Paço do Frevo,
A equipe é composta por dois (2) encarregados e quatro (4) auxiliares de serviço gerais que
trabalham em um esquema de plantão, em escalas de 12h por 36h para garantir a qualidade e
eficiência do serviço contratado.

www.idg.org.br

21

Meta 10 – Manter prestação de serviço de segurança:
Esse contrato abarca a prestação dos serviços de segurança patrimonial não armada,
contemplando cinco (5) postos de trabalho, sendo 1 diarista(de terça a sexta, 44 horas semanais), 2
plantonistas diurno e dois plantonistas noturnos, ambos em esquema de plantão de 12 horas por 36
horas, O serviço contratado de Segurança Patrimonial garante 24 horas de proteção tanto do acervo
quanto da edificação do paço do frevo, por meio de monitoramento das câmeras de circuito de TV,
central de alarme ligado ao sistema de detectores de fumaça tanto quanto a permanência no posto
de trabalho nas entradas e saídas e entorno do museu e as rondas periódicas.
O Contrato firmado com a empresa ASA BRANCA SEGURANÇA PRIVADA LTDA, em 01.07.2019,
foi aditado em 01 de julho de 2020 para prorrogação contratual, tornando-se vigente até a data de 31
de dezembro de 2020, em 09 de Fevereiro de 2021, aditado até a data de 31 de dezembro de 2021, e
em 01 de Janeiro de 2022, aditado tornando-se vigente até a data de 31 de dezembro de 2023.
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2.2 PROGRAMA DE GESTÃO DE PESSOAS
Composto por duas metas, o programa de gestão de pessoas compreende ações de
capacitação e bem-estar dos trabalhadores da instituição e dos seus colaboradores terceirizados. O
foco é promover um ambiente direcionado à responsabilidade social corporativa, como fator de
compromisso público da instituição, garantindo o engajamento, a agilidade de processos, a
transparência e eficiência, contribuindo, assim, para a sustentabilidade e longevidade do Paço do
Frevo.

Nº

1

2

AÇÕES

Formação geral para
colaboradores

Formação específica para
equipes de atendimento e
educação

RESULTADO
ESPERADO

PERÍODO

Registros das
formações
realizadas

Registros das
formações
realizadas

META PREVISTA REALIZADO ANO
ANO 04
04

1º Trim.

0

1

2º Trim.

1

1

3º Trim.

0

0

4º Trim.

1

0

ANUAL

2

2

ICM %

100%

50%

1º Trim.

0

2

2º Trim.

1

1

3º Trim.

0

0

4º Trim.

1

0

ANUAL

2

3

ICM %

100%

150%

Destaques:
Meta 01 – Formação geral para colaboradores:
De Janeiro a maio de 2022, foram realizadas duas iniciativas de formação para colaboradores.
A primeira delas, denominada Frevo Integração, foi articulada dentro do plano de trabalho desenhado
pela Coordenação de Educação, com enfoque no Primeiro Público, neste caso, os trabalhadores do
Paço do Frevo. A ação aconteceu em dois dias (22 e 23 de janeiro), com o intuito de alcançar os
trabalhadores que atuam em escala de revezamento 12/36, e consistiu em realizar uma visita mediada
pelas exposições de longa duração e temporária no horário pré-abertura do museu, seguido de uma
roda de conversa. A formação Frevo Integração teve como principal objetivo promover o sentimento
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de pertencimento dos trabalhadores que compõem o quadro da instituição, sejam vinculados ao IDG
ou às empresas que prestam serviços terceirizados, de modo que a atuação desses trabalhadores no
museu seja carregada de sentido, se reconhecendo como parte fundamental nas rotinas e discursos
promovidos no espaço e desta forma gerando mais engajamento e comprometimento.

Formação geral para colaboradores - Frevo Integração - 23/01/2022
A segunda iniciativa ocorreu no dia 2 de maio e teve como tema a acessibilidade no tratamento
da pessoa com autismo e foi realizada em parceria com a Associação AFETO, que trabalha com a
assistência e atendimento de pessoas com transtorno do espectro autista. Realizada pela psicóloga
Maynary Elizabethe Azevedo de Souza, supervisora clínica da AFETO, com carga horária de 3h, a
formação contemplou a palestra “Conhecer e Reconhecer o Autismo”, seguida por uma roda de
conversa em que os participantes, equipes do IDG e das empresas terceirizadas, puderam esclarecer
dúvidas sobre como ter contato e quais as melhores estratégias para acolher e se relacionar com os
autistas no espaço do museu.
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Formação geral para colaboradores - Conhecer e Reconhecer o Autismo - 02/05/2022

Formação em segurança do trabalho com Luciano Mauro - 26/04/2022

www.idg.org.br

25

Meta 02 - Formação específica para equipes de atendimento e educação:

Em janeiro, foram retomados os processos de pesquisa e formação continuada das equipes de
educação e atendimento. Inicialmente mapeou-se 5 eixos de investigação a partir dos perfis
acadêmicos dos educadores, que seriam norteadores para as atividades formativas, sendo eles:
musicalidades, corpo e movimento, acessibilidade, primeira infância e turismo cultural. Como forma
de potencializar as especificidades de cada educador, eles puderam participar individualmente de
cursos e workshops como parte das suas atividades profissionais, a exemplo do curso Frevo às Cegas,
Curso de Formação de Audiodescritores para Museus e o Ciclo de Atualização dos Guias de Turismo. A
partir do desenvolvimento dos estudos, foram realizados encontros de formação com educadores e
outros agentes da cadeia produtiva da cultura com as equipes de educação e atendimento.
A primeira formação específica para as equipes de educação e atendimento ocorreu no dia 31
de janeiro com os curadores da exposição “Patrimônios Periféricos”, Dodô Fonseca e Vênus Matos.
Além da participação das equipes de educação e atendimento do Paço do Frevo, outros equipamentos
culturais da FCCR também foram convidados e se fizeram presentes através das suas equipes de
educação, à exemplo do Museu de Arte Moderna Aloísio Magalhães - MAMAM e a Casa do Carnaval,
bem como a presença de uma representação do setor de educação da Caixa Cultural. O encontro teve
duração de 3h, onde os curadores apresentaram os processos para a construção de uma exposição
colaborativa e os diálogos entre comunidades, artistas e coletivos para a concepção da exposição
Patrimônios Periféricos.
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Formação das Equipes de Educação e Atendimento - Curadoria Colaborativa - 31/01/2022
Com o intuito de qualificar e instrumentalizar a prática das/os profissionais do setor Educativo,
bem como ampliar e refinar seus repertórios de atuação, a proposta da formação continuada em dança
é realizar, sistematicamente, encontros de formação corporal a partir do contexto do frevo, a fim de
aproximar, experimentar, sensibilizar e se reconhecer enquanto corpo em relação consigo, com o
espaço (museu), e com a/o outra/outro (público e equipe). Esse projeto atende ao programa Paço por
Dentro do Paço, que visa propor formações e capacitações internas destinadas às diferentes equipes
do Paço do Frevo, com o propósito de sensibilizar e conscientizar para o frevo como patrimônio e
expressão artística.
O programa, que teve início em fevereiro de 2022 realizou, até agora, 6 encontros; esses
encontros têm como objetivos principais: 1- A busca pela consciência do mover e a sensibilização desse
corpo de maneira ampla, aspectos fundamentais para o aprofundamento dos conhecimentos sobre o
corpo e suas capacidades motoras, cognitivas e expressivas, despertando esse corpo para um estado
criativo constante; 2- Fruição e contextualização do universo sócio-corporal do frevo, que acontecem
através de exercícios técnicos, dinâmicas coletivas e individuais de investigação do movimento. Todo
esse movimento de conhecimento pelo corpo busca estimular e ampliar visões de mundo, tornando
as atuações dos/as profissionais em suas respectivas áreas mais dinâmicas, criativas e propositivas.
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Formação continuada em dança para o educativo do paço do frevo. Fevereiro a maio de 2022.

No mês de abril (mês de conscientização sobre o autismo) foi realizada uma formação
específica para a equipe de educação, com a diretora da Associação AFETO, que trabalha com o
atendimento de crianças e adultos do espectro autista. Esta formação, que teve um caráter de
consultoria, aconteceu no dia 6 abril e foi crucial para instrumentalizar a equipe de educação no
desenvolvimento das Vistas Azul - Visitas Mediadas Sensoriais, direcionadas para este segmento
específico de visitantes, que teve seu lançamento na Semana Nacional dos Museus. A Associação
AFETO também realizou uma formação mais ampla para as equipes do Paço, anterior ao lançamento
da visita, sobre psicologia comportamental e de como reconhecer e acolher os autistas que
eventualmente visitam o paço.
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Formação para equipe de educação - Processos educativos para pessoas autistas - 06/04/2022

2.3 PROGRAMA DE ACERVOS
O programa compreende, em especial, o Centro de Documentação e Memória Maestro
Guerra-Peixe, que é formado por duas sessões, Documentação, e Memória e Pesquisa. Juntas, estas
seções formam um único núcleo que, de acordo com nosso plano museológico, tem como missão
promover a identificação, documentação, geração, sistematização, integração e disseminação de
informações, conteúdos e conhecimentos relativos ao Frevo.
Nº

1

2

AÇÕES

Manutenção da Política de
Aquisição de Acervos

Ampliação do acervo do
Paço do Frevo sem
investimento financeiro,
através de doações,
permutas, digitalização,
dentre outros.

RESULTADO
ESPERADO

Visibilizar da
Política de
Aquisição de
Acervos

Relatório sobre
os Termos de
Doação
firmados

PERÍODO

1º Trim.

0

0

2º Trim.

1

1

3º Trim.

0

0

4º Trim.

1

0

ANUAL

2

1

ICM %

100%

50%

1º Trim.

0

0

2º Trim.

1

1

3º Trim.

0

0

4º Trim.

1

0

ANUAL

2

1

ICM %

100%

50%
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META PREVISTA REALIZADO ANO
ANO 04
04

3

4

Implementação de acervo
Banco de dados
digital de pesquisas sobre
implementado.
o Paço do Frevo.

Planejamento e realização
Observatório de
do “Observatório do
Frevo realizado
Frevo”

1º Trim.

0

1

2º Trim.

0

0

3º Trim.

0

0

4º Trim.

1

0

ANUAL

1

1

ICM %

100%

100%

1º Trim.

1

1

2º Trim.

1

1

3º Trim.

1

0

4º Trim.

1

0

ANUAL

4

2

ICM %

100%

50%

Destaques:
Meta 01 – Manutenção da Política de Aquisição de Acervos:
A Política de Desenvolvimento de Coleções foi criada para dar embasamento ao fluxo de
aquisição e descarte do acervo do Centro de Documentação e Memória Maestro Guerra-Peixe. Com a
sua criação e aplicação dos critérios de seleção de coleções, é possível decidir quais assuntos e
tipologias de documentos compõem o acervo do Centro, mantendo sempre como tema central o frevo
e os assuntos correlacionados. A Política de Desenvolvimento de Coleções foi revista no ano de 2021
e tem validade até 2023, pois é revista de dois em dois anos. Este documento se encontra disponível
no Centro de Documentação e Memória, assim como é indicada para pesquisadores que
frequentemente têm como fonte de estudo o acervo do Centro de Documentação do Paço do Frevo.
Com a retomada do atendimento presencial, o atendimento do Centro de Documentação, assim como
o seu acervo encontra-se disponível para atendimento e consulta presencial de terça a sexta, no
horário das 10h ao meio dia e das 13h às 17h. Os empréstimos para a comunidade interna estão
liberados.
No final de 2021 a equipe do Centro de Documentação e Memória fez o levantamento de
publicações que poderiam integrar o acervo bibliográfico do Paço do Frevo e realizou a aquisição de
livros. Ao longo do primeiro semestre recebemos as publicações que versam sobre a história da cultura
negra no Brasil, negritude e manifestações das culturas populares brasileiras. Todas as publicações
recebidas estão em processo de catalogação no sistema Alexandria Online. Com este sistema o público
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visitante do museu, bem como o público pesquisador especializado, pode identificar livros ou
documentos disponíveis no acervo, realizando a busca através de palavra-chave, título, autor, editora,
ano de publicação da obra. Ao identificar a referência necessária para pesquisa a equipe do Centro de
Documentação e Memória poderá disponibilizar a obra para consulta local.

Publicações adquiridas para a biblioteca do Centro de Documentação e Memória

Meta 02 – Ampliação do acervo do Paço do Frevo sem investimento financeiro, através de doações,
permutas, digitalização, dentre outros:

No primeiro semestre de 2022, o Centro de Documentação do Paço do Frevo recebeu como
doação institucional 33 livros do Consulado da Espanha, 1 kit acessível contendo ‘5 livros e 1 CD’ da
Fundação Dorina Nowill para Cegos, além de 2 livros e 5 CDs de doações espontâneas. No total
recebemos 46 itens para compor o acervo. Destaque para o livro Manoelzinho Salustiano: histórias de
um mestre no terreiro, publicação de Mário Ribeiro, Carlos André Moura e Sandra Araújo com
financiamento do Funcultura. O livro trata sobre a vida do mestre da cultura popular, Doutor Honoris
Causa, folgazão, artista plástico e brincante Manoelzinho Salustiano, em português e inglês. Os demais
livros têm como temas assuntos diversos, porém sempre relacionados à cultura e à arte. Outro
destaque é o CD de Hugo Lins, com releituras de Frevo, o qual o artista fez uma apresentação na Hora
do Frevo, na programação do museu. Os materiais recebidos estão em processo de catalogação e
poderão ser consultados no sistema Alexandria no site do Paço do Frevo e em seguida, disponibilizados
ao público, para consulta no Centro de Documentação.
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Publicações doadas pelo Consulado da Espanha

Doações espontâneas

Planejamos o projeto de Digitalização de documentos do Centro de Documentação e Memória
Maestro Guerra-Peixe visando contribuir para a salvaguarda do frevo, através da preservação e difusão
das informações da memória institucional do Paço do Frevo e dos acervos das agremiações, grupos de
dança e orquestras de frevo. Para o desenvolvimento deste projeto, além do Plano Museológico e do
Plano Integrado de Salvaguarda do Frevo, deveremos considerar as diretrizes dos documentos de
referência do Centro de Documentação e Memória, incluindo as Diretrizes Gerais de Digitalização de
Documentos, a Política de Desenvolvimento de Coleções e recomendações de órgãos da área de
arquivos e que orientem sobre o processo de digitalização de documentos. As ações de digitalização
serão inicialmente voltadas para os documentos impressos em papel, devido à tipologia documental
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predominante no acervo e ao equipamento disponível para essa atividade. Neste sentido, fotografias,
partituras, folders, recortes de jornais e outros documentos poderão ser digitalizados durante o
segundo semestre de 2022.
Para fortalecer o planejamento do projeto de digitalização de documentos, a equipe do Centro
de Documentação e Memória contou com o apoio de professoras dos cursos de Ciência da Informação
da UFPE e UFRPE, que contribuíram com a revisão do conteúdo, visando melhorar o escopo do projeto
e os processos metodológicos.
No final de 2021 o IDG/Paço do Frevo adquiriu o Scanner Fujitsu SV600, equipamento que dará
suporte aos projetos de digitalização executados no Centro de Documentação e Memória,
contribuindo para avançarmos com os objetivos o eixo Documentação, previsto no Plano Integrado de
Salvaguarda do Frevo.

Reunião com professoras dos departamentos da Ciência da Informação da UFPE e UFRPE
Meta 03 – Implementação de acervo digital de pesquisas sobre o Paço do Frevo:

No primeiro semestre de 2021 foi desenvolvido um banco de dados sobre estudos e pesquisas
relacionadas ao Paço do Frevo. Naquele ano foram identificados, no geral, 71 trabalhos desenvolvidos
entre os anos de 2014 e 2020, referentes ao objetivo da busca. Destes, foi possível baixar 33 arquivos
em formato PDF, sendo 2 trabalhos de conclusão de curso de graduação; 6 teses, 11 dissertações e 14
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artigos científicos. Durante o ano de 2021 foram identificados 03 trabalhos realizados por graduandos.
Dois no curso de pedagogia da UFPE e um no curso de Comunicação Social - Jornalismo do Centro
Universitário Maurício de Nassau.
No primeiro semestre de 2022 continuamos na busca de novas produções e ampliamos o
banco de dados sobre estudos e pesquisas relacionadas ao Paço do Frevo, muitas vezes por produções
impulsionadas pelo serviço de atendimento ao pesquisador. Os trabalhos foram produzidos,
sobretudo, por estudantes de cursos de graduação de diversas áreas do conhecimento, como
Geografia, Turismo, Publicidade, Jornalismo e Ciência da Computação. Estudantes do curso de
Turismo, por exemplo, versaram sobre a interação entre aspectos museológicos do Paço do Frevo, seu
enfoque dado às culturas populares e o potencial turístico do equipamento. No campo da Geografia,
um trabalho de conclusão de curso com o título “Educação Patrimonial no ensino da Geografia: Aula
de campo virtual como método de inclusão dos alunos em privação de liberdade do CASE Santa Luzia
em Recife-PE” procurou refletir sobre os potenciais da ação educativa Abre-salas, ofertada pelo Paço
do Frevo, como recurso didático e de inclusão que tenha o Frevo e os patrimônios culturais como tema.
Meta 04 – Planejamento e realização do “Observatório do Frevo”:

Entre os meses de janeiro e maio de 2022 foram promovidas 02 edições do Observatório do
Frevo destacando os diálogos entre o frevo, seus fazedores e outros patrimônios culturais. Ambas as
edições, devido aos novos protocolos de convivência sancionados nos primeiros meses de 2022,
puderam ser realizadas em formato híbrido garantindo que parte do público estivesse
presencialmente no Paço do Frevo.
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Divulgação das edições do Observatório do Frevo, março e abril de 2022 [Instagram]

Em março, promovemos o tema "Tecendo sonhos e memórias: costureiras das culturas
populares", abrindo os diálogos com mulheres que contribuem para o desenvolvimento da identidade
visual do frevo através das vestimentas. Contamos com participação de Goretti Caminha, costureira,
pedagoga, psicopedagoga, especialista em Arte Educação e filha de Severina dos Ramos Caminha (Sevy
Caminha); Betânia Borges, mulher transgênero, costureira que trabalha com a confecção de figurinos
para o universo cultural carnavalesco e das quadrilhas juninas do Recife; e mediação de Mikaella
Rodrigues, cientista social e educadora do Paço do Frevo. Nesta edição tivemos 24 inscritos, 11
participantes presenciais no Paço do Frevo, 34 acessos na plataforma Zoom e alcançamos participantes
de 3 Estados do Brasil, incluindo Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo. 54,2% dos participantes
representaram a comunidade do frevo, enquanto 45,8% declararam não fazer parte da comunidade
do frevo. Profissionais de diversas áreas acompanharam este encontro, com destaque para áreas como
Dança (22,6%), Design (9,7%), Costura (8,6%), e Turismo (3,2%). Dos inscritos, 56,5% indicaram
participar pela primeira vez de uma atividade virtual do Paço do Frevo, enquanto que 43,5% dos
participantes estavam retornando ou assistindo novamente uma programação virtual do museu.
Em abril, promovemos o tema Meu corpo é uma cidade: as pessoas, as ruas e os passos, com
a participação de Ferreirinha, Matheus Lumiere e a mediação de Yanca Lima, Educadora do Paço do
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Frevo. Esta edição contou com 25 inscritos, 13 participantes presenciais no Paço do Frevo, 29 acessos
na plataforma Zoom e alcançamos participantes de 2 Estados do Brasil, como Pernambuco e Paraíba.
48% dos participantes representaram a comunidade do frevo, enquanto 52% declararam não fazer
parte da comunidade do frevo. Profissionais de diversas áreas acompanharam esta edição, com
destaque para áreas como Educação (32%), Dança (12%) e Administração (12%). Dos 25 inscritos, 48%
indicaram participar pela primeira vez de uma atividade virtual do Paço do Frevo, enquanto 52%
estavam retornando ou assistindo novamente uma programação virtual do museu.
As duas edições do Observatório do Frevo somaram 49 inscritos, 24 participantes presenciais,
63 acessos no Zoom e incluíram participantes de vários Estados do Brasil, entre Paraíba, São Paulo e
Rio de Janeiro.
O encontro Frevo Sanfonado: foles e matrizes do Forró, previsto para o mês de maio, foi
adiado para o mês seguinte devido às fortes chuvas que atingiram Pernambuco nas últimas semanas
de maio, que geraram grandes perdas sociais e materiais em diversas cidades do estado, incluindo o
Recife.

Observatório do Frevo com o tema "Tecendo sonhos e memórias: costureiras das culturas populares",
março de 2022.
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OBSERVATÓRIO DO FREVO
Temas

Data de
realização

Nº de
inscritos

Formato

Observação

Tecendo sonhos e memórias: costureiras
das culturas populares

30/03/2022

24

híbrido

Participação de
Goretti Caminha;
Betânia Borges; e
mediação de
Mikaella Rodrigues,
educadora do Paço
do Frevo.

Meu corpo é uma cidade: as pessoas, às
ruas e os passos

27/04/2022

25

híbrido

Participação de
Ferreirinha,
Matheus Lumiere e
a mediação de Yanca
Lima, Educadora do
Paço do Frevo.

2.4 PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES
Nossa meta relativa ao Programa de Exposições contempla, especialmente, sua manutenção,
que deve primar por manter ambientes acolhedores, limpos e bem cuidados, que provoquem em
todos os públicos do Paço do Frevo experiências positivas e reflexivas com o patrimônio cultural.

Nº

AÇÕES

1

Realizar a manutenção
preventiva e corretiva da
exposição de longa
duração, implantada no
andar térreo e no terceiro
pavimento.

RESULTADO
ESPERADO

PERÍODO

Relatório de
serviços de
manutenção

META PREVISTA REALIZADO ANO
ANO 04
04

1º Trim.

0

0

2º Trim.

1

1

3º Trim.

0

0

4º Trim.

1

0

ANUAL

2

1

ICM %

100%

50%

Destaque:
Meta 01 – Realizar a manutenção preventiva e corretiva da exposição de longa duração, implantada
no andar térreo e no terceiro pavimento:
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Os ambientes expositivos de longa duração, salas de aulas, ensaios, dança contam com a
gestão e monitoramento da Coordenação de Operações para atender as demandas de manutenção,
conservação e limpeza. As ações são realizadas pela equipe técnica de manutenção e Operações
contratadas pelo IDG e de limpeza e conservação terceirizadas de forma que garantem em ações
estratégicas e permanentes a conservação do acervo e patrimônio.
Dessa forma, o Paço do Frevo planeja e executa rotinas cotidianas predefinidas – o que nos
assegura a manutenção preventiva de todos os espaços, minimizando as necessidades em termos de
manutenção corretiva. No entanto, o desgaste natural e intemperismo que o uso público e diário de
um edifício centenário impõe responsabilidades específicas.
Para este período pós pandêmico, intensificamos as rotinas de limpeza e desinfecção dos
espaços expositivos, a fim de garantir aos visitantes e colaboradores segurança, bem estar e limpeza
Contudo, o desafio permanente que as restrições orçamentárias acarretam à gestão IDG no
Paço do Frevo, implicando na necessidade cotidiana de buscar novos parceiros para viabilizar grandes
manutenções (caso, por exemplo, do ar-condicionado).

www.idg.org.br

38

2.5 PROGRAMA EDUCATIVO E CULTURAL
Expressividades de diferentes perfis compuseram o Programa Educativo e Cultural do Paço do
Frevo no período abordado neste relatório, deixando como marca o desafio de manter a frequência e
a qualidade das atividades apesar das limitações impostas pelo contexto político e econômico atual.
Neste cenário, o referido Programa compreende os projetos e atividades educativo-culturais,
destinados a diferentes públicos, em atividades pensadas no intuito de potencializar as experiências
no Paço e com o frevo, sendo composto por seis metas a seguir exploradas.

Nº

1

2

3

4

AÇÕES

Realizar cursos na área de
música

Realizar cursos na área de
dança

Realizar visitas mediadas

Produzir podcast sobre o
Frevo e o Paço do Frevo

RESULTADO
ESPERADO

Nº de alunos
atendidos

Nº de alunos
atendidos

Nº de pessoas
atendidas em
visitas

Nº de episódios
realizados

PERÍODO

META PREVISTA
ANO 04

REALIZADO
ANO 04

1º trim.

20

473

2º trim.

20

182

3º trim.

20

0

4º trim.

20

0

ANUAL

80

655

ICM %

100%

819%

1º Trim.

20

521

2º Trim.

20

171

3º Trim.

20

0

4º Trim.

20

0

ANUAL

80

692

ICM %

100%

865%

1º Trim.

150

1262

2º Trim.

150

1320

3º Trim.

150

0

4º Trim.

150

0

ANUAL

600

2.582

ICM %

100%

430%

1º Trim.

1

1

2º Trim.

1

0

3º Trim.

1

0

4º Trim.

1

0

ANUAL

4

1

ICM %

100%

25%
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5

6

Realizar Pocket Show

Realizar ação extramuros

Nº de Pockets
Shows realizados

Nº de ações
extramuros
realizadas

1º Trim.

2

3

2º Trim.

1

2

3º Trim.

2

0

4º Trim.

1

0

ANUAL

6

5

ICM %

100%

83%

1º Trim.

1

15

2º Trim.

2

18

3º Trim.

1

0

4º Trim.

2

0

ANUAL

6

0

ICM %

100%

0%

Destaques:
Meta 01 – Realizar cursos na área de música:
As atividades formativas na área de música em 2022 seguem aliadas à estratégia de reativação
da Escola Paço do Frevo. Com a melhoria do cenário pandêmico e aumento das vacinações, foi
desenhado um planejamento anual prevendo uma maioria de atividades presenciais.
A partir de então, inspirada no tema “A casa do frevo é o mundo”, a Escola Paço do Frevo
estende o sentido de pertencimento do frevo à construção e à busca pelo conhecimento, que
acreditamos ser constante onde quer que ele se faça presente. Assim, para o ano 2022, a Escola almeja
provocar, construir e promover conhecimentos para além das salas de aula e dos formatos tradicionais
de atividades. Aprender, ensinar e trocar não apenas nas salas de aula, mas também a partir de uma
conversa no café, de um espetáculo, saindo do território físico do museu, ou simplesmente se reunindo
para ouvir e conversar sobre frevo. Guiada pelos subtemas “DiverCidades: corpos e territórios
festivos”; “Raízes, pertencimentos e encruzilhadas”; e “Um Paço à frente”, a Escola segue em 2022
ocupando e acontecendo.
Entre janeiro e abril retomamos as Vivências de Música, que foram realizadas no âmbito do já
mencionado projeto Paço Criativo, e seguiu a estrutura/modelo das vivências realizadas anteriores a
pandemia: mini oficinas experimentais de frevo, de aproximadamente 20 minutos, abertas a todos os
visitantes do Paço, onde os participantes são apresentados a algumas das principais características
musicais do frevo e têm a oportunidade de experimentar elementos rítmicos e melódicos que
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caracterizam o gênero. A frente dessas atividades estiveram os percussionistas e educadores musicais
Jerimum de Olinda e Aishá Lourenço. As vivências aconteceram aos sábados e às terças-feiras,
totalizando mais de 60 sessões.

Vivências de Música, com Jerimum de Olinda

As demais atividades foram realizadas a partir do planejamento anual da Escola, constando
três rodas de conversa direcionadas ao universo musical. A primeira, intitulada Guitarra Frevo /
Guitarra Blues, esteve diretamente relacionada à prática instrumental e aos diálogos possíveis entre
os gêneros musicais frevo e blues a partir da perspectiva de alguns dos seus principais representantes,
contamos com a participação de Rodrigo Morcego e Luciano Magno, com mediação de César Berton.
As duas rodas de conversa seguintes fizeram parte da parceria que o Paço firmou com o Festival Do
Frevo ao Jazz, que está em sua 2ª edição e dá continuidade à parceria iniciada na primeira quando
juntos recebemos o trompetista norte americano de jazz, Wynton Marsalis. Neste ano de 2022 nas
rodas de conversa contamos com a presença de Carmem Pontes, Gabriela Apolonio, Edson Rodrigues,
Mônica Salmaso, Spok, Xisto Medeiros e Nelson Ayres.
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Roda de Conversa - Guitarra Frevo / Guitarra Blues

Entre cursos e oficinas, realizamos no mês de março a primeira Oficina Desvendando do ano,
onde convidamos a compositora, cantora e violonista Fátima de Castro para partilhar as suas
experiências, trajetórias e processos artísticos. Esta atividade contou ainda com uma visita técnica
prévia realizada à compositora. Em abril iniciamos o curso Sobre Frevos e Ruas: prática de conjunto
para repertório de Frevo de Rua, destinado ao estudo da modalidade frevo de rua, este curso foi
ministrado por Nilsinho Amarante, trombonista e maestro de frevo.
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Oficina - Desvendando Fátima de Castro

Curso - Sobre Frevos e Ruas: prática de conjunto para repertório de Frevo de Rua

Para explorar o potencial do processo de aprendizagem através da fruição musical e pôr em
prática os diferentes formatos de atividades propostos no planejamento da Escola, realizamos ainda
uma aula-espetáculo e dois encontros do grupo de estudo Escuta Frevo. A aula espetáculo foi
conduzida por Negadeza, musicista do côco e da cultura popular que trouxe para o público uma
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imersão na trajetória de uma ancestralidade musical que marca parte da cultura popular no estado de
Pernambuco, através de composições autorais e obras da sua mãe, Aurinha, e avó, Selma do Côco.

Aula-espetáculo - Negadeza

O grupo de estudo Escuta Frevo funciona em um formato mais intimista, como sessões de
audição de repertórios diversificados de frevo. O encontro conta com uma mediação, que pode ser
realizada por convidadas(os) ou pela própria equipe do Paço, e que irá instigar o público a refletir sobre
as músicas apreciadas a partir de conteúdos de vídeo, leituras e curiosidades sobre as obras. Na
primeira edição, ainda no mês de março, foi trabalhado o protagonismo feminino a partir do estudo
de composições de Fátima de Castro e Surama Ramos, duas diferentes gerações de musicistas no frevo.
Este encontro foi conduzido pela coordenação de música e o educativo do Paço. No segundo encontro
contamos com a condução de Lucas Guerra em um verdadeiro mergulho no “Lado C de Capiba” onde
foi possível conhecer mais sobre a história desse compositor e suas obras.
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Grupo de Estudo - Escuta Frevo: Mulheres compositoras
ATIVIDADES FORMATIVAS - MÚSICA
Ação

Data/Período
de realização

Nº alunas
(os) /
público

Formato

Vivências de Música

jan-maio
(sábados e
terças)

523

presencial

Roda de Conversa - Guitarra Frevo /
Guitarra Blues

20/02/2022

11

híbrido

Oficina - Desvendando Fátima de
Castro

16/03/2022

12

presencial

Aula-espetáculo - Negadeza

20/03/2022

35

presencial

Grupo de Estudo - Escuta Frevo:
Mulheres compositoras

23/03/2022

15

presencial
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Observação

Parceria com
Negadeza

Curso - Sobre Frevos e Ruas: prática
de conjunto para repertório de Frevo
de Rua

abril-maio
(terças)

5

presencial

Grupo de Estudo - Escuta Frevo: o
lado C de Capiba

17/05/2022

9

presencial

Roda de Conversa - Frevo Mulher

13/05/2022

10

presencial

Co-produção Festival Do Frevo
ao Jazz

Roda de Conversa - Do Frevo ao Jazz

14/05/2022

35

presencial

Co-produção Festival Do Frevo
ao Jazz

TOTAL

655

Meta 02 – Realizar cursos na área de dança:
Buscando disseminar conhecimentos acerca da dança do frevo, bem como as relações que
ela estabelece com as mais diversas expressividades corporais, a Coordenação de Dança atua
promovendo encontros, ampliando e fortalecendo os espaços de compartilhamento onde essa
dança se manifesta. Acolhendo pesquisas e estimulando processos criativos tanto de artistas
independentes como de companhias e coletivos já consolidados na cidade, vem estreitando os
movimentos de escuta dessa fatia da comunidade do frevo, sempre com o intuito de tornar o Paço
do Frevo um lugar habitado pelas danças e inquietações desses artistas.
Entre os meses de janeiro e abril foram realizadas, dentro do projeto Paço Criativo, 64
edições das vivências em dança para o público visitante e grupos agendados. Foram impactados
103 alunos em janeiro; 169 em fevereiro; 165 em março e 128, em abril. As vivências consistem
numa curta aula de frevo integrada à visitação ao museu onde, a partir da experimentação do ritmo
no corpo de forma global, são introduzidos alguns passos básicos que possibilitam ao participante,
posteriormente, o estímulo à elaboração e ao exercício do improviso, respeitando a diversidade e
singularidades dos corpos. São atividades que compõem o conceito “Museu de Experiências”,
fazendo parte da Escola Paço do Frevo e possibilitam aos visitantes o contato prático com o frevo
através de duas das suas expressões artísticas, sendo estas a dança e a música.
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Vivências de dança no 3º andar do Paço, com a facilitadora Emilayne Gomes. Janeiro a abril de 2022.

Em fevereiro, durante a fase inicial de flexibilização dos protocolos, realizou-se a primeira
ação extramuros do ano, programação artística que contou com a participação do projeto
itinerante Ciclofrevo, realizado pela Lúden Cia. de dança que, acompanhado pela Frevocleta do
Paço do Frevo, percorreu 9 km da ciclofaixa móvel, circulando e levando o frevo pela ilha, bairros
de Santo Antônio e Santo Amaro, retornando ao Paço do Frevo. A ação contou com 09 bailarinos
que, pedalando em suas bicicletas ornamentadas e sonorizadas, levaram o frevo em movimento (e
sem aglomerar) às pessoas que estavam nas ruas do Recife, no dia 20 de fevereiro de 2022.
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Ciclofrevo (Lúden Cia. de dança), levando o frevo pela ciclofaixa móvel. 20 de fevereiro de 2022 .

Entendendo os impactos da pandemia da Covid-19 no fazer e no mercado artístico da
cidade e, sobretudo, no campo da dança, a Escola Paço do Frevo retomou suas atividades
presenciais intencionando o acolhimento de inúmeras iniciativas que se manifestam tanto na
subpermissão das salas quanto a partir dos acordos de cooperação técnica, estabelecidos durante
esses cinco primeiros meses do ano. As salas da Escola Paço foram movimentadas através de
ensaios para manutenção de grupos, realização de festivais e oficinas, montagens de espetáculos
e processos relevantes de pesquisa em dança. Dentre as 5 iniciativas que foram realizadas como
acordos de cooperação, destacamos a realização da 6ª edição do Reciclarte, projeto de cunho
profissionalizante que ocupou, durante uma semana, a sala Tesoura, trazendo uma diversidade de
artistas para, imersos no universo do Paço, atualizarem seus processos criativos. No campo das
subpermissões, firmamos 5 contratos e destacamos a realização do curso parceiro Mexe com tudo
(curso realizado através da subpermissão da Sala Tesoura), ministrado desde janeiro pelo professor
parceiro Otávio Bastos, com três turmas regulares, acontecendo desde janeiro com realização
prevista até dezembro, nas terças e quintas.
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Reciclarte 6a edição - Usina do corpo, parceria do Grupo Experimental com a Escola Paço do Frevo. Março,
2022.

Ampliando as discussões sobre corpos que dançam, que capoeiram e que se movem no
mundo, a Coordenação de Dança tem promovido ações em formatos diversos para os diferentes
públicos, contemplando rodas de conversa, performances comentadas e debates performativos,
que visam o adensamento de seus contatos com o frevo e a cultura. Foram realizadas, até agora, 3
rodas de conversa e 1 performance comentada (contrapartida de um dos acordos de cooperação
firmados), que trouxeram o público para junto dos questionamentos, inquietações e perspectivas
das fazedoras e fazedores da cultura em Pernambuco. Destacando a apresentação de Rhizophora,
obra do Coletivo Agridoce, parceiro da Escola Paço do Frevo, alcançamos uma média de público de
35 pessoas presentes na performance comentada.
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Performance comentada Rhizophora celebrando o Dia Internacional da Dança. Abril de 2022.

Adentrando o universo das ações formativas de caráter mais tradicional e, partindo da
premissa que “a escola do Frevo é o mundo”, a Escola Paço ofertou cursos direcionados para
diferentes públicos, sendo um curso de frevo e capoeira angola (Corpo, memória e ancestralidade,
realizado em março, pela contramestra Gaby Conde); um curso de frevo iniciante para o público
infantojuvenil, ministrado pelo facilitador Emerson Dias (Frevo na ponta do pé, realizado em abril)
e, por fim, a realização da 1a edição da oficina Desvendando deste ano, protagonizada pela Mestra
Mônica Santana, mestra de capoeira angola olindense, passista de frevo e musicista, que abordou
as estruturas primordiais que compõem o fenômeno frevo: capoeira, música e dança, realizada na
3a semana do mês de maio, em consonância com a Semana Estadual da Capoeira.
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Oficina Desvendando Mestra Mônica, realizada pela Escola Paço do Frevo, na Semana Estadual da
Capoeira. Maio de 2022.

ATIVIDADES FORMATIVAS - DANÇA
Ação

Data/Período
de realização

Nº alunas
(os) /
público

Formato

Vivências de dança (Projeto Paço
Criativo)

jan-abril
(domingos e
terças)

565

presencial

Roda de Conversa - Territorialidades
femininas: cruzamentos entre Recife e
Olinda

11/03/2022

25

híbrido

Oficina Corpo, memória e
ancestralidade

Março (05, 12
e 16)

18

presencial

Roda de conversa - Reciclarte Usina
do corpo

25/03/2022

41

presencial

Contrapartida Acordo de
cooperação

Oficina Acessibilidades nas artes

06/04/2022

04

presencial

Contrapartida Acordo de
cooperação

Workshop Frevo na Ponta do Pé

Abril (19 e 20)

16

presencial

Performance comentada Rhizophora

30/04/2022

35

presencial

Oficina - Desvendando Mestra Mônica

18/05/2022

23

presencial
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Observação

Ação extramuros
(Quintal do Frevo)

Contrapartida Acordo de
cooperação

Roda de conversa - Mulheres na roda,
capoeiragem e outros fervos

20/05/2022

09

TOTAL

presencial

736

Meta 03 – Realizar visitas mediadas:
Durante o primeiro trimestre, de 1º de janeiro a 31 de março, foram realizados 1.150
atendimentos em visitas mediadas presenciais ao Paço do Frevo e 112 atendimentos em visitas
mediadas remotas Abre-Salas. O mês com maior ocorrência foi março. Em abril 560 visitas foram
realizadas e 760 em maio, totalizando no acumulado dos dois meses 1.320 visitas. Com esses
indicadores, entre os meses de janeiro a maio, o número de visitas mediadas ao Paço do Frevo, entre
visitas presenciais e remotas, supera em mais de 300% a meta anual para visitas mediadas.

Visita mediada realizada com grupo do primeiro ciclo da educação básica na exposição
temporária Patrimônios Periféricos
Um dos pontos que tem sido de extrema importância para a qualificação das visitas mediadas
é a formação continuada dos educadores para desenvolver roteiros específicos para determinados
perfis de público, a exemplo da Visita Azul realizada no dia 18 de maio e visitas para grupos de inclusão
e de pessoas com diversidades funcionais.

www.idg.org.br

52

Visita Azul - Visitas Mediadas Sensoriais com grupo de pessoas autistas - Assosicação AFETO

Visita mediada com grupo de educação especial - NAPEE
Há também o investimento em metodologias de mediação para a construção de saberes que
dialoguem diretamente com o campo sinestésico, como o Carteado do Frevo e a utilização de recursos
musicais, na abordagem com os grupos.
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Visita mediada musicalizada realizada com grupo do ensino médio na exposição de longa
duração
Outro ganho no processo de agendamento e realização de visitas mediadas de grupos, foi o
lançamento

do

formulário

de

agendamento

de

visita,

disponível

através

do

link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecRrbQ7WHAr8q0EU6ddmCIV1OdZqTXtKDl2aqYlXzz2p
-zAg/viewform, onde o interessado pode solicitar um agendamento e escolher o formato de visita
(presencial ou remota), bem como as atividades que pretende desenvolver com o grupo no momento
da visita, além de estabelecer um diálogo prévio com os educadores do Paço e receber, através do email, materiais de apoio para as aulas.
O formulário está disponível para ser acessado no site e no Instagram do Paço.

www.idg.org.br

54

Página de agendamento de visita mediada no site do Paço do Frevo

Meta 04 – Produzir podcast sobre o Frevo e o Paço do Frevo:
Neste primeiro semestre de 2022, o Podcast Espalhando Brasa deu continuidade a sua terceira
temporada. Sob o tema Negritude no Frevo, em fevereiro, lançamos o segundo episódio que contou
com a participação da Mestra Mônica, que trouxe um olhar dos percursos de uma mulher que constrói
suas dramaturgias e memórias nesse espaço social; seja na música, na dança, na capoeiragem ou nas
pedagogias do viver. Mestra Mônica, inspira abertura de espaços no corpo a corpo, se expandindo e
se apoiando em outras no presente, intencionando e sonhando liberdades para as mulheres do futuro.
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O último episódio da terceira temporada está em fase de produção, será produzido em
conjunto com a equipe do educativo e tem lançamento previsto para o mês de junho. Todos os
episódios

lançados

estão

disponíveis

nas

plataformas

Spotify

(https://open.spotify.com/show/3fiiRilv9N6Hfl7hEgBDXQ?si=zuQj0HdGST2Wsl78HAc_RQ&dl_branch
=1), Google Podcasts e Breaker.

Meta 05 – Realizar Pocket Show:
O ano de 2022 marcou o retorno do projeto Hora do Frevo, shows de música instrumental
realizados no Café do Paço. Com exceção do mês de fevereiro, todas as edições foram presenciais e
contaram com uma curadoria diversificada em timbres e sonoridades, desde orquestra de frevo até
cordas dedilhadas de “violas nordestinas”, que garantiu a presença de grupos e artistas como Laís de
Assis, Orquestra Backstage, Saracotia, entre outros.
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Hora do Frevo - Lais de Assis

No mês de fevereiro, diante da orientação para não realização de programações artísticas
presenciais no período carnavalesco, adotamos um formato online para a apresentação de Hugo Lins,
como

uma

estreia

de

vídeo

através

do

canal

de

Youtube

do

Paço

do

Frevo

(https://youtu.be/FbtD9ImoRXM).
Um outro destaque para esta meta foi a edição de maio, onde através da parceria com o
projeto Porto Musical, realizamos a Albino’s Jam, um grande encontro de musicistas instigadas(os) aa
experimentar e explorar as possibilidades musicais do frevo a partir da improvisação e da estética
Música Tronxa.

www.idg.org.br

57

Hora do Frevo - Hugo Linns

Hora do Frevo - Henrique Albino’s Jam
POCKET SHOW
Ação

Data/Período de
realização

Formato

Hora do Frevo - Saracotia

14/01/2022

presencial

Hora do Frevo - Hugo Linns

11/02/2022

online (youtube)

Hora do Frevo - Lais de Assis

18/03/2022

presencial

Hora do Frevo - Orquestra Backstage

08/04/2022

presencial

Hora do Frevo - Henrique Albino’s Jam

06/05/2022

presencial

Observação

Co-produção - Projeto
Porto Musical

Meta 06 – Realizar ação extramuros:
Entre os meses de Janeiro a Maio foram realizadas diversas atividades extramuros que
destacaram a potência irradiadora de ações que o Paço tem e atenderam diferentes públicos em seus
respectivos territórios, reafirmando a temática anual “A Casa do Frevo é o Mundo”.
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Em fevereiro, em parceria com a Aliança Francesa, foi realizado um encontro que apresentou
os carnavais de Nice e de Recife. A atividade contou com a palestra “O Carnaval do Recife e o Frevo”
apresentada pelo Coordenador de Conteúdo, Luiz Santos. Conteúdo que tratou das histórias, trocas
simbólicas e referências culturais entre a cultura do carnaval europeu e do Brasil. Após esse momento,
os participantes foram conduzidos pelos educadores do Paço do Frevo em uma experimentação
corporal com o frevo através de uma vivência de música e dança.

Ação extramuros - Aliança Francesa - 19/02/2022
Ainda no mês de fevereiro o Paço promoveu a circulação da Frevocleta e convidou para
partilhar esse trajeto pelas ruas e pontes do Recife o projeto Ciclofrevo, da Luden Cia. de Dança. A
ação, que aconteceu na tarde do dia 20/02/2022, percorreu 9km da ciclofaixa móvel entre os bairros
do Recife, Santo Antônio, Boa Vista e Santo Amaro, mobilizando ciclistas, pedestres e as pessoas que
estavam em suas casas no percurso do cortejo.
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Circulação da Frevocleta e Ciclofrevo - Ciclofaixa móvel - 20/02/2022

No mês de março, em celebração aos aniversários de Recife e Olinda, o Quintal do Frevo - Sede
do grupo Guerreiros do Passo - foi ocupado com o evento Territorialidades femininas: cruzamentos
entre Recife e Olinda, que foi realizado em formato híbrido e trouxe para o centro da roda as
experiências do frevo a partir dos aspectos que caracterizam e diferenciam as produções das cidades
irmãs, segundo perspectivas de Adriana Frevo, fundadora e diretora da Cia. Brasil por dança, e Lucélia
Albuquerque, fundadora, professora, passista e coordenadora pedagógica do Grupo de Pesquisas e
Ações em Frevo Guerreiros do Passo.

Adriana Frevo, Anne Costa e Lucélia Albuquerque na roda de conversa Territorialidades femininas:
cruzamentos entre Recife e Olinda. 11/03/2022
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Nos meses de abril e maio o projeto Paço Criativo seguiu para a última fase de formações. Até
o mês de maio oferecemos aos jovens conteúdos formativos com palestras e workshops.
As palestras tiveram a carga horária de 02h/aula e apresentaram conceitos e experiências que
contribuíram para o aprimoramento de atividades culturais empreendedoras entre o público jovem,
promovendo e aproximando-os de conhecimentos concernentes às áreas de projetos, comunicação e
marketing, cultura empreendedora, danças brasileiras e produção audiovisual.
Os workshops tiveram carga horária de 04h/aula e apresentaram ferramentas, técnicas e boas
práticas que contribuam para o aprimoramento de atividades culturais empreendedoras entre o
público jovem, promovendo e aproximando-os de conhecimentos concernentes às áreas de projetos,
comunicação e marketing, cultura empreendedora, danças brasileiras e produção audiovisual.
Conseguimos integrar instituições parceiras, fruto das articulações realizadas pela Secretaria
Executiva da Juventude do Recife - SEJUV e a Coordenação de Articulação Comunitária do Projeto Paço
Criativo. Parceiros engajados nas primeiras fases do projeto Paço Criativo, como o projeto Ritmo do
Coração, o Instituto Shopping Recife, a ONG Samaritanos e o EREM Padre Osmar Novaes receberam
parte da programação. E novos parceiros foram acionados, entre eles: Instituto Social Agbô Ayê - Roça
Oxaguiã Ipondá, Sesc Jovem Casa Amarela, Projeto Tacaruna Social e EREM Profº Jordão Emerenciano.

Paço Criativo - Palestra: "Manutenção de iniciativas para grupos de dança" de José Valdomiro
(Minininho) no Projeto Tacaruna Social

www.idg.org.br

61

Workshop "Customização de roupas e adereços", com Maria Gabrielly no Instituto Shopping Recife
ATIVIDADES EXTRAMUROS
Ação

Data

Local

Observação

Palestra sobre carnaval e Vivências de Frevo
Dança e Música

19/02/2022

Aliança Francesa

Ciclofrevo + Frevocleta

20/02/2022

Ciclofaixa (Bairro do Recife,
Santo Antônio e Santo Amaro)

Paço Criativo - Curso: Criação e Produção
Audiovisual

15, 17 e
18/02/2022

COMPAZ ARIANO SUASSUNA

Co-produção - OEI

Paço Criativo - Curso: Criação e Produção
Audiovisual

22, 23, 24 e
25/02/2022

COMPAZ MIGUEL ARRAES

Co-produção - OEI

Paço Criativo - Curso: Formação de Roadies

22, 24 e
25/02 /2022

COMPAZ ARIANO SUASSUNA

Co-produção - OEI

Paço Criativo - Curso: Noções Básicas de
Elaboração de Projetos Culturais

22, 23, 24 e
25/02/2022

COMPAZ MIGUEL ARRAES

Co-produção - OEI

Paço Criativo - Curso: Comunicação e
Marketing Digital

08, 09, 10 e
11/02/2022

PROJETO FILHOS DA INCLUSÃO

Co-produção - OEI

Paço Criativo - Curso: Cultura Empreendedora
e Sustentável

14, 15, 16, e
17/02/2022

CENTRO DE EDUCAÇÃO E
CULTURA MARCAXÉ

Co-produção - OEI

Paço Criativo - Curso: Danças Brasileiras

15, 16, 17 e
18/02/2022

PASSO DE ANJO

Co-produção - OEI

Paço Criativo - Curso: Noções Básicas de
Elaboração de Projetos Culturais

08, 10 e
11/03/2022

COMPAZ ARIANO SUASSUNA

Co-produção - OEI
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Roda de conversa Territorialidades femininas:
cruzamentos entre Recife e Olinda

11/03/2022

Quintal do Frevo (sede do
grupo Guerreiros do Passo)

Evento realizado em
formato híbrido

Paço Criativo - Curso: Danças Brasileiras

29/03, 30/03
e
07/04/2022

EREM Padre Osmar Novaes

Co-produção - OEI

Paço Criativo - Curso: Danças Brasileiras

08, 09, 10 e
11/03/2022

INSTITUTO SHOPPING RECIFE

Co-produção - OEI

Paço Criativo - Curso: Noções Básicas de
Elaboração de Projetos Culturais

15, 16, 17 e
18/03/2022

INSTITUTO SHOPPING RECIFE

Co-produção - OEI

Paço Criativo - Curso: Noções Básicas de
Elaboração de Projetos Culturais

15, 16, 17 e
18/03/2022

SAMARITANOS

Co-produção - OEI

Paço Criativo - Workshop: O corpo fala! Seu
encontro com a ancestralidade

28/04/2022

INSTITUTO SOCIAL AGBÔ AYÊ ROÇA OXAGUIÃ IPONDÁ

Co-produção - OEI

Paço Criativo - Palestra: Letramento Racial nas
Indústrias Culturais

28/04/2022

INSTITUTO SOCIAL AGBÔ AYÊ ROÇA OXAGUIÃ IPONDÁ

Co-produção - OEI

Paço Criativo - Workshop: Como gravar um
videoclipe

19/04/2022

EREM PADRE OSMAR NOVAES

Co-produção - OEI

Paço Criativo - Workshop: Customização de
roupas e adereços

27/04/2022

PARÓQUIA CRISTO REDENTOR

Co-produção - OEI

Paço Criativo - Workshop: Manutenção de
iniciativas para grupos de dança

27/04/2022

RITMO DO CORAÇÃO

Co-produção - OEI

Paço Criativo - Workshop: Gestão de carreira
artística

20/04/2022

PROJETO TACARUNA SOCIAL

Co-produção - OEI

Paço Criativo - Palestra: Como ser mídia
independente na favela?

19/04/2022

SESC JOVEM CASA AMARELA

Co-produção - OEI

Paço Criativo - Workshop: Como abrir e
formalizar o seu negócio na periferia

05/04/2022

SESC JOVEM CASA AMARELA

Co-produção - OEI

Paço Criativo - Palestra: Como ser mídia
independente na favela?

05/04/2022

INSTITUTO SHOPPING RECIFE

Co-produção - OEI

Paço Criativo - Workshop: Customização de
roupas e adereços

07/04/2022

INSTITUTO SHOPPING RECIFE

Co-produção - OEI

Paço Criativo - Workshop: Como abrir e
formalizar o seu negócio na periferia

06/04/2022

SAMARITANOS

Co-produção - OEI
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Paço Criativo - Workshop: Escrita Criativa

26/04/2022

EREM PROFº JORDÃO
EMERENCIANO

Co-produção - OEI

Paço Criativo - Palestra: Letramento Racial nas
Indústrias Culturais

26/04/2022

EREM PROFº JORDÃO
EMERENCIANO

Co-produção - OEI

Paço Criativo - Workshop: Gestão de carreira
artística

22/05/2022

Paço do Frevo

Co-produção - OEI

Paço Criativo - Palestra: Como ser mídia
independente na favela?

22/05/2022

Paço do Frevo

Co-produção - OEI

Paço Criativo - Palestra: Manutenção de
iniciativas para grupos de dança

12/05/2022

PROJETO TACARUNA SOCIAL

Co-produção - OEI

Frevocleta na Ocupação Leonardo Cisneiros Vizinhos do Paço

21/05/2022

Ocupação Leonardo Cisneiros

Paço Criativo - Palestra: Cultura
empreendedora sustentável: juventude em
foco

31/05/2022

ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL
MARIANO TEIXEIRA

Co-produção - OEI

2.6 PROGRAMA DE PESQUISA
Dedicado a estimular a produção de conhecimentos sobre o frevo, o Programa de Pesquisa
contempla a criação, o processamento e a disseminação de informações. Entre os meses de janeiro e
maio de 2022, a equipe do Centro de Documentação e Memória Maestro Guerra-Peixe, realizou vários
atendimentos ao público pesquisador do Paço do Frevo, apresentando informações gerais sobre o
frevo e indicando referências disponíveis no acervo ou outras referências que fossem do conhecimento
da equipe que estejam disponíveis em outros suportes. Em sua maioria, os pesquisadores que
procuram o Paço para desenvolver suas pesquisas são oriundos de instituições de ensino superior, que
investigam sobre temas relativos ao Frevo ou ao Paço do Frevo a partir de diferentes vieses: do seu
viés educativo, do seu viés museológico, no seu viés comunicacional, no seu viés arquitetônico, entre
outros.
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Nº

AÇÕES

1

Implementar programa de
apoio e desenvolvimento
para realização de
pesquisas sobre o Frevo e
o Paço do Frevo.

RESULTADO
ESPERADO

Relatório de
pesquisas
realizadas

PERÍODO

META PREVISTA REALIZADO ANO
ANO 04
04

1º trim.

0

0

2º trim.

1

1

3º trim.

0

0

4º trim.

1

0

ANUAL

2

1

ICM %

100%

50%

Destaque:
Meta 01 – Implementar programa de apoio e desenvolvimento para realização de pesquisas sobre o
Frevo e o Paço do Frevo:
Entre janeiro e maio de 2022 realizamos o total de 15 atendimentos aos pesquisadores, sendo
4 (26,7%) atendimentos na modalidade remota, utilizando recursos virtuais como e-mail e
videoconferência (Google Meet); e 11 (73,3%) atendimentos na modalidade presencial. Ao menos 12
pesquisadores consultaram pela primeira vez o acervo ou serviços do Centro de Documentação e
Memória, representando 80%, enquanto 03 pesquisadores retornaram para realizar pesquisas,
representando 20%. Atendimentos à grupos de pesquisadores também foram realizados, como por
exemplo, estudantes da graduação em Museologia e Sociologia da UFPE que realizaram uma das suas
aulas de campo no espaço do Centro de Documentação contando com a participação e contribuição
da equipe do Paço do Frevo. Os temas pesquisados variaram sobre o impacto social e memorialístico
das coleções sobre o frevo, a participação da juventude nas bandas e clubes carnavalescos no início do
século XX, marcos e lugares de memória de Olinda através do Frevo e biografias de mestres e mestras
da cultura popular.
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Atendimento na modalidade remota, utilizando recursos virtuais como videoconferência

Atendimento às alunas e pesquisadoras da Graduação em Dança da UFPE

2.7 PROGRAMA ARQUITETÔNICO E URBANÍSTICO
Esse programa compreende todas as ações que garantem a manutenção da segurança,
higienização e conservação dos espaços internos, bem como das áreas do entorno da instituição, a fim
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de proporcionar uma boa experiência oferecendo conforto, limpeza e segurança aos visitantes e
colaboradores.
Nº

1

2

3

4

5

AÇÕES

Contratação de serviços
de controle de pragas

RESULTADO
ESPERADO

PERÍODO

Realização de
procedimentos
para controle de
pragas

Nº de meses de
Contratação de serviço de
serviço
Bombeiro Civil
contratado

Manutenção do sistema
de ventilação e
climatização do Paço do
Frevo

Nº de meses de
serviço
contratado

Nº de meses de
Contratação de serviço de
serviço
manutenção de elevador
contratado

Contratação de serviço de Nº de meses de
manutenção predial
serviço
(conservação e limpeza)
contratado

1º Trim.

0

0

2º Trim.

1

1

3º Trim.

0

0

4º Trim.

1

0

ANUAL

2

0

ICM %

100%

50%

1º trim.

3

3

2º trim.

3

2

3º trim.

3

0

4º trim.

3

0

ANUAL

12

5

ICM %

100%

42%

1º Trim.

0

3

2º Trim.

0

2

3º Trim.

0

0

4º Trim.

1

0

ANUAL

1

5

ICM %

100%

500%

1º Trim.

3

3

2º Trim.

3

2

3º Trim.

3

0

4º Trim.

3

0

ANUAL

12

5

ICM %

100%

42%

1º Trim.

3

3

2º Trim.

3

2

3º Trim.

3

0

4º Trim.

3

0

ANUAL

12

5

ICM %

100%

42%

Destaques:
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META PREVISTA REALIZADO ANO
ANO 04
04

Meta 01 – Contratação de serviços de controle de pragas:

A empresa ROTA SERVIÇOS LTDA executou o serviço técnico especializado de controle de
pragas em Março de 2022. Esta ação tem por objeto a prestação dos serviços de dedetização
garantindo o controle de baratas, formigas e ratos nos ambientes internos e externos do Paço do
Frevo.
O serviço prevê duas aplicações, intercaladas por uma manutenção de controle específica,
garantindo a salubridade dos ambientes com a proteção de todos os visitantes e colaboradores.
Também foi efetuado a descupinização em Abril de 2022.

Meta 02 – Contratação de serviço de Bombeiro Civil:
Contrato com a empresa SOSERVI - SOCIEDADE DE SERVIÇOS GERAIS LTDA que fica
responsável pela equipe de brigadistas que funciona em esquema de plantão composta por 2(dois)
profissionais de bombeiro civil que se revezam em escala 12 horas x 36h de terça a domingo nos
horários de funcionamento do museu, garantindo aos visitantes e colaboradores a atuação presencial
com aferição da temperatura de todos os visitantes e colaboradores, técnicas de combate a incêndio
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e primeiros socorros, bem como vistoria de rotina dos extintores, mangueiras de incêndio, luminárias
de emergência e sinalizações.
A Contratação é referente a de prestação dos serviços para a função de Bombeiro Civil no Paço
do Frevo em 01 de Janeiro de 2021, encontra-se em processo de renovação contratual que prevê prazo
de encerramento de contrato para 31 de Dezembro de 2023.

Meta 03 – Manutenção do sistema de ventilação e climatização do Paço do Frevo:

Todos os serviços de manutenção para a climatização que foram realizados no paço do
frevo visou dar continuidade ao sistema de refrigeração já existente e a aquisição de novos
equipamentos. Desde janeiro de 2022, o Paço do Frevo vem concentrando esforços para
operacionalizar o processo de climatização. Partimos de propostas das cargas térmicas
demonstradas em projeto de refrigeração que vem sendo executado em 2012. Aproveitando
as tubulações existentes, optamos por fazer um estudo de reestruturação, adaptação e
redimensionamento da carga térmica para cada andar do Paço.
Restabelecemos, de forma temporária, o sistema de refrigeração do Paço do Frevo em
dois pavimentos (1° e 2° PAV), serviço realizado pelo contrato de manutenção preventiva e
corretiva com a empresa TECCLIMA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA.

O objetivo principal é devolver os ambientes bem refrigerados com o menor custo
operacional e agilidade na execução para que colaboradores e visitantes tenham conforto
térmico nos ambientes do Paço do Frevo. No entanto, para uma solução definitiva e efetiva,
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se faz necessária a aquisição de novos sistemas de refrigeração. No entanto, sabemos que a
aquisição e instalação de novos sistemas operacionais superam, em muito, os valores orçados
para esta linha.

Meta 04 – Contratação de serviço de manutenção de elevador:
O equipamento cultural possui contrato de manutenção firmado com a Otis Elevadores –
datado de 01.07.2019, com renovação automática, tendo realizado manutenção preventiva e corretiva
periodicamente em seus componentes que garante que o equipamento mantenha o seu alto
desempenho e função.
O Paço do Frevo é um espaço cultural no qual existe um grande fluxo de visitantes e
colaboradores diariamente, que vivenciam suas exposições, aulas, debates, apresentações, acervos e
tantas outras atividades disponibilizadas gerando uma grande demanda do funcionamento do
elevador.
Esta contratação garante o perfeito funcionamento do elevador e possibilita ao IDG - Paço do
Frevo o cumprimento da norma brasileira de acessibilidade (ABNT/NBR-9050) garantindo aos
colaboradores, visitantes e portadores de necessidades especiais, tais como idosos, cadeirantes,
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obesos e/ou pessoas com mobilidade reduzida, dentre outras pessoas com necessidades específicas,
o acesso aos três pavimentos disponíveis no espaço.

Meta 05 – Contratação de serviço de manutenção predial (conservação e limpeza):
O IDG garante a gestão e monitoramento das demandas diárias relativas à manutenção predial
que está a cargo da Coordenação de operações e conta com uma equipe composta por 1 (um) Analista
de operações (segunda a sexta) e 3 (três) oficiais de manutenção onde 1 (um) atende as necessidades
diárias em escala de segunda a sexta e 2 (dois) se revezam em escalas de 12 horas por 36h.
Contratada a empresa SOSERVI SOCIEDADE DE SERVIÇOS GERAIS, compõe a equipes
terceirizada com a finalidade de garantir a conservação, limpeza dentro das instalações do museu,
como nas áreas do seu entorno, desta forma mantém-se a realização das manutenções preventivas e
corretivas permanentes ao acervo e edificação do paço do frevo.
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2.8 PROGRAMA DE SEGURANÇA
O Programa de Segurança trata de todos os aspectos relacionados à segurança do Paço do Frevo,
contemplando a edificação, o acervo e, especialmente, a segurança dos nossos diferentes públicos e
colaboradores. Sobre este item, apresentamos o quadro a seguir.
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Nº

1

2

3

AÇÕES

RESULTADO
ESPERADO

Manutenção do sistema de Relatório de
segurança – circuito
funcionamento
fechado de TV
do sistema

Treinamento dos
colaboradores
terceirizados em segurança
Comprovação
patrimonial, integrando
de treinamento
medidas de proteção
passiva, proteção ativa e
controle operacional

Contratação de seguros
patrimonial e de
responsabilidade civil

Nº de meses
segurados

PERÍODO

META PREVISTA REALIZADO ANO
ANO 04
04

1º trim.

0

0

2º trim.

1

1

3º trim.

0

0

4º trim.

1

0

ANUAL

2

1

ICM %

100%

50%

1º Trim.

0

0

2º Trim.

0

1

3º Trim.

0

0

4º Trim.

1

0

ANUAL

1

1

ICM %

100%

100%

1º Trim.

3

3

2º Trim.

3

2

3º Trim.

3

0

4º Trim.

3

0

ANUAL

12

5

ICM %

100%

42%

Destaques:
Meta 01 – Manutenção do sistema de segurança – circuito fechado de TV:
O sistema é composto por 36 câmeras ativas e monitoradas pela Coordenação de operações,
gerência geral e pela equipe contratada de vigilância presencial que atua 24 horas por dia, visando
acompanhar as manutenções, visitações e atividades regulares e artísticas, bem como a proteção dos
seus colaboradores e visitantes, armazenamento das imagens são feitos em dois DVRs intelbras
instalados em um rack protegido situado na sala técnica.
O circuito interno de câmeras (CFTV) encontra-se em pleno funcionamento desde 14 de dezembro
de 2018 até a presente data e estão distribuídas da seguinte forma:
● TÉRREO = hall de entrada, café, exposição temporária, centro de documentação, corredores e
escadas;
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●

1° e 2° PAVIMENTOS = corredores e escadas;

●

3° PAVIMENTO = todo o espaço expositivo.

O funcionamento pleno das câmeras e sistema de monitoramento é garantido por uma
manutenção preventiva e corretiva que está integrada no escopo do serviço de conservação e
manutenção predial que está a cargo da Coordenação de operações do paço do frevo.

Meta 02 – Treinamento dos colaboradores terceirizados em segurança patrimonial, integrando
medidas de proteção passiva, proteção ativa e controle operacional:
A empresa ASA BRANCA SEGURANÇA PRIVADA LTDA contratada realiza as formações e reciclagem
específicas periodicamente e tem validade a dois (2) anos.
Tendo em vista que o IDG/Paço do Frevo garante que tais reciclagens estão em dia por meio de
certificados fornecidos pela empresa contratada datados de Março de 2021.
Meta 03 – Contratação de seguros patrimonial e de responsabilidade civil:
A apólice de seguro foi renovada em 2022 e está previsto a renovação do mesmo para Janeiro de
2022 contemplando os próximos 12 meses com a seguradora Porto Seguro, onde abrange danos
elétricos, incêndios, explosões, responsabilidade Civil dentre outros itens.
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2.9 PROGRAMA DE FINANCIAMENTO E FOMENTO
O programa trata do planejamento de estratégias voltadas para captação, aplicação e
gerenciamento dos recursos econômicos de diversas fontes, bem como da prestação de contas,
visando à segurança contratual e a um racional gestão financeira.

Nº

1

2

3

AÇÕES

Prestação de contas
semestral para a
Prefeitura do Recife das
metas e atividades
financeiras do Paço do
Frevo

RESULTADO
ESPERADO

Relatório de
prestação de
contas

Submeter projetos para
captação de recursos via
leis de incentivo, fundos Nº de projetos
setoriais, prêmios,
submetidos
editais públicos e
privados
Captar recursos por meio
de aluguel de espaços para
eventos, ensaios; pela
venda de produtos e
artigos relacionados ao
Paço do Frevo; e/ou pela
cobrança em cursos nas
escolas de música e dança,
sempre respeitando a
política de gratuidade
estabelecida (política de
preços) **

R$

PERÍODO

META PREVISTA
ANO 04

REALIZADO ANO
04

1º Trim.

0

0

2º Trim.

1

1

3º Trim.

0

0

4º Trim.

1

0

ANUAL

2

1

ICM %

100%

50%

1º trim.

0

1

2º trim.

0

2

3º trim.

0

0

4º trim.

1

0

ANUAL

1

3

ICM %

100%

300%

1º Trim.

R$ 4.000,00

R$ 17.267,81

2º Trim.

R$4.000,00

R$ 14.922,72

3º Trim.

R$ 4.000,00

R$ 0,0

4º Trim.

R$ 4.000,00

R$ 0,00

ANUAL

R$ 16.000,00

R$ 32.190,530

ICM %

100%

201%
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4

5

Captar recursos por
meio de geração de
receita de bilheteria,
com ingressos a R$
10,00 e R$ 5,00 (meiaentrada), exceto
gratuidades (política de
preços) **

Composição de um
fundo de
desmobilização legal

R$

R$

1º Trim.

R$ 13.500,00

R$ 106.285,00

2º Trim.

R$ 13.500,00

R$ 43.630,00

3º Trim.

R$ 13.500,00

R$ 0,00

4º Trim.

R$ 13.500,00

R$ 0,00

ANUAL

R$ 54.000,00

R$ 149.915,00

ICM %

100%

278%

1º Trim.

R$ 0,00

R$ 533.310,01

2º Trim.

R$ 168.398,73

R$ 6.431,13

3º Trim.

R$ 0,00

R$ 0,00

4º Trim.

R$ 168.398,73

R$ 0,00

ANUAL

R$ 336.767,46

R$ 559.741,14

ICM %

100%

153%

Destaques:
Meta 1 – Prestação de contas semestral para a Prefeitura do Recife das metas e atividades
financeiras do Paço do Frevo:
O Relatório de Gestão de Metas e Gestão Financeira foi gerado conforme os termos
contratuais, bem como a realização das entregas necessárias vêm sendo realizadas normalmente ao
longo da gestão do contrato nº 5321/2018.
Meta 02 – Submeter projetos para captação de recursos via leis de incentivo, fundos setoriais,
prêmios, editais públicos e privados:
Em janeiro, o programa Petrobras Cultural abriu edital para projetos culturais que valorizem a
diversidade cultural do Brasil, com foco no fomento a espaços, instituições e equipamentos culturais,
dentro da Chamada Petrobras Cultural - Múltiplas Expressões. Visando contribuir com
desenvolvimento do tema anual “A Casa do Frevo é Mundo”, impactar qualitativamente a comunidade
do frevo e celebrar os 10 anos de registro do frevo como Patrimônio da Humanidade, em janeiro de
2022 o IDG/Paço do Frevo submeteu o projeto “Nas casas do Frevo”, que objetiva realizar 08
celebrações artístico-culturais, ocupando 08 lugares de referência e contemplando 16 grupos de frevo,
a partir dos encontros entre os segmentos de troças, clubes, blocos, clubes de bonecos, orquestras e
grupos de dança. O resultado final da Chamada Petrobras Cultural - Múltiplas Expressões está previsto
para o mês de junho. Se aprovado, o projeto Nas Casa do Frevo será executado entre os meses de
julho e dezembro de 2022.
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Em caso de aprovação, cada celebração será gravada, transmitida e permanecerá disponível
gratuitamente no canal do YouTube do Paço do Frevo para acessos futuros, gerando memória
institucional. Com o intuito de acessibilizar os conteúdos artísticos, tanto as apresentações quanto os
vídeos terão interpretação em libras e recurso de audiodescrição. Com esse projeto, almejamos
valorizar as sedes e grupos do frevo; o diálogo entre os fazedores do frevo nos seus diversos
segmentos; o atendimento a parte dos objetivos traçados no Plano Integrado de Salvaguarda do Frevo;
o engajamento de públicos não residentes na cidade do Recife; a distribuição dos recursos do edital
para grupos de frevo; o acesso universal aos produtos e conteúdos relativos ao frevo e a circulação das
marcas da Petrobrás Cultural e do Paço do Frevo. Os conteúdos gerados no projeto terão potencial
para desdobrar outras ações de valorização do frevo, incluindo exposições, ações educativas e
composição da memória institucional do museu.
Em abril de 2022 o IDG/Paço do Frevo também submeteu o projeto Match Museums, no edital
de projetos EUA-Brasil, organizado pela Embaixada e Consulados dos Estados Unidos no Brasil. O
projeto transnacional de formação entre instituições dos EUA e do Brasil, busca promover reflexões
acerca de cultura, raça, gênero, patrimônio e memória. Voltado para públicos diversos e
especializados, o Match Museums propõe estabelecer parceria entre quatro museus para trocar
experiências de projetos. Para tanto, são propostos a realização de dois workshops presenciais, 1 no
Brasil e 1 nos EUA, e 1 webinário que ficará disponível nos canais do Paço do Frevo, como site e redes
sociais.
Por fim, no mesmo mês de abril, o Paço do Frevo submeteu inscrição para concorrer ao 12º
Prêmio Ibermuseus de Educação, iniciativa que premia projetos educativos de instituições
museológicas ibero-americanas realizados ou em fase de planejamento, desenvolvidos em ambientes
virtuais, presenciais ou híbridos, que combinem o presencial e o virtual. Para concorrer ao prêmio, o
Centro de Referência em Salvaguarda do Frevo apresentou oito projetos realizados pela Coordenação
de Educação do museu: Curso de Formação em Libras (Língua Brasileira de Sinais) para profissionais
de museus; Programa Passo a Paço de formação de professores sobre o frevo como ponto de partida
e outros temas transversais; Visitas mediadas (presenciais): Atendimento a grupos diversos; Vivências
de Dança e Música (presenciais): Oficinas de curta duração, oferecidas sistematicamente ao longo da
visitação ao museu, mobilizando o público espontâneo; Laboratório Corporal Criativo (presencial e
remoto): Projeto voltado para formação e aperfeiçoamento de profissionais da dança com palestras,
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oficinas e rodas de debate; Freverê (presencial): Ações de caráter pedagógico voltadas para o público
infantil; Visitas Remotas síncronas mobilizam e ativam a memória institucional do Paço do Frevo e
integra recursos de tecnologia e interatividade, acessando virtualmente as exposições em sala Zoom;
Frevo do Pé ao Ouvido (remoto): Conjunto de 4 vídeo aulas de frevo, de dança e de música, disponível
no YouTube do Paço do Frevo. O resultado do prêmio ainda será divulgado.

Meta 03 – Captar recursos por meio de aluguel de espaços para eventos, ensaios; pela venda de
produtos e artigos relacionados ao Paço do Frevo; e/ou pela cobrança em cursos nas escolas de
música e dança, sempre respeitando a política de gratuidade estabelecida (política de preços):

Com a expectativa de retomar o movimento de captar mais recursos com as locações
dos espaços do Paço do Frevo, o ano de 2022 iniciou com uma procura por esses espaços de
maneira ainda tímida, porém ao longo dos primeiros 5 meses de 2022, conseguimos ainda
assim, movimentar um bom volume de recursos com essas locações, onde já nos permite ver
uma superação da meta do ano em 101%, com grande importância dentro das realizações das
ações de manutenções e programações do espaço durante o ano de 2022.
É importante ressaltar que esta meta foi alcançada durante o período que o Paço
esteve aberto à visitação presencial apenas durante os meses de janeiro a maio, com um
grande destaque para a arrecadação da locação do espaço onde hoje é o Aurora Café, um café
conceituado na região, proporcionando uma boa arrecadação, que impulsiona as receitas
operacionais do Paço do Frevo.
É necessário ressaltar que estamos operando o espaço cultural sempre respaldado
pelos decretos e autorizações de funcionamento concedidos pelo Governo do Estado, sempre
atendendo todas as medidas de segurança necessárias e seguindo os protocolos sanitários
vigentes.
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Meta 04 – Captar recursos por meio de geração de receita de bilheteria, com ingressos a R$ 10,00 e
R$ 5,00 (meia-entrada), exceto gratuidades (política de preços):

Com uma grande expectativa o ano de 2022 iniciou superando todas as metas de
bilheteria em comparação aos últimos dois anos, com a meta anual já superada em mais de
50%, tal receita, também, tem uma grande importância dentro das realizações das ações de
manutenções e programações do espaço durante o ano de 2022.
É importante ressaltar que esta meta foi alcançada durante o período que o Paço
esteve aberto à visitação presencial apenas durante os meses de janeiro a maio, com um
grande destaque para a arrecadação do mês de janeiro, onde superamos a quantia de R$
42.000,00 (quarenta e dois mil reais).
Vale ressaltar que estamos operando o espaço cultural sempre respaldado pelos
decretos e autorizações de funcionamento concedidos pelo Governo do Estado, sempre
atendendo todas as medidas de segurança necessárias e seguindo os protocolos sanitários
vigentes.

Meta 05 – Composição de um fundo de desmobilização legal:
No período de 01 de janeiro de 2021 a 31 de maio de 2022, o Fundo Rescisório foi composto
integralmente e manteve-se estável sem sofrer nenhuma redução drástica para o período em
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destaque. Vale salientar que tal Fundo é para uso exclusivo para fins de pagamento de Folha, em caso
de Rescisões Contratuais, Férias e 13º.
Salientamos, no entanto, que a formação deste fundo está intimamente ligada à definição do
orçamento e fluxo financeiro dos repasses.

2.10 PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO
Trata da divulgação das atividades da instituição, além da disseminação, difusão e
consolidação da imagem institucional nos âmbitos local, regional e internacional.

Nº

AÇÕES

1

Elaboração de Plano de
Comunicação Anual para
divulgação do Paço do
Frevo e para difusão de
sua programação

2

3

RESULTADO
ESPERADO

PERÍODO

Plano de
Comunicação
Anual

Relatório de
performance do
Manutenção de website e
website e da
redes sociais
presença nas
redes sociais

Publicar Relatório Anual
de Gestão no site
institucional

Informe de
Gestão
Publicado

META PREVISTA REALIZADO ANO
ANO 04
04

1º Trim.

1

1

2º Trim.

0

0

3º Trim.

0

0

4º Trim.

0

0

ANUAL

1

1

ICM %

100%

100%

1º Trim.

0

0

2º Trim.

1

1

3º Trim.

0

0

4º Trim.

1

0

ANUAL

2

1

ICM %

100%

50%

1º Trim.

0

0

2º Trim.

0

0

3º Trim.

0

0

4º Trim.

1

0

ANUAL

1

0

ICM %

100%

0%

Destaques:
Meta 01 – Elaboração de um plano de comunicação para divulgação do Paço do Frevo e para difusão
de sua programação:
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Dentre as demandas sob responsabilidade da Gerência de Desenvolvimento Institucional do
Paço do Frevo está a elaboração de um Plano de Comunicação que supra as demandas da área ao
longo do ano. Em 2022, frente às provocações levantadas pelo tema anual, "A casa do Frevo é o
mundo", a equipe de Desenvolvimento Institucional considerou necessário atuar de forma que
expanda as ações do Paço para além do espaço do museu, procurando atingir mais ativamente a
Comunidade do Frevo e os públicos que não acessam diretamente o espaço físico do Paço. Desta
forma, espalhando o Frevo pela sua casa - o mundo.
Entendeu-se, assim, que compreender melhor quem forma a Comunidade do Frevo é essencial
para estimular os encontros e conversas com quem faz e vive o Frevo, tornando mais fácil o acesso
desses grupos ao próprio Paço. Revelar essas identidades de forma mais ativa para o público e para o
próprio Paço enriquece a potência simbólica do nosso bem cultural e da atuação do museu.
Desta forma, em 2022 o Plano de Comunicação mira em alternativas de engajar públicos e
fomentar as comunidades do Frevo, ainda no contexto de convivência com as restrições devidas ao
COVID-19. Neste cenário, faz-se necessário viabilizar e fortalecer a cadeia do Frevo para além do
museu, estimulando os diálogos, a troca de experiências e a promoção do ritmo em territórios
diversos, o ano inteiro. O posicionamento do Paço segue de apoiador dos fazedores e de bastião da
temática da cultura popular e sua subsistência em todo o Brasil.
Para dar seguimento ao posicionamento do Plano, as diretrizes apontam para o investimento
em formatos que mantenham a consolidação da presença digital do Paço do Frevo, bastante
fortalecida pelo modelo adotado em 2021, ante os desafios da Pandemia do Covid-19. Nos primeiros
meses do ano, com medidas sanitárias bastante restritivas, o diálogo com os públicos ainda em
isolamento e com ausência de eventos com público livre foi primordial e segue como sendo uma das
prioridades. Com o intuito de alcançar os objetivos traçados pelo Plano de Comunicação e atendendo
às suas diretrizes, em 2022 estão sendo consideradas algumas ações consideradas estratégicas para
esta finalidade. São elas: A elaboração de conteúdos para alimentação contínua das redes sociais do
Paço do Frevo - Instagram, Facebook, Youtube, TikTok e Whatsapp; o desenvolvimento e alimentação
do site do Paço do Frevo; a elaboração mensal da newsletter Frevoé; o atendimento on-line e
presencial aos veículos de imprensa; a elaboração das sinalizações (internas e externas) e dos materiais
gráficos do museu; a captação de memória institucional em foto e vídeo; o desenvolvimento de
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conteúdo e projeto gráfico para datas especiais; as campanhas de lançamento do novo plano
museológico e das novas exposições; a elaboração de vídeos institucionais; e o acompanhamento de
prestadores de serviço - assessoria de imprensa, fotógrafos, produtoras de vídeo, etc.
O Plano de Comunicação tem seu foco, também, na amplificação nacional do Frevo, da marca
do Paço e do Patrimônio Imaterial do Frevo para além das barreiras geográficas. Fazer reverberar as
casas do Frevo, a cadeia produtiva da Cultura Popular, seus fazedores e saberes na perspectiva de
salvaguarda; e democratizar o acesso tanto aos acervos do museu, quanto às reflexões sobre sua
importância na difusão e preservação do Patrimônio, os pontos focais restantes das diretrizes para a
Comunicação em 2022.
Meta 02 – Manutenção de website e redes sociais:
O primeiro quinquemestre de 2022, relativo ao período de 1º de janeiro a 31 de maio, foi
marcado pelos primeiros meses do novo site do Paço do Frevo, reestruturado e lançado no final do
ano de 2021. Com nova roupagem, melhor distribuição das informações e mais intuitivo, o novo site
permite uma maior possibilidade de edição pela própria equipe de Desenvolvimento Institucional do
Paço do Frevo, sem que haja a necessidade de auxílio técnico para a execução dessas tarefas. A
capacidade de customização do site, onde estão sendo adicionadas informações sobre programações,
formações e demais atividades do museu, resultou em 4,6 mil visitantes durante estes primeiros meses
- sendo 80.5% das visitações através de busca orgânica - e 8,3 mil visualizações de página (page view).
Este período de testes do site resultou em uma análise por parte das gerências de Desenvolvimento
Institucional e de Conteúdo do Paço do Frevo, onde foram consideradas novas mudanças e elencados
conteúdos a serem destacados no sítio. As devidas alterações de conteúdo estão sendo elaboradas,
com previsão de irem ao ar ainda no mês de julho de 2022.
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Nas redes sociais, no período citado, o Paço do Frevo manteve sua presença ativa no
Instagram, Facebook e YouTube, principais redes sociais utilizadas por equipamentos culturais no
Brasil, além de publicar o podcast "Espalhando Brasa" na plataforma de streaming Spotify.
Tal qual observado em 2021, o Instagram se mantém como principal rede social e plataforma
de divulgação on-line do Paço do Frevo em presença e engajamento. No último mês de maio, o perfil
do museu atingiu a marca de 40.251 seguidores, contabilizando 7.789 seguidores a mais em relação
ao mesmo período de 2021. Ao todo, foram realizadas 99 publicações no feed, onde o Paço teve um
engajamento de 29.666 interações, atingindo uma média de engajamento por postagem de 412,03 e
uma média de curtidas por post de 387,72. O relatório do período demonstra, ainda, que posts com
fotografias do espaço e parcerias com artistas e influenciadores digitais tiveram os melhores resultados
de envolvimento do público, além da postagem sobre a chamada de propostas para a programação do
museu.

Já dos 754 stories postados - 610 a mais do que no mesmo período do ano anterior - o alcance
médio, considerando os 10 stories mais bem sucedidos, foi de 508,7, gerando uma impressão média
de 517 (471,6, e 470,1 em 2021, respectivamente). O aumento do engajamento é uma repercussão do
aumento no número de postagens, incluindo novos formatos. Neste formato há uma grande variação
nas temáticas que engajam, não sendo possível delimitar um perfil único. Contudo, grandes eventos
como o aniversário do Paço do Frevo e o Seminário Criativismo seguem com bom engajamento.
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De todo o conteúdo postado, destacam-se as publicações do aniversário do Paço do Frevo,
comemorado no dia 9 de fevereiro; as ações de Carnaval feitas junto ao Homem da Meia-Noite; o
Seminário Criativismo; e ação de Dia do Jovem realizada junto ao ilustrador e influencer digital Pedro
Vinicio. Ainda sobre o Instagram, é perceptível uma grande quantidade de perguntas realizadas por
Direct (mensagem direta) sobre horários e valores de ingressos do museu, o que ressalta o potencial
desta rede social em estimular a visitação. Através deste canal também é observado um grande
interesse por aulas da dança Frevo, além da busca de grupos por marcação de visitas mediadas.
Sobre o perfil de público nas redes sociais do Paço do Frevo, foi percebido a continuidade da
predominância feminina, que totaliza 63,3% contra 36,6% de homens. Destas pessoas, 33,7% estão na
faixa etária entre 25 e 34 anos, 34,1% entre 35 e 44 anos. As faixas seguintes com maior predominância
são as do público de 45 a 54 anos, com 14,6%, e 18 a 24 anos, com 9%. Já o recorte geográfico
demonstra um contraste de interesse entre o público pernambucano, visto que 38,5% dos seguidores
são de Recife e 7,5% de Olinda. Além disso, Paulista figura com 4,9% dos seguidores, enquanto
Jaboatão e São Paul o apresentam 7,3% e 3,3%, respectivamente. Estes dados apontam para um bom
cenário de prospecção de seguidores na cidade de Olinda, tendo em vista sua forte identificação com
o Frevo.
Enquanto isso, o Facebook apresenta o maior desafio do período no que diz respeito ao
engajamento online. A rede totalizou 31.464 curtidas, indicando baixa em relação aos números de
2020 e 2021. O número de seguidores é de 32.510. A redução dos números, contudo, indica não uma
falta de interesse pelo Paço do Frevo, mas um esgotamento da plataforma que apresenta sinais de
queda de utilização e público acentuados. As impressões orgânicas da página são de 525.976 e o
número de usuários engajado é de 16.205, o que aponta um engajamento 182,81% maior com a página
do Paço do Frevo em relação ao mesmo período do ano anterior. Os dados, no entanto, ressaltam o
atual uso do Facebook apenas como ferramenta de atualização de informações sobre o museu
(programação, horários, etc), não provocando maiores interações ou contatos por mensagem direta
por parte do público da página.
Por fim, o canal de YouTube apresentou crescimento mais lento, justificado pela diminuição
das lives proporcionado pelo retorno das atividades presenciais do museu, possibilitado pela
diminuição dos casos de Covid-19 no Recife e consequente relaxamento das medidas sanitárias de
distanciamento social. De janeiro a maio de 2022, o canal ganhou 530 novos seguidores, totalizando
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2.632 inscritos - em 2020 o mesmo número era de apenas 427 pessoas. Durante este período de cinco
meses, o canal apresentou 15,6 mil visualizações - no mesmo período do ano de 2021 o total foi de
16.822 visualizações.
Apesar do número de visualizações um pouco menor do que o apresentado em 2021, o
número de impressões foi maior: 142.607 em 2022, contra 101.66 impressões em 2021. O total de
tempo de exibição foi de 2.720 horas. A live de aniversário dos 8 anos do Paço do Frevo foi o conteúdo
com maior número de visualizações (5.872), seguido pela apresentação da Orquestra de Bolso e Frevo
Circular no projeto Frevo Onde Estiver, com exibição em agosto de 2021 (1.744 visualizações), e pela
live em comemoração aos 50 anos da Banda de Pau e Corda (1.123 visualizações). Além disso, o
documentário "Frevo Dança" seguiu apresentando um bom desempenho, como o apresentado no
mesmo período do ano de 2021, indicando que o canal do Youtube apresenta uma boa possibilidade
de investimento em conteúdos mais elaborados e de divulgação de acervos sobre o Frevo.
Meta 03 – Publicar Relatório Anual de Gestão no site institucional:
A publicação dos Relatórios de Gestão de Metas referente ao Contrato de Gestão nº
5321/2018 já se encontra disponível no website do IDG:
(https://www.idg.org.br/pt-br/transparencia/documentos/paco-do-frevo).
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3. METAS CONDICIONADAS
Conforme apresentado no Plano de Trabalho, a gestão do Paço do Frevo prevê a realização de
um conjunto adicional de metas cuja execução está diretamente condicionada à captação adicional de
recursos, doações, novos aportes por parte do Município ou efetivação de parcerias, durante o período
de janeiro a maio de 2022, foram possíveis realizar as seguintes metas condicionadas conforme quadro
abaixo.

Nº Programa

Ação

Resultado
Esperado

REALIZADO
ANO 03

STATUS

1 Institucional

Realizar a requalificação do
sistema de climatização do Paço
do Frevo

Requalificação
Completa

META
CONDICIONADA À
CAPTAÇÃO

1

2 Institucional

Realização do novo Plano
Museológico do Paço do Frevo

Plano
Museológico

META
CONDICIONADA À
CAPTAÇÃO

1

3

Conceber e implantar uma exposição
de média duração na área de
12 meses da
META
Exposições
exposição do segundo pavimento,
Exposição aberta CONDICIONADA À
com temática atinente ao Plano
aos públicos
CAPTAÇÃO
Museológico do Paço do Frevo

1

4

Educativo/
Cultural

Implantar a programação cultural
apresentada para o café

5

Educativo/
Cultural

Implantar a programação cultural
apresentada para o 3º pavimento.

12 apresentações
META
no espaço do
CONDICIONADA À
café
CAPTAÇÃO

11

META
12 apresentações
CONDICIONADA À
no 3º pavimento
CAPTAÇÃO

14

Destaques:
Meta Condicionada 01 – Realizar a requalificação do sistema de climatização do Paço do Frevo:
A equipe liderada pela coordenação de operações do IDG/Paço do Frevo, realizou a inspeção
técnica e minuciosa identificando e realizando ações emergenciais e necessárias como: aquisição

de uma nova condensadora VRF /TOSHIBA (compatível com o sistema operacional existente,
evaporadoras e tubulações) e contrato com a empresa credenciada Carrier TECCLIMA SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO LTDA - CGC: 03.976.028/0001-57 para os serviços abaixo:
• Remoção de condensadora VRF Toshiba 12 HP;
• Remoção de condensadora VRF Toshiba 16 HP;
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• Remoção do quadro elétrico de força do equipamento;
• Transporte vertical da Unidade condensadora Toshiba 16HP, nova;
• Montagem de novo quadro elétrico de força;
• Instalação de quadro elétrico;
• Instalação de infraestrutura e novo cabeamento elétrico para os equipamentos;
• Instalação de placas eletrônicas IPDU, nos equipamentos existentes;
• Adequação dos condensadores existentes para atender o 2º pavimento;
• Instalação da unidade condensadora Toshiba nova para atender o 1º pavimento.
• Testes de vazamento de fluido refrigerante nos equipamentos existentes;
• Aplicação de fluido refrigerante e startup nos equipamentos que atende ao 2º andar;
• Serviços de manutenção preventiva no período de seis meses nos equipamentos que
atendem ao 1º e 2º pavimentos.

Meta Condicionada 02 – Realização do novo Plano Museológico do Paço do Frevo:
De acordo com o Artigo 45 da Lei Nº 11.904/2009 o Plano Museológico é compreendido como
ferramenta básica de planejamento estratégico, de sentido global e integrador, indispensável para a
identificação da vocação da instituição museológica para a definição, o ordenamento e a priorização
dos objetivos e das ações de cada uma de suas áreas de funcionamento, bem como fundamenta a
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criação ou a fusão de museus, constituindo instrumento fundamental para a sistematização do
trabalho interno e para a atuação dos museus na sociedade.
Após oito anos de atividades que entregam valor à comunidade do Frevo e a vários públicos
do Brasil e do Mundo, o IDG/Paço do Frevo inicia em 2022 o processo de revisão dos seus objetivos,
metas e programas estratégicos. O serviço de consultoria especializada para a elaboração do Plano
Museológico, para o Paço do Frevo (PE), enfatiza o caráter integrador do Plano Museológico e a
capacidade de ampliar vínculos entre o museu e toda a comunidade a ele relacionada.
Após pesquisa de mercado, o IDG/Paço do Frevo formalizou a contratação da proposta
apresentada pela empresa Andarilhagem, que visa focar na participação ativa da comunidade do Frevo
e da equipe do IDG para construir um novo documento de referência para o Paço do Frevo, respeitando
as diretrizes da Lei Nº 11.904/2009, que Institui o Estatuto de Museus e dá outras providências. O
serviço executado pela empresa Andarilhagem prevê etapas de execução que incluem: Pré-diagnóstico
das ações e atividades realizadas pelo Paço do Frevo, escuta da equipe técnica, escuta da comunidade
do frevo, sistematização de fóruns e reuniões, reuniões com grupos focados, editoração e lançamento
do novo Plano Museológico do Paço do Frevo, previsto para dezembro de 2022.
Meta Condicionada 03 – Conceber e implantar uma exposição de média duração na área de
exposição do segundo pavimento, com temática atinente ao Plano Museológico do Paço do Frevo:
A Prefeitura do Recife, o Paço do Frevo e a Organização dos Estados Ibero-Americanos para
Educação, Ciência e Cultura (OEI), por meio do projeto Paço Criativo, realizaram a abertura da
exposição temporária Patrimônios Periféricos no dia 27 de novembro de 2021.
A exposição foi mais um marco de referência do Paço Criativo, projeto voltado para a
economia criativa e empreendedorismo jovem do Paço do Frevo, através da parceria inédita entre o
IDG - Instituto de Desenvolvimento e Gestão, responsável pela gestão do museu, e a Organização dos
Estados Ibero-Americanos para Educação, Ciência e Cultura (OEI).
Potencializando a pluralidade cultural e os saberes das periferias e dos territórios do Recife e
da sua Região Metropolitana, a exposição apresentou nove obras, fruto da curadoria coletiva de 20
jovens, participantes das formações do projeto. Tal como o Frevo, que surge nas ruas e lá atinge o seu
ápice, os jovens curadores levaram para as salas do museu as experiências, vivências e a riqueza
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cultural das periferias urbanas, dando visibilidade, protagonismo e propondo um diálogo direto com o
público. O encerramento da exposição ocorreu no dia 22/05/2022, alcançando um público de mais de
30 mil visitantes.
Ao longo do primeiro semestre a equipe do IDG/Paço do Frevo iniciou o planejamento da
exposição temporária “Frevo 10 anos como Patrimônio da Humanidade”, que visa celebrar este marco
de referência evidenciando memórias do processo de reconhecimento, a atuação de artistas do frevo
no Brasil e no Mundo, bem como as mudanças e permanências percebidas por quem faz e vive o frevo.
Com essa exposição esperamos oferecer um olhar crítico sobre os impactos do reconhecimento do
frevo como patrimônio da humanidade pela UNESCO; Garantir acessibilidade para pessoas com
deficiência; Trazer considerações da comunidade do frevo sobre o registro como Patrimônio da
Humanidade; Apresentar caminhos estéticos que o frevo tem percorrido nestes 10 anos (onde e como
o frevo tem chegado e influenciado novos trabalhos artísticos). A previsão de abertura é no dia
05/12/2022 e duração mínima de 6 meses.

Conceito da exposição temporária “Frevo 10 anos como Patrimônio da Humanidade”

Meta Condicionada 04 – Implantar a programação cultural apresentada para o café:
Para além do já consolidado projeto Hora do Frevo, ao longo deste primeiro semestre, o café
recebeu uma série de atividades artísticas e culturais viabilizadas através de parcerias e co-produções
com profissionais individuais e eventos/projetos de grande porte e projeção nacional.
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Em abril, acolhemos o lançamento do livro Guitarra Nordestina - Motivos e Frases, do
professor e guitarrista Liêve Ferreira. O lançamento foi marcado por um bate papo informal
intercalado por breves performances do Liêve com participação de convidados como Beto Ortiz,
Augusto Silva, João Neto, Breno Lira, entre outros.

Lançamento - Livro Guitarra Nordestina - Motivos e Frases, com Liêve

O mês de maio marcou a ocupação do café com dois projetos parceiros de grande porte. O
primeiro deles foi o Porto Musical, que em sua 10ª edição renovou a parceria com o Paço trazendo as
Sessões Bolo de Rolo de volta ao Museu, em 3 rodas de conversa com diferentes olhares a partir do
universo da música, do frevo, dos negócios e das políticas para a cultura. O segundo projeto parceiros
nesse mês foi o Festival do Frevo ao Jazz, mencionado anteriormente entre as atividades formativas
da Escola, o festival trouxe dois bate-papos direcionados ao universo musical do frevo e do jazz, além
de reflexões sobre gênero e a inserção das mulheres na cadeia produtiva da música.
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Encontro - Porto Musical - Recife Cidade da Música: a ativação comunitária como forma de ampliação dos
espaços de difusão e fruição

Roda de Conversa - Do Frevo ao Jazz

www.idg.org.br

91

PROGRAMAÇÃO CULTURAL CAFÉ
Ação

Data

Formato

Observação

Hora do Frevo - Saracotia

14/01/2022

presencial

Hora do Frevo - Hugo Linns

11/02/2022

online (youtube)

Hora do Frevo - Lais de Assis

18/03/2022

presencial

Lançamento - Livro Guitarra Nordestina - Motivos e
Frases

07/04/2022

presencial

Hora do Frevo - Orquestra Backstage

08/04/2022

presencial

Encontro - Porto Musical - Acorde: mobilização
como motor de pressão política

05/05/2022

presencial

Parceria projeto
Porto Musical

Encontro - Porto Musical - 10 anos de Frevo como
Patrimônio da Humanidade: os entraves para a
internacionalização

06/05/2022

presencial

Parceria projeto
Porto Musical

Hora do Frevo - Henrique Albino’s Jam

06/05/2022

presencial

Co-produção Projeto Porto
Musical

Encontro - Porto Musical - Recife Cidade da Música:
a ativação comunitária como forma de ampliação
dos espaços de difusão e fruição

07/05/2022

presencial

Parceria projeto
Porto Musical

Parceria - Liêve
Ferreira

Roda de Conversa - Frevo Mulher

13/05/2022

presencial

Co-produção Festival Do Frevo
ao Jazz

Roda de Conversa - Do Frevo ao Jazz

14/05/2022

presencial

Co-produção Festival Do Frevo
ao Jazz

Meta Condicionada 05 – Implantar a programação cultural apresentada para o 3º pavimento:
Ao mesmo tempo que o 3º andar do Paço abriga uma das principais partes da exposição de
longa duração do Museu, configura-se também como um dos principais espaços para apresentações
artísticas. Neste ano, as primeiras atividades aconteceram durante o mês de fevereiro, no período
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carnavalesco, e diante das restrições a ações presenciais, todas as apresentações aconteceram em
formato de live, transmitidas através do Youtube. Assim, desde as comemorações do oitavo
aniversário do Museu até as programações realizadas em parceria com Luciano Magno e a Banda de
Pau e Corda estão disponíveis online.

Live - Paço do Frevo 8 anos - Cia de Frevo do Recife

Nos meses seguintes, recebemos diversas outras atividades através de parcerias e coproduções em dança, música e áreas ligadas ao setor cultural voltadas ao empreendedorismo, como
o Seminário Criativismo, realizado no âmbito do projeto Paço Criativo. Entre as demais atividades,
constam apresentações musicais, mostras de processos criativos, performances comentadas, rodas de
conversa e aulas-espetáculos, movimentando artistas como Isaar, Nena Queiroga, Sophia William,
Bione, Negadeza e Mestra Mônica.
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Show - Do choro ao Frevo - Quarteto Chorado

Para celebrar o encerramento do projeto Paço Criativo, foi promovido o encontro “Criativismo
- Seminário de Economia Criativa e Juventudes”. No terceiro andar, houve no dia 22/5 várias
atividades, entre palestras, debates, feirinha de Economia Criativa, mostra de audiovisual, leilão de
parte das obras da exposição temporária e show de Bione com DJ Boneka e o encerramento da
exposição 'Patrimônios Periféricos', com o leilão público das obras expostas.
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Abertura do encontro “Criativismo - Seminário de Economia Criativa e Juventudes”

Leilão Patrimônios Periféricos com Rebeca França e Carbonel - [YouTube - Paço do Frevo]

PROGRAMAÇÃO CULTURAL 3º PAVIMENTO
Ação

Data

Formato

Observação

Live - Paço do Frevo 8 anos - Cia de Frevo do
Recife

09/02/2022

online (youtube)

Parceria - Acordo de
cooperação

Live - Paço do Frevo 8 anos - Orquestra Popular da
Bomba do Hemetério (OPBH)

09/02/2022

online (youtube)

Co-produção OPBH

Live - Luciano Magno no Paço do Frevo

19/02/2022

online (youtube)

Parceria - Luciano
Magno

Live - Banda de Pau e Corda

24/02/2022

online (youtube)

Co-produção
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Show - Carnavalisaar

12/03/2022

presencial

Parceria - Isaar

Aula-espetáculo - Negadeza

20/03/2022

presencial

Parceria - Negadeza
+ Escola Paço do
Frevo

Mostra de Processo Criativo - Usina do Corpo

25/03/2022

presencial

Parceria - Grupo
Experimental +
Escola Paço do
Frevo

Dois de Paus e um Dama

26/03/2022

presencial

Programação
Sábado no Paço

Show - Do choro ao Frevo - Quarteto Chorado

23/04/2022

presencial

Co-produção - Do
Choro ao Frevo

Show - Mongiovi Trio

24/04/2022

presencial

Parceria - Ângelo
Mongiovi

Performance comentada Rhizophora

30/04/2022

presencial

Parceria - Coletivo
Agridoce + Escola
Paço do Frevo

Roda de conversa - Mulheres na roda, capoeiragem
e outros fervos

20/05/2022

presencial

Escola Paço do
Frevo

Seminário Criativismo - Projeto Paço Criativo conferência

22/05/2022

presencial

Co-produção - OEI

Seminário Criativismo - Projeto Paço Criativo - Show
Bione e DJ Boneca

22/05/2022

presencial

Co-produção - OEI

PROGRAMAÇÃO CRIATIVISMO - SEMINÁRIO DE ECONOMIA CRIATIVA E JUVENTUDES
Ação

Data

Formato

Observação

Credenciamento

22/05/2022

presencial

Co-produção - OEI

Abertura institucional

22/05/2022

presencial

Co-produção - OEI

Palestra Processos criativos na exposição Patrimônios
Periféricos

22/05/2022

presencial

Co-produção - OEI

Feirinha + Frevocleta

22/05/2022

presencial

Co-produção - OEI

Debates entre Coletivos - Fazer e viver arte na periferia

22/05/2022

presencial

Co-produção - OEI
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Frevocleta

22/05/2022

presencial

Co-produção - OEI

Debates entre Coletivos - Nada sobre nós, sem nós:
ativismo e desenvolvimento territorial

22/05/2022

presencial

Co-produção - OEI

Workshop: Gestão de Carreira Artística

22/05/2022

presencial

Co-produção - OEI

Mostra de Audiovisual e Juventudes

22/05/2022

presencial

Co-produção - OEI

Palestra: Como ser mídia independente na favela

22/05/2022

presencial

Co-produção - OEI

Leilão Patrimônios Periféricos

22/05/2022

híbrido

Co-produção - OEI

Apresentação artística - Bione e Boneka

22/05/2022

presencial

Co-produção - OEI

Entre janeiro de 2021 e abril de 2022, o projeto Paço Criativo certificou 2 mil jovens
pernambucanos de periferias, entre 16 e 29 anos, em ações voltadas para a Economia Criativa.
Realizou ações online e presenciais, estabeleceu parcerias com 33 instituições e impactou jovens de
várias periferias da Região Metropolitana do Recife, como Olinda, Paulista, Jaboatão dos Guararapes,
Camaragibe, Cabo de Santo Agostinho e Abreu e Lima. Os jovens participaram de aulas com conteúdos
diversos como elaboração de projetos, comunicação e marketing digital, danças brasileiras,
audiovisual, formação de roadie, iluminação cênica, mobiliário de exposições e curadoria colaborativa.
Foram 84 atividades formativas, entre cursos, oficinas, palestras, workshops e vivências de Frevo, nos
campos da música e da dança.
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O ano de 2022 no Paço do Frevo iniciou com a retomada gradual das atividades presenciais. A
redução dos índices da Covid-19 e o relaxamento das medidas sanitárias de distanciamento social
possibilitaram o retorno físico do público visitante ao museu, além da sua participação nas atividades
de formação, pesquisa e entretenimento programadas mensalmente. Ter as pessoas de volta às salas
e corredores do museu devolveu ao Paço uma das características mais caras ao Frevo: a proximidade
a quem o faz, seja nas ruas, nos clubes, blocos, troças ou nos espaços culturais, e a potência das trocas
e dos encontros.
A atuação do Paço do Frevo como Centro de Referência em Salvaguarda do Frevo o coloca em
uma posição de destaque na manutenção das práticas, vivências e histórias do Frevo durante o ano
inteiro, em uma atuação conjunta com as comunidades do Frevo, da Cultura Popular e do público que
frequenta o museu. Em um ano atípico, onde o Carnaval Pernambucano foi cancelado, o Paço do Frevo
apresentou recorde de visitação no período e recebeu de braços abertos a todos e todas que buscaram
alento na energia do Frevo e nas memórias afetivas que o Paço proporciona, reforçando nas suas ações
e no seu tema: A casa do Frevo é o mundo!
Além de espaço museal, as atividades artísticas, de formação e pesquisa oferecidas pelo Paço
do Frevo são um espaço de ocupação e fruição para a cadeia da Cultura. A comunidade do Frevo em
sua pluralidade encontra no Paço um local de pertencimento para os mais diversos programas e
projetos culturais, sendo um relevante ponto de apoio a ações como o Recife Virado e a Lei Aldir Blanc,
valiosos instrumentos de auxílio à cadeia produtiva da Cultura nestes anos de pandemia do Covid-19.
Entendendo a cultura como um setor de desenvolvimento econômico e social, o Paço investe
em estratégias multidisciplinares para o estímulo à sustentabilidade da cadeia produtiva do Frevo,
realizando experiências voltadas também ao empreendedorismo cultural, economia criativa e
juventudes periféricas.
Entre janeiro de 2021 e abril de 2022, o projeto Paço Criativo certificou 2 mil jovens
pernambucanos de periferias, entre 16 e 29 anos, em ações voltadas para a Economia Criativa.
Realizou ações online e presenciais, estabeleceu parcerias com 33 instituições e impactou jovens de
várias periferias da Região Metropolitana do Recife, como Olinda, Paulista, Jaboatão dos Guararapes,
Camaragibe, Cabo de Santo Agostinho e Abreu e Lima. Os jovens participaram de aulas com conteúdo
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diversos como elaboração de projetos, comunicação e marketing digital, danças brasileiras,
audiovisual, formação de roadie, iluminação cênica, mobiliário de exposições e curadoria colaborativa.
Foram 84 atividades formativas, entre cursos, oficinas, palestras, workshops e vivências de Frevo, nos
campos da música e da dança.
Para celebrar o encerramento do projeto Paço Criativo, foi promovido o encontro “Criativismo
- Seminário de Economia Criativa e Juventudes”. “Criativismo” - termo que mixa criatividade e ativismo
e tem feito a cabeça da indústria criativa, ganhando bastante força no Recife com o impacto da arte
urbana do grafiteiro Galo de Souza. Esse foi o mote da programação que apresentou várias atividades,
entre palestras, debates, feirinha de Economia Criativa, mostra de audiovisual, leilão de parte das
obras da exposição temporária e show de Bione com DJ Boneka e o encerramento da exposição
'Patrimônios Periféricos', com o leilão público das obras expostas.
O Frevo foi registrado como Patrimônio Imaterial do Brasil em 09 de fevereiro de 2007.
Durante os processos de Inventário e Registro foram identificadas e sistematizadas uma série de
demandas, sugestões e recomendações para que o Frevo continue em plena atividade. Elas foram
denominadas de recomendações para o Plano Integrado de Salvaguarda do Frevo. Em 2011 foi
realizado no Iphan o 1º Encontro do Plano Integrado de Salvaguarda do Frevo, no qual representantes
de vários segmentos representativos do frevo puderam discutir e revisar os textos do plano integrado
publicado no Dossiê de Candidatura a Patrimônio Imaterial do Brasil. O Plano Integrado de Salvaguarda
do Frevo conta com 7 eixos de atuação: 1. Espaço do Frevo; 2. Documentação; 3. Transmissão e
Informação; 4. Divulgação; 5. Apoio às Agremiações; 6. Legislação: Direito Autoral, Marcas e Patentes;
e 7. Economia da Cultura do Frevo.
A partir de uma agenda de encontros em parceria com o Comitê Gestor de Salvaguarda do
Frevo, o Paço do Frevo deverá contribuir com os trabalhos para desenvolvimento dos eixos "Legislação:
Direito Autoral, Marcas e Patentes" e "Economia da Cultura do Frevo", com proposição de workshops
visando a apresentação de conceitos, teorias e práticas norteadoras por profissionais especializados e
a escrita dos objetivos pendentes no Plano de Salvaguarda com a comunidade do frevo e seus
segmentos representativos.
Para o segundo semestre, o Paço do Frevo seguirá atuando na valorização, manutenção e
salvaguarda do Frevo, dando continuidade às iniciativas previstas pelas suas áreas-fim com foco
artístico na dança e música do Frevo, nas atividades de formação e pesquisa que operam na
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manutenção e propagação do patrimônio. Dentre as atividades que serão realizadas, e dando
seguimento ao proposto no tema anual e nos seus três eixos temáticos, está prevista a implantação
de um novo Plano Museológico, já em construção, que irá direcionar a atuação do espaço cultural ao
longo dos próximos anos, e uma nova exposição temporária dedicada aos 10 anos do título de
Patrimônio Imaterial da Humanidade concedido ao Frevo pela Unesco em 2012.

Recife, 10 de junho de 2022.
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