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RESUMO 
 

Essa pesquisa foi desenvolvida partindo da minha inquietação em investigar as 

inter-relações entre Educação, Arte, Cultura e Tecnologia nos espaços que vão 

além do universo da sala de aula. Investigo as transformações na instituição 

museu até os Museus Interativos e descrevo, brevemente, o Museu do Futebol 

e o Museu Catavento. Porém, o foco desse estudo deu-se na investigação no 

Museu da Língua Portuguesa. Será ele um mediador cultural através de seus 

ambientes digitais e da relação interativa com o público? Qual a reação dos 

visitantes ao se depararem com o Museu da Língua Portuguesa e seus 

ambientes digitais? E o que as reações frente ao MLP geram nos visitantes? 

Para responder tais questões, partindo do método etnográfico, realizei 

pesquisa de campo para observações dos ambientes e dos visitantes, 

entrevistas com profissionais do Museu, e participei de diferentes ações 

educativas promovidas pelo MLP. Também acompanhei o MLP no 

ciberespaço, pelo seu website e nas redes sociais. Os registros foram feitos a 

partir da linguagem de “palavras” e de “imagens”, analisados, classificados e 

interpretados a partir dos referenciais teóricos estudados sobre o uso e reflexão 

da língua portuguesa, a interatividade e a mediação cultural nos ambientes 

digitais.  

 

Palavras-chave: Interatividade, Museu da Língua Portuguesa, ambientes 

digitais, relação público/museu, mediação. 



 
 

ABSTRACT 

 
This research was developed from an inquietude to investigate the 

interrelationships of Education, Arts, Culture and Technology in the spaces that 

go beyond the universe of the classroom. Transformations are investigated in 

the museum institution, covering the interactive museums, including the 

Football Museum and the Catavento Museum, preceding the focus of this study 

which lies on the research in the Portuguese Language Museum. Would it be a 

cultural mediator through its digital environments and interactive relationship 

with the public? What is the reaction of visitors when facing the Portuguese 

Language Museum and its digital environments? To answer those questions, 

under ethnographic inspiration, the research was conducted involving field 

observations of environments and visitors, involving interviews with museum 

professionals, and a participation in different educational activities promoted by 

the Portuguese Language Museum, besides documental research and research 

in the cyberspace, through the museum’s website and social networks. The 

registers were made from the language of "words" and "images”, analyzed, 

classified and interpreted from, based on the theoretical study. The wondering 

and use of the Portuguese language, the interactivity and cultural mediation in 

digital environments, show that the learning and enjoyment depend on the 

interest and participation of each visitor of the Museum of the Portuguese 

Language, which, in its environment and actions invite and provoke their 

audience to interact. 

 

Keywords: Interactivity, Portuguese Language Museum; digital environments; 

public / museum relationship , cultural mediation. 
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As inter-relações nas expedições 

      Escrevo porque à medida que escrevo vou me entendendo 
       o que quero dizer, entendo o que posso fazer. 

Escrevo porque sinto necessidade de aprofundar as coisas, 
       e vê-las como realmente são... 

Clarice Lispector 
 

Escrever sobre a inter-relações no tempo, no espaço e na velocidade 

dos acontecimentos sempre foi referência na minha vida pessoal e profissional. 

Pude assim perceber como os constantes avanços tecnológicos, entre outros 

aspectos, tem nos proporcionado explorar novas formas de aprender e ensinar. 

Atuando como professora do Ensino Fundamental I, há 19 anos, acredito 

que as novas tecnologias estão transformando a aprendizagem com avanços 

quantitativos e qualitativos. Quantitativos, pelo grande número de informações 

a que temos acesso e qualitativos, porque podemos escolher os 

conhecimentos que nos interessam. 

Acompanho diretamente os Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA) 

na Educação a Distância, como tutora de sala do Curso de Pedagogia, há 

cinco anos. Na modalidade de ensino EAD (Educação à Distância), utilizamos 

a tecnologia para proporcionar a aprendizagem de todos os cidadãos que 

compreendem seu papel participativo e pesquisador na contemporaneidade. 

As novas tecnologias articuladas à educação tem proporcionado mais 

agilidade e acesso ao conhecimento e a informação, facilitando a constante 

busca de aprendizagem, onde quer que ele esteja. 

Segundo Paulo Freire (1999, p.64): “A consciência do mundo e a 

consciência de si como ser inacabado necessariamente inscrevem o ser 

consciente de sua inconclusão num permanente movimento de busca”. 

Como “seres inacabados”, estamos em constante procura de diferentes 

ambientes que proporcionam novas experiências, reflexões e reações. 

Como professora, uma das estratégias que utilizo, visando os alunos, do 

Ensino Fundamental I e do EAD, como cidadãos exploradores e investigadores 

de saberes, é visitar os “lugares para aprender”, que proporcionam 

conhecimento, apreciação e exploração da ação cultural e educativa de 

diferentes ambientes de aprendizagem da cidade de São Paulo. 

Investigar as inter-relações entre Educação, Arte, Cultura e Tecnologia 

nos espaços de aprendizagem, que vão além do universo da sala de aula, 
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sempre foi meu interesse como professora/pesquisadora e eterna aprendiz, 

com foco especial nos museus. 

Considero os museus, espaços que convidam seus visitantes a viajar no 

tempo, no espaço e na velocidade das informações. 

 

Os museus são casas que guardam e apresentam sonhos, 
sentimentos, pensamentos e instituições que ganham corpo 
através de imagens, cores, sons e formas. Os museus são 
pontes, portas e janelas que ligam e desligam mundos, tempos, 
culturas e pessoas diferentes. Os museus são conceitos e 
práticas em metamorfose. (IBRAM. 2009) 

   

Nesta pesquisa, a “metamorfose” que ocorre nas instituições 

museológicas, da contemplação à interatividade, foi o ponto de partida para a 

investigação dos Museus Interativos e as experiências estéticas provocadas no 

seu público, mas privilegiou-se como  foco os ambientes digitais do Museu da 

Língua Portuguesa. Será ele um mediador cultural através de seus ambientes 

digitais e da relação interativa com o público? 

 

 

Figura 3: Paisagem lateral do MLP, ao fundo o prédio da Estação da Luz. 

                 

Inaugurado em 2006, o Museu da Língua Portuguesa – MLP - destaca-

se por criar um espaço vivo sobre a língua portuguesa, através de seu acervo 

inovador predominantemente virtual, combinando arte, educação, tecnologia, 

cultura e interatividade. 
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O MLP está localizado na Estação da Luz. No final do século XIX, era ali 

onde se dava o primeiro contato dos imigrantes com o idioma do país. Hoje 

continua sendo um ícone urbano de várias culturas e classes sociais, o que é 

ainda potencializado por abrigar o MLP. Ele se constitui um convite para: 

              

Percorrer o espaço de interpretação do Museu, conduzir as buscas 
sobre o que encontrar, como proceder, o que perceber e observar na 
aventura educativa de celebração da Língua Portuguesa e a 
identidade brasileira. ( MLP, 2011, p.6) 

 

 

Figura 4: Foto dos Totens e no fundo a Grande Galeria. 

 

Segundo os organizadores do museu, o público pode ter acesso a novos 

conhecimentos e reflexões, de maneira intensa e prazerosa. 

 

 

Figura 5: Foto da Praça da Língua. 
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Através de suas diversificadas exposições predominantemente virtuais, 

a língua portuguesa é apresentada como um conjunto cultural, que faz parte de 

uma comunicação universal e, ao mesmo tempo, do universo particular de 

cada falante. Nos ambientes digitais, que são: o Auditório, a Grande Galeria, a 

Linha do Tempo, o Mapa dos Falares, as Palavras Cruzadas, o Beco das 

Palavras, o Auditório e a Praça da Língua, é possível conhecer as origens, a 

história e a evolução contínua da Língua Portuguesa, não só através da 

contemplação, mas pela interação dos visitantes com o museu. 

 

 

Figura 6: Bilheteria do MLP – Exposição “Oswald de Andrade, o culpado de tudo”. 

                                                                               

O MLP apresenta seu acervo através de exposições permanentes e 

temporárias, e também desenvolve diferentes ações importantes para a 

aproximação da instituição com o seu público, como: cursos, oficinas, palestras 

e seminários sempre com temáticas pertinentes à Língua Portuguesa e a 

diversidade cultural do nosso páis.  

No logotipo, no elevador panorâmico com um mantra como fundo 

musical, na escultura da “Árvore de Palavras” que atravessa os três andares do 

museu, em todos os ambientes digitais, no espelho da Linha do Tempo, nas 

exposições temporárias e até nas paredes transformadas em obras de arte 

com poemas, o Museu da Língua Portuguesa convida seus visitantes, “Penetra 

surdamente no reino das palavras.” 
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Penetra surdamente no reino das palavras... 
Chega mais perto e contempla as palavras 

Cada uma tem mil faces secretas sob a face neutra  
E te pergunta, sem interesse pela resposta, 

Pobre ou terrível, que lhe deres: 
Trouxeste a chave? 

(Carlos Drummond de Andrade) 
  
                                                        

Nessa pesquisa investigou-se o “convite” do museu ao público, a partir 

de duas questões principais: Qual a reação dos visitantes ao se depararem 

com o Museu da Língua Portuguesa e seus ambientes digitais? E o que as 

reações frente ao MLP geram nos visitantes? 

Para responder a estas questões, fundamentaram minha pesquisa os 

vários autores que apontam a importância dos museus. Entre eles destacamos 

os estudos sobre museus como ambiente de aprendizagem, com Ana Mae 

Barbosa e Rejane Coutinho (2009), Marlene Suano (1986), Marilia Xavier Cury 

(2010); sobre experiência estética: John Dewey (2010), Jorge Larossa (2004), 

Mirian Celeste Martins em publicações com Gisa Picosque (2008), com Maria 

Terezinha Telles Guerra (2010) e com Schultze e Egas (2007); e sobre 

tecnologia: Diana Domingues (1997), Lúcia Santaella (1993). As reflexões 

sobre mediação por meio da participação no Grupo de pesquisa em Mediação 

Cultural, filiado ao CNPq, sob a orientação de Mirian Celeste Martins, junto ao 

Programa de Pós-Graduação em Educação, Arte e História da Cultura, 

enriqueceram o trabalho de pesquisa.  

O desenvolvimento da pesquisa deu-se através de investigação 

etnográfica, descrita em seguida: Um olhar metodológico sobre o Museu da 

Língua Portuguesa. Fechando a introdução destaco a importância dos registros 

das observações no diário de bordo e a dinâmica da pesquisa. 

No primeiro capítulo, intitulado “Museu Interativo”, abordei as ações da 

contemplação à interatividade apresentada nos museus e como a interatividade 

está presente em diferentes ações. Como exemplo, apresento dois museus 

interativos paulistanos, a partir de consulta a documentos, sites, visitas nos 

locais e um breve registro de observações de visitantes nesses espaços. 

 A partir do histórico, da localização física na Estação da Luz e no 

ciberespaço e das ações educativas apresento, no segundo capítulo, a 

instituição museológica: Museu da Língua Portuguesa. Esse capítulo foi 

composto com relatos de participação em atividades diferenciadas promovidas 



7 
 

pelo museu e entrevistas com os profissionais do MLP. Também destaco o 

acervo material: o Corredor do Restauro, Elevador com Mantra e Árvore das 

Palavras. 

 No terceiro capítulo, “Penetra através dos ambientes digitais no reino 

das palavras”, os espaços digitais do museu foram descritos e investigados na 

relação interativa do público com o museu, sendo a principal ferramenta para 

reflexão das sensações causadas pela arte interativa do MLP como mediador 

cultural, coração desta pesquisa. 

As considerações finais foram tecidas a partir das experiências 

vivenciadas no Museu da Língua Portuguesa – MLP -, dos registros e dos 

estudos realizados. Apresento a Cartografia da pesquisa, mapeando o 

percurso desde meu ingresso no curso de Mestrado em Educação, Arte e 

História da Cultura, meus interesses nos lugares de aprender, as reuniões com 

minha orientadora Mirian Celeste Martins e o ritmo da PLM - Pesquisa com 

diferentes Linguagens e Movimentos. 

 

Um olhar metodológico sobre o Museu da Língua Portuguesa 

Pensar certo significa procurar descobrir e entender o que se 
acha mais escondido nas coisas e nos fatos que nós 
observamos e analisamos. (FREIRE, 1992, p.77) 

 

Alfabetizadora e pesquisadora tenho hábito de observar ambientes e 

pessoas, sempre com a intenção de reconhecer diferentes modos de 

aprendizagem. 

Nessa pesquisa observei os diferentes visitantes do MLP, focando as 

reações dos mesmos na fruição e na aprendizagem a partir da relação 

interativa público/museu.  

Para desenvolver a investigação utilizei o método do tipo etnográfico, 

que segundo Marli André (19995,29):  

[...] etnografia é a preocupação com o significado, com a 
maneira própria com que as pessoas veem a si mesmas, as 
suas experiências e o mundo que as cerca. O pesquisador 
deve tentar apreender e retratar essa visão pessoal dos 
participantes. O pesquisador faz uso de uma grande 
quantidade de dados descritivos: situações, pessoas, 
ambientes, depoimentos, diálogos, que são por ele 
reconstruídos em forma de palavras ou transcrições literárias. 
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Assim, os dados descritivos foram fundamentais para o desenvolvimento 

dessa pesquisa, como: os ambientes digitais do museu, as reações do público, 

os depoimentos espontâneos dos visitantes, os diálogos entre os visitantes, os 

desenhos das crianças/visitantes, todos registrados em um diário de bordo. 

  Para registrar observações costumo realizar diários de bordo. Na 

escola é meu instrumento essencial para o relato da aprendizagem viva com os 

alunos, como confirma Guerra (2010, p. 136): 

Para o professor, o ato de registrar – intimamente ligado ao ato 
de avaliar – possibilita a melhor percepção dos progressos, 
obstáculos, retrocessos e limites de seus alunos, assim como 
permite efetuar as intervenções imediatas e apontar possíveis 
encaminhamentos. Cada momento de registro é também uma 
pausa para se repensar a própria prática pedagógica, rever 
caminhos, tentar novas possibilidades e reafirmar certezas. 
 

Servindo como instrumento para reflexão e avaliação, é a partir da 

análise dos registros no diário de bordo, que planejo e encaminho minha 

prática pedagógica. 

Nessa pesquisa, o diário de bordo foi meu companheiro inseparável nas 

visitas ao MLP, que iniciaram no mês de dezembro de 2010 e foram frequentes 

durante todo período de investigação, até às vésperas da entrega final. Nele 

estão registradas minhas observações do público no museu e sua interação 

nos ambientes digitais, e também os depoimentos espontâneos dos visitantes 

coletados no local. 

Acompanhando as visitas agendadas registrei as reações dos alunos e 

professores a partir de conversa informal e de atividades desenvolvidas pelos 

alunos, como produções de textos e ilustrações, analisados nesta pesquisa.  

Também tive a oportunidade de promover visitas, em diferentes dias, 

com as alunas do curso de Pedagogia e seus familiares, cujas reações foram 

registradas a partir de discussões em sala de aula, e também por ilustrações 

produzidas pelas crianças que participaram da visita. Considerando com 

Duarte Junior (1998, p. 106) que: 

...enquanto a arte adulta visa à concretização de sentimentos, 
segundo determinadas regras e códigos estéticos, a arte 
infantil não se pauta por padrões a ela exteriores. Nela, a 
criança se exprime de acordo com seus processos de sentir, 
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pensar e perceber, que são diversos dos processos adultos e 
sofrem uma variação e evolução segundo seu crescimento.  
 

 

Assim, os desenhos das crianças participantes da pesquisa foram 

analisados como reações na interatividade e mediação dos ambientes do MLP 

e de outros museus visitados. 

Além dos desenhos infantis, utilizamos diferentes imagens, com o 

objetivo de demonstrar e interpretar os ambientes investigados. 

Também foram realizadas entrevistas, para maior esclarecimento sobre 

o museu e depoimentos de experiências vividas pelos profissionais, como: o 

produtor artístico Marcello Dantas, a coordenadora do serviço educativo Marina 

Sartori de Toledo, e componentes do Educativo do MLP. As entrevistas 

semiestruturadas (Apêndice) foram gravadas e transcritas visando dar mais 

liberdade aos participantes para relatarem suas opiniões e experiências 

relacionadas ao museu.  

A participação no curso e nas atividades diferenciadas do MLP, foram 

descritas para investigar a mediação do museu com o público, que dele 

participava, assim como nas reações.  

A maioria dos participantes dessa pesquisa contribuiu com “uma 

palavra” para definir o MLP, as mesmas foram fundamentais para confecção 

das considerações finais. 

Juntamente com a investigação, utilizei análise documental e estudos 

teóricos sobre os temas relacionados visando analisar o MLP como mediador 

cultural.  

 Espero que essa pesquisa sirva como instrumento de estudo para outros 

pesquisadores e que os leitores sintam-se convidados a participar dessa 

“expedição”.  
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CAPÍTULO I  

 

Passado 

 
Figura 7: Os visitantes no museu particular de Ferrante Imperato, acesso privado (1599). 

 

Presente 
 
 

         

Figura 8: Os visitantes da Mostra de Escher no CCBB, no Rio de Janeiro, público faz fila para 

entrar. (2011)  

 



11 
 

 MUSEU INTERATIVO 

Quais as mudanças na instituição museológica, dos primeiros museus 

que demonstravam a riqueza das coleções principescas e reais, geralmente 

exibidas apenas às famílias e amigos do colecionador, aos museus que na 

atualidade, levam grande número de visitantes a conhecerem e divulgarem seu 

acervo? Esta questão provoca este capítulo, no qual destacamos a 

interatividade em diferentes áreas de comunicação e dois Museus Interativos: 

Museu do Futebol e Museu Catavento. 

 

Museus e transformações 

 

cada geração se viu forçada a interpretar esse termo impreciso – 
museu – de acordo com as exigências sociais da época. 

F.Taylor   

 

A instituição Museu está diretamente associado a evolução cultural da 

humanidade, porém transformando-se no tempo, no espaço e na comunicação. 

Desde seu nascimento, os museus são relacionados ao significado da 

palavra e a exibições de diferentes coleções. A palavra Museu deriva do grego 

mouseion, ou casa das musas na Grécia Antiga. Um templo dedicado às nove 

musas, que eram divindades relacionadas a história, a poesia, a música, a 

comédia, a tragédia, a eloquência, o canto, a astronomia e a dança. “As musas, 

donas de memória absoluta, imaginação criativa e presciência, com suas 

danças, músicas e narrativas, ajudavam os homens a esquecer a ansiedade e 

a tristeza”, diz Suano  (1986, p. 11). Foi no período de II a.C., na  Alexandria, 

que formou o mouseion, conhecido como espaço de reunião dos 

conhecimentos de diferentes áreas do saber. 

Os museus formaram seus acervos a partir das mais variadas coleções; 

logo, o ato de colecionar, que existe desde a antiguidade, sempre esteve ligado 

às preocupações museológicas. 

Seres coletores do passado afirmavam também seu poder 
reconhecendo pertences dos povos vencidos. Ou gostavam de 
guardar o que era exótico, diferente, desconhecido. Assim 
nasceram coleções de imperadores e reis que se converteram 
em Gabinetes de Curiosidades. (MARTINS, 2008, p.19) 
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Ao longo da Idade Média, as coleções tinham caráter de patrimônios de 

reserva para financiamento de guerras ou outras atividades estatais; com o 

passar do tempo, foram as catedrais e mosteiros que acumularam objetos ao 

culto cristão. No período do Renascimento surgiram os gabinetes de 

curiosidades ou quarto das maravilhas, que eram lugares onde se 

colecionavam vários objetos raros ou estranhos, com organização diferente da 

que conhecemos atualmente nos museus. 

 

 Figura 9: Frontispício do Musei Wormiani Historia mostrando o quarto das maravilhas de Worm 
 

É bom que seja mencionado que as galerias de arte 
encomendadas pelos monarcas, príncipes e papas para suas 
residências acabaram dando origem aos museus de belas-
artes, enquanto os gabinetes de curiosidades originariam os 
museus de história natural, e os gabinetes de antiguidades, os 
museus de arqueologia.” (Vasconcellos, 2006, p.17) 

    
Conforme Vasconcelos (2006), “De maneira geral, podemos afirmar que 

as grandes coleções da época renascentista é que nos dão pistas para 

entender as origens da instituição museológica nos dias atuais”. 

Além da importância das coleções que formavam o acervo, outro ponto 

fundamental, essencial nessa pesquisa, é a relação público/museu. O acesso 

aos primeiros museus, originários dos gabinetes de curiosidades, era para 

círculos privados, inacessíveis à população em geral. 

Para Suano (1986, p.22) “Nos tempos modernos, foi o Papado, que não 

escapara ao colecionismo do período, que pela primeira vez abriu suas 

coleções ao público em 1471, num antiquarium organizado pelo papa Pio VI”. 

O primeiro museu público que se tem notícia é o Ashomolean Museum, 

inaugurado em 1683, cujo acesso era bastante restrito, somente para 

especialistas e estudantes universitários.  Em 1750, o Palácio de Luxemburgo 

abriu visitação para o público, dois dias por semana. Em 1755, o Palácio de 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Musei_Wormiani_Historia.jpg
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Postdam, na Prússia, e o Palácio Hermitage, em São Petersburgo, abriram a 

visitação, porém, com a exigência das pessoas estarem devidamente trajadas.  

As restrições à visitação pública na Europa, não era somente a 

preocupação contra roubo, mas o desrespeito às coleções, conforme Suano 

(1986, p.26): 

O grande problema era que na Europa, até o século XVIII, e 
mesmo XIX, era muito grande o número de pessoas incapazes 
de ler e escrever, sem nenhuma educação ou informação 
sobre o mundo para além de sua pequena vila ou cidade. E 
para esse enorme contingente, coisas raras e curiosas 
estavam associadas aos circos e feiras ambulantes. Dessa 
forma, suas visitas as coleções da nobreza eram sempre feitas 
em alegre e “desrespeitosa” algazarra. 
 

A autora completa (p.29): “Na realidade, foi somente o movimento 

revolucionário do final do século XVIII que abriu definitivamente o acesso às 

grandes coleções, tornando-as efetivamente públicas”. 

No século XIX, houve uma grande proliferação de museus na Europa, 

nos Estados Unidos e também no Brasil. “Os museus eram estruturados para 

reproduzir determinados contextos socioculturais, mas de forma ordenada, 

limpa e criteriosa”, diz Carvalho (2010). Nesse período, foi introduzido nos 

museus, a catalogação do acervo e experimentos de exibição, com roteiros que 

ofereciam panoramas sobre história, cultura, ciências e tecnologias da 

humanidade na demonstração do acervo. 

No século XX, o grande número de museus provocou uma crise 

conceitual na instituição, que gerou muitas discussões sobre a preocupação 

com os recursos museográficos, a formação de pessoal, as publicações, e 

principalmente o acesso das coleções para os diferentes tipos de público. 

Conforme Suano (1986, p. 93) deveriam ser desenvolvidas funções em que: “o 

museu propiciaria a constante reflexão – digestão e criação - sobre a cultura 

material contemporânea e faria de cada visitante um agente potencial do 

museu”. 

  Nos dias atuais continuam os estudos relacionados à instituição 

museológica, investigando suas funções, responsabilidades e relação 

público/museu.  
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O museu é agência de preservação e educação e base para o 
desenvolvimento – porque não há desenvolvimento sem 
educação e não há educação completa sem consciência 
patrimonial – e para a mudança social – porque participa da 
dinâmica cultural e na construção da democracia. (CURY, 
2008, p.1) 
 

Percebemos, portanto, que os museus estiveram voltados a repensar 

seu papel social e na construção de conhecimento a partir das exigências 

sociais de sua época. Portanto, como diz Silva (2009, p.121) 

Isso lhes coloca desafios e abre oportunidades para o 
desenvolvimento de novas estratégias de relacionamento com 
os públicos e com as coleções, repensando e re-equacionando 
os espaços e as formas para esse encontro. 
 

No século XXI, as exigências demonstram que a informação e a 

comunicação estão cada vez mais influenciadas e transformadas pelos rápidos 

avanços tecnológicos. Mas, “os museus vem estabelecendo redes e conexões 

muito antes da era da informação...já atuavam como conectores de espaço e 

tempo”, diz Monteiro (2010, p.3).  

Atualmente, alguns museus além de atuarem como conectores da 

História adaptaram “os conectores aos seus acervos”, ou seja, estão utilizando 

de alta tecnologia para demonstrar seus acervos, e aproximar o público a partir 

da interatividade.  

Interatividade em diferentes áreas 

O termo interatividade, segundo Silva (2000) “tem origem na arte 

participacionista da década de 1960 e, na virada do século XX para o XXI se 

apresenta como tendência geral, como um novo paradigma comunicacional”. 

Atualmente, interatividade está sendo divulgada em diferentes áreas e 

ocorre a partir na interação do homem com a máquina. Nessa pesquisa, 

citamos exemplos de interatividade: nas Artes, na Educação, em Redes Sociais 

e nos Museus. 

Pode-se identificar interatividade nas Artes, quando: a criação e a 

exposição estão dialogando com a tecnologia, atraindo a participação de 

criador e fruidor.  
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A interatividade é a palavra-chave das tecnologias digitais 
propiciando a interação no sentido estrito do termo. A contemplação 
estéril, baseada na mera interpretação de ordem mental, é trocada 
pelo conceito de relação. A interatividade se dá através de 
dispositivos de acesso que permitem ao antigo espectador provocar 
mutações no que lhe é proposto, num diálogo, numa partilha com o 
pensamento do artista. Muitas obras nem existem se não houver esta 
participação. (DOMINGUES, 2011,p. 37) 

                         

 Figura 10: Heartscapes. 2005. Diana Domingues e Grupo Artecno UCS.Arte/Tecnologia 

 

 Para exemplificar a interação com a obra a partir da interatividade do 

fruidor, escolhemos a instalação, nomeada Ourt Heart, criação da artista Diana 

Domingues. Com software especialmente desenvolvido para a instalação, 

ocorre a captação e interpretação dos sons do coração, transformando os 

padrões das imagens projetadas. 

 Com “a arte e tecnologia” surge uma nova visão daquele que era apenas 

expectador, para aquele que através da interatividade participa da obra, o 

interator. 

Espera-se deste outro que se ponha em relação com a obra e 
dela participe inteiramente, não somente por intermédio de seu 
intelecto, mas de toda a sua rede sensorial, pois é, inclusive, 
contando com a sensibilidade do corpo inteiro do visitante que 
a obra se completa. (OLIVEIRA, 2011, p.75) 
 

Relacionado à Educação, o termo interatividade surgiu no contexto da 

geração digital que utiliza as TICs (Tecnologia de Informação e Comunicação), 

para promover novas perspectivas para aprendizagem, com ambientes virtuais 

como o AVA (ambiente virtual de aprendizagem) e o AVEA (ambiente virtual de 

ensino e aprendizagem). Através desses ambientes virtuais a modalidade de 



16 
 

ensino EAD (Ensino a Distância), possibilita que o aluno assista as tele-aulas 

interagindo simultaneamente através de chats, web-aulas, avaliações virtuais, 

fóruns de discussões, portfólio virtual, promovendo assim, a interatividade entre 

aluno/computador/professor/processo de aprendizagem.  

A interatividade expandiu-se nas diferentes formas de entretenimento e 

comunicação, através de vídeos games, de aparelhos de telefonia, de 

programas de TVs, e principalmente nas redes sociais.  

Para priorizar os interesses do internauta e a participação do mesmo em 

diferentes níveis de conexão, as Redes Sociais operam em diferentes níveis, 

como: redes de relacionamentos (facebook, Orkut, myspace, blog, twitter), 

redes profissionais (LinkedIn), fóruns, vídeo conferências, sites, e outros que 

estão por vir.  Nesses ambientes virtuais são registrados diferentes tipos de 

experiências através de depoimentos e os visitantes podem “acompanhar” ou 

se preferir “interagir” com comentários, acrescentando informações. 

Assim, podemos perceber que os ambientes virtuais através do acesso a 

internet são meios de informação e de comunicação, que promovem riqueza de 

interações nos espaços participativos, com o que queremos aprender e 

ensinar.  

Atualmente, alguns museus adaptaram as novas tecnologias para 

comunicação com os visitantes, segundo Carvalho (2008), podemos identificar 

as seguintes categorias: museu folheto, museu de conteúdo, museu de 

aprendizado e museu virtual. Através de endereços na internet, os museus tem 

os seguintes objetivos: 

- Museu folheto: Informar visitantes potenciais sobre o museu. 

- Museu de conteúdo: Proporcionar um retrato detalhado de suas 

coleções. 

- Museu de aprendizado: através de apresentação on line do acervo, 

estimular o visitante virtual a estabelecer uma relação pessoal com a 

coleção real. 

- Museu virtual: mediação e relação do patrimônio, totalmente virtuais, 

com seus usuários.  

Como exemplo de Museu Virtual, investigamos o Museu da Pessoa.  
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Figura 11: Página Inicial do Museu da Pessoa 

 

O Museu da Pessoa é formado por quatro núcleos a saber: Brasil, 

Canadá, Estados Unidos e Portugal, ligados por uma metodologia e objetivos 

em comuns, como compartilhar a história pessoal (do visitante virtual) a fim de 

democratizar e ampliar a participação dos indivíduos na construção de 

memória social. 

 Além da apresentação e divulgação pela internet, os museus estão 

adaptando seus acervos nos ambientes digitais.  

Reconhecidos como Museus Interativos, apresentam uma maneira 

diferente de exposição do acervo utilizando “tecnologia interativa”, que cada 

vez mais inventa meios de aproximação. 

Nas tecnologias interativas, o público é um participante da 
experiência, abandonando a velha contemplação e suas 
interpretações passivas, para dialogar através de dispositivos 
circulando em bites, ondas, fluxos, em trocas imediatas, em 
escalas planetárias, em estados de navegação, imersão, 
conexão, transformação, emergência. Tudo se conecta com 
tudo, tudo está em estado de permutabilidade, de 
possibilidade, em estado de contaminação quando circulamos 
na imaterialidade dos territórios digitais. (DOMINGUES, 2011, 
p.31) 

  

 Nessa pesquisa entendemos que a interatividade nos museus, assim 

como todos os aparatos para a adequada contemplação, são maneiras de 

comunicação entre público e visitante. Segundo Silva (1999), o termo 
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interatividade tem sido relacionado ao uso da tecnologia: “desde o mero 

acionamento de botões que desencadeiam o funcionamento de aparatos, 

painéis que propõem perguntas e respostas emitindo luzes e sons, até 

situações nas quais o visitante pode estabelecer um ‘diálogo’ com o modelo”. 

Porém, nosso interesse é o de investigar a reação dos visitantes nos ambientes 

digitais dos museus interativos, já que esses estão se destacando pelo grande 

número de público. Serão estes ambientes digitais instrumentos de mediação 

cultural? 

 

Museus Interativos na cidade de São Paulo 

 

Considerada polo cultural no Brasil, a cidade de São Paulo possui um 

grande número de museus, com os mais variados acervos que podem ser 

materiais ou imateriais. Dentre eles, apresentamos dois museus interativos: o 

Museu Catavento e o Museu do Futebol. Após a descrição dos ambientes, 

relatamos breves observações das reações dos visitantes nesses museus. 

 

Museu do Futebol      

 

 

Figura 12: Estádio do Pacaembú, entrada do Museu do Futebol 

                          

Inaugurado dia 29 de setembro de 2008, o Museu do Futebol investiga, 

divulga e preserva o futebol como manifestação cultural brasileira, que 

atravessa o cotidiano do país desde fins do século XIX. 
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O museu está instalado em uma área de 6.900 metros quadrados no 

avesso das arquibancadas do Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho. 

Mais conhecido como Estádio do Pacaembú, inaugurado por Getúlio Vargas, 

em 1940. Segundo site oficial do museu, o Estádio do Pacaembú é saudado 

como o maior e mais moderno da América Latina, tornando-se assim, ideal 

para sediar o Museu do Futebol. 

 A iniciativa é do Governo do Estado e da Prefeitura de São Paulo – por 

meio da Secretaria Municipal de Esportes e da São Paulo Turismo – com 

concepção e realização da Fundação Roberto Marinho. O Museu do Futebol 

está integrado à rede estadual de museus de São Paulo, sob a administração 

do IFB – Instituto da Arte do Futebol Brasileiro. A arquitetura do Museu é 

assinada por Mauro Munhoz, a curadoria é de Leonel Kaz, a diretora de cinema 

e cenógrafa Daniela Thomes e o arquiteto Felipe Tassara são responsáveis 

pela museografia e o designer, Jair de Souza é responsável pela direção de 

arte.   

Através do acervo predominantemente imaterial do museu é 

apresentada a inserção histórica e cultural do futebol no Brasil, baseando em 

memórias, acontecimentos e representações do futebol em diferentes 

dimensões. Segundo o site oficial, o Museu do Futebol tem como objetivos 

principais: 

 

- Salvaguardar e aprofundar conteúdos relacionados ao futebol, 
mapeando indicadores de memória, atualizando a pesquisa 
histórica de seu desenvolvimento, bem como sua manifestação 
contemporânea. Valorizamos diversos registros da prática do 
esporte nos âmbitos profissional e amador, e enfocamos a sua 
manifestação no cotidiano, ou seja, no vocabulário, na 
corporalidade, nos ritos, nas maneiras de ver, torcer, se 
emocionar e de classificar pessoas, ações e objetos; 
- Comunicar ao público os conteúdos sob a forma de 
exposições, palestras, cursos, oficinas, eventos, publicações, 
ações educativas intra e extra-muros. A partir desse leque de 
atividades comunicativas, almejamos tornar públicas e 
acessíveis, as reflexões acerca do tema futebol. 

 

No Museu do Futebol, o visitante é convidado a conhecer a história 

brasileira no século XX e relacionar o futebol com os usos, costumes e 

comportamentos, como também nas artes plásticas, na literatura, no teatro e 

na música. 
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A exposição de longa duração do Museu conta com 15 salas temáticas, 

que somam mais de 1.400 fotografias, 6 horas de vídeo. 

Os ambientes temáticos são: 

- Grande Área: É considerada a sala de visita do futebol, é exposto ao 

público reproduções ampliadas de diversos objetos relacionados a 

paixão pelo futebol como: flâmulas, bandeiras, jogo de botão, cartazes, 

chaveiros, etc.   

- Pé na Bola: Apresenta imagens de pés infanto-juvenis batendo bola e 

indicando de forma lúdica o caminho que o visitante deve percorrer. 

- Anjos Barrocos: A ideia é comparar as asas dos anjos aos pés dos 

jogadores, criadores do futebol-arte. Nessa sala, imagens de vinte e 

cinco jogadores lendários surgem em tamanho natural, em movimento, 

pairando sobre as cabeças dos visitantes. 

- Gols: Nessa sala, os visitantes conhecem ou recordam gols marcantes, 

narrados na voz de jornalistas, comentaristas, escritores, atores, 

cineastas, dentre outros. 

- Rádios: Nesse ambiente, visitante conhece e aprecia as narrações 

radiofônicas na voz de comentaristas famosos. 

- Exaltação: São apresentados mais de trinta cantos e gritos de incentivo 

que juntamente com cenas emocionantes das mais famosas torcidas de 

clubes de futebol do país, permitem que o visitante exalte através da 

interatividade como se estivesse no meio de uma torcida de futebol.  

- Origens: Através de mais de 400 fotografias, roupas, acessórios e 

cenas do cotidiano é contada a história do futebol, que começa com 

Charles Miller, no final do século XIX até 1930.   

Heróis: Sala destinada aos heróis que representam nossa identidade 

cultural e social nas décadas de 1930 e 1940. Dentre eles: Villa-Lobos, 

Carlos Drummond de Andrade, Gilberto Freire, Sergio Buarque de 

Holanda, Mario de Andrade, Ary Barroso, Anísio Teixeira, Carmem 

Miranda, Candido Portinari, Leônidas da Silva e Domingos da Guia. 

- Rito de passagem: Através de alta tecnologia é criado um clima 

angustiante, com som de um coração apertado, tudo para reportar o 

visitante ao final da Copa de 1950 no Maracanã, onde ocorre a derrota 

da seleção brasileira para o Uruguai. 
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Figura 13: Sala das Copas do Mundo 

- Copas do Mundo: Nesse espaço são detalhadas por vários torcedores, 

famosos ou não, as conquistas e as derrotas da seleção brasileira nas 

Copas do Mundo. Também é demonstrado o momento político, social, 

econômico e cultural em que cada Copa aconteceu. Destacando a 

importância do Brasil, como o único país que participou de todas as 

Copas realizadas até hoje, e também, único pentacampeão. 

- Pelé e Garrincha: É a sala para homenagear e reverenciar os dois 

ídolos de todos os tempos. 

- Números e Curiosidades: Uma brincadeira com números de gols, de 

regras, de recordes, de pontos, de títulos, e mais placas gigantes narram 

as mais variadas curiosidades, além de vídeos sobre “pelada”, futsal, 

futebol feminino, e até depoimentos de mães de juízes. A ideia é que o 

visitante veja, sinta, participe e discuta todas as informações. 

- Dança do Futebol: Ver e rever gestos, movimentos, dribles, defesas, 

luta pela bola dividida, a coreografia do futebol, enfim um espaço para o 

visitante apreciar a “orquestra regida pelos maestros-treinadores”. 

- Jogo de Corpo: A sala apresenta uma diversidade de experimentos; 

imagens em terceira dimensão, campos projetados no chão, uma 

enciclopédia gigante com informações de clubes, os principais 

movimentos do jogo em câmera lenta. O visitante poderá interagir 

batendo um pênalti e sabendo a velocidade do seu chute, através dos 

equipamentos tecnológicos do museu. 



22 
 

- Homenagem ao Pacaembú: Uma mostra permanente homenageando a 

construção do Estádio do Pacaembú, nas décadas de 1940 e 1950, feita 

através de vídeos, fotografias e plantas arquitetônicas é o destaque 

dessa sala. 

Além da exposição de longa duração, o Museu do Futebol está 

programado para receber exposições temporárias e itinerantes, na Sala Osmar 

Santos. Agendamento e visitação são organizados de acordo com a 

programação e o horário do museu, que é flexível dependendo do horário dos 

jogos no estádio. 

Além desses requisitos citados, o museu é considerado um dos mais 

acessíveis do Brasil. Segundo os organizadores do Programa de 

Acessibilidade do Museu do Futebol têm com o objetivo maior:  

Proporcionar a diferentes perfis socioeconômicos e culturais de 
público, o acesso nos âmbitos social, sensorial, físico e 
intelectual, no sentido de reconhecer a identidade individual e 
ainda desenvolver confiança e prazer na experiência museal.  
(Site Oficial do Museu do Futebol)  

 

Breve Registros de Observações 

Um dos vários ensinamentos que esse museu me trouxe foi não julgar 

antes de conhecer. Não sou torcedora de time de futebol, logo achei que visitar 

o Museu do Futebol não seria muito prazeroso. Mas não foi isso que 

aconteceu. 

Em primeiro lugar, a história do futebol está relacionada à nossa história 

e nosso cotidiano, e no museu é demonstrada de uma maneira envolvente. 

São muitas as informações e diferentes formas de apresentações. 

Chega a ser assustador para quem nunca foi a um estádio, o ambiente 

“Exaltação” em que todas as torcidas vibram e você, o visitante, se senti no 

meio de todo aquele povo, pura interatividade.  

Nas visitas ao local observei que o público se envolve com os ambientes 

como “torcedor” do futebol/história. 

Tão prazeroso quanto conhecer o Museu do Futebol é observar a reação 

dos alunos e professores que visitaram esse lugar de aprender.  

Para exemplificar, descrevo a visita, no dia 15 de junho de 2011, com 40 

alunos e duas professoras da escola em que leciono no Ensino Fundamental I.  

Todos os participantes não conheciam o Museu do Futebol.  
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Primeiramente, acompanhei os comentários prévios à visita e muitas 

meninas não estavam muito contentes com a escolha do local, talvez porque 

não são estimuladas para jogarem futebol, ao contrário do que acontece com 

os meninos. Já eles, que sonham em ser um “Neymar”; estavam eufóricos para 

chegar logo o dia do passeio, inclusive achando que iam jogar no campo. 

Segundo a professora Rita, que participou da visita: 

 

Tudo começou no planejamento da aula visitando o site oficial 
do Museu do Futebol. Como vi que era um museu de 
movimento, achei interessante trabalhar textos relacionados a 
Futebol: arte e ciência em campo, utilizando a revista Ciência 
Hoje para Crianças.  
 

Continuando o relato, a professora comenta que estudar o que acontece 

com o corpo dos jogadores quando eles estão em campo foi o tema preferido 

dos alunos. E aproveitaram para ler poesias, resolver situações-problema e 

conhecer um pouco da história, sempre relacionado ao tema trabalhado. 

Destaco que a professora também nunca tinha visitado o museu e planejou as 

atividades envolvendo os conteúdos curriculares para a 4ª série do EFI. Ela 

ainda não conhecia o termo Interatividade. 

        

Figura 14: Atividade de leitura utilizada pela professora  (Revista CHC,2006, Contracapa) 
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O gol 
(Ferreira Gullar) 

 
                                                                                “A esfera desce 

                                                                          do espaço 
                                                                  veloz 

ele a apara 
                                                                       no peito 

e a para 
                                                                   no ar 

 depois 
                                                                                 como o joelho 

                                                                                              a dispõe a meia altura 
                                                                   onde 

iluminada 
                                                                                                 a esfera espera o chute 

que 
                                                                                    num relâmpago 

 
 

                                                                          a dispara 
                                                                            na direção 

                                                                         do nosso 
                                                                         coração” 

 
                                                         (texto transcrito da Revista CHC, 2006,contracapa) 
 

Antes da visita, como vimos, professora e alunos navegaram no site 

oficial do Museu, o que aguçou ainda mais a curiosidade de todos. 

Como não pude acompanhar a visita no local, pedi para que alunos e 

professores relatassem suas experiências mais significativas: “A visita ao 

Museu do Futebol foi excelente e a monitora merece destaque pela atenção 

dada aos alunos, incentivando a participação de todos”, diz a professora Rita. 

Já os alunos se expressaram por pequenos textos e ilustrações. Junto 

com a professora, que se interessou em analisar as produções depois de 

conversarmos sobre Interatividade no museu, selecionamos os relatos de duas 

alunas, inclusive as mais desanimadas no início da visita. 

Seguem os registros: 
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Figura 15: Imagem produzida pela aluna de 10 anos 

 
Museu do Futebol 

 
Eu senti uma sensação muito gostosa com vontade de 

conhecer melhor por que pelas imagens do texto era bem legal 
mas, eu queria conhecer de perto eu gostei da sala que a 
gente viu o filme 3D o Ronaldinho chutava a bola parecia que a 
bola vinha para a gente as minhas amigas de outra 4 série 
ficaram com o óculos tentando pegar a bola pulando e tudo. A 
gente soube que uma taça foi roubada chamada Taça Jules 
Rimet. Eu gostei da sala dos quadros antigos. A tia falou nós 
vamos jogar futebol eu pensei que a gente ia jogar no campo, 
mas a gente ia bater um penalt numa salinha pequena eu 
gostei da maquete de lá. 

Eu não sabia que era no Pacaembu depois que a 
professora falou. ( Texto transcrito  da produção da aluna) 

 

Já comentado anteriormente, as crianças conheceram o museu no site 

oficial, mas  a aprendizagem de experimentar os ambientes foi a escola que 

proporcionou.  

Aprender através do acervo e ao mesmo tempo interagir através de 

imagens em terceira dimensão, “a bola parecia que vinha para a gente”, foi a 

sensação de estar jogando com os craques do futebol que muitos alunos 

descreveram, não só a menina que relatou.  

A aluna também, desenhou o estádio do Pacaembú, pois na visita  

puderam conhece-lo, mas “bater um penalte” no ambiente interativo Jogo de 
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Corpo, o mesmo que a menina chamou de “salinha”, foi marcante, pois através 

dos equipamentos tecnológicos os alunos mediram a velocidade dos seus 

chutes. 

Outro registro escolhido foi de outra aluna que preferiu desenhar. 

 

 

Figura 16: Ilustração da Aluna ( da 4ª série do EFI) 

 

O desenho da aluna sobre a sala da Exaltação demonstra a 

interatividade nesse ambiente. A menina apresenta-se no meio da torcida, 

como uma torcedora feliz ( quarta figura da esquerda para a direita) e ilustra a 

reação dos outros torcedores: vibrando, falando palavrões, chorando, 

decepcionados, alegres, escondendo os olhos para não ver, comendo pipoca. 

Mas, principalmente a aluna percebeu no ambiente a sensação de estar a 

espera do gol, através do desenho dos corações que ainda são registrados 

com “tum-tum-tum”, demonstrando a ansiedade do momento.  

 A professora se entusiasmou analisando os desenhos pela 

interatividade do museu: “olha, elas estão fazendo parte do ambiente”, diz ela. 
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Para finalizar esse breve relato, podemos comparar os registros das 

alunas à poesia de Ferreira Gullar. O poeta expressa com palavras, um 

momento tão especial do futebol, e as alunas sentiram através da interatividade 

no museu: “ dispara...na direção...do nosso coração.” 

 
 

 Museu Catavento 

 

                   

Figura 17: Foto do Prédio das Indústrias, localização do Museu Catavento 

 

O Museu Catavento foi inaugurado em 26 de março de 2009, pelo 

governo do Estado de São Paulo, está localizado no imponente prédio do 

Palácio das Indústrias, antiga sede da Prefeitura de São Paulo.  

O Espaço Catavento apresenta de maneira interativa, temas nas quatro 

áreas do saber: exatas, humanas, biológicas e atualidades, através de 250 

instalações diferentes e classificadas de acordo com a faixa etária dos 

visitantes. 

 Segundo site oficial da Secretaria da Cultura, os principais objetivos do 

Museu Catavento são: 

 

Apresentar à população infantil, juvenil e também, aos adultos, 
conhecimentos científicos e culturais, aprimorando o desenvolvimento 
sócio-cultural da população ao: 
Criar e gerir atividades culturais e educacionais que promovam o 
conhecimento geral, a ciência, o espírito criativo, a saúde e as boas 
atitudes sociais entre crianças e jovens, por meio de instalações 
interativas e diversificadas; 
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Desenvolver estudos e pesquisas sobre crianças e jovens; 
Promover atividades educacionais na comunidade, em conjunto com 
entidades públicas e privadas e manter intercâmbio com outras 
instituições que atuam no âmbito da educação, cultura e arte; 
Realizar, incentivar, patrocinar e promover eventos, simpósios, 
treinamentos, cursos e exposições. Contribuindo para o 
desenvolvimento da infância e da juventude, despertando o interesse 
pela ciência e melhorando comportamentos sociais. 
 
 
 

O Espaço Catavento contou com o apoio de várias instituições para 

formar seu acervo, entre elas: Instituto de Astronomia da USP, Fundação 

Faculdade de Medicina, Instituto Kaplan e Escola Politécnica da USP. 

As instalações do museu são divididas em quatro seções: O Universo, A 

Vida, O Engenho e A Sociedade. 

 A seção O Universo explora do espaço sideral a Terra. Os visitantes 

podem conferir a pegada do primeiro astronauta que pisou na Lua e ainda 

participar “Pise na marca do primeiro passo na Lua”; identificar as principais 

constelações de uma noite de inverno usando uma carta celeste; fazer uma 

viagem espacial simulada por computador; ouvir as estrelas nascendo e 

morrendo; conhecer o interior da Terra e de uma caverna; tocar em um 

meteorito que veio do espaço real, que caiu a seis mil anos na Argentina; 

conhecer a superfície e interior do Sol através de uma réplica, e conhecer 

paisagens terrestres. 

 

               

Figura 18: Foto da réplica do Sol, na seção Universo 

Na seção A Vida, os visitantes conhecem e aprendem sobre o primeiro 

ser vivo até o homem. Através de diferentes exposições interativas são 

apresentados: painéis de Biomas; informações sobre a árvore da vida; vitrines 
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com diversas borboletas da Amazônia; a vida no oceano, mostrando até os 

peixes venenosos; o processo da Fotossíntese e a idade de uma árvore; a 

transformação do veneno em remédio; cantos das aves brasileiras; evolução 

da espécie segundo Darwin; Homem virtual; e Células e Genomas. 

 Segue-se O Engenho, as criações do homem dentro da ciência, são 

observadas através da sala das ilusões; das experiências com atrito e inércia; 

propagação do som; deixar “os cabelos em pé” para entender o 

eletromagnetismo; entender o calor através de exposição de balões; brincar 

com bolas de sabão e bexigas para entender os fluídos; e reconhecer a luz e 

óptica através de imagens em espelhos e nos olhos. 

 A Sociedade, que mostra os problemas da convivência organizada do 

homem. Possui salas para conhecer e reconhecer as ações humanas que 

ajudam ou prejudicam nosso planeta; pode-se fazer um passeio virtual nos 

diferentes continentes; conhecer a química no dia-a-dia; com jogos interativos 

são passadas noções de nanociência e nanotecnologia; os “Jogos do Poder” 

com opiniões polêmicas da atualidade; o Monte dos Sábios com 

personalidades da história; Arte que revela história, com pinturas de Candido 

Portinari; Interiores de um estúdio de TV; e Passeio digital em 3D para a cidade 

do Rio de Janeiro. Temas atuais e polêmicos como alcoolismo, o tabagismo, as 

drogas, a gravidez, doenças sexualmente transmissíveis são tratadas em uma 

das salas de uma maneira lúdica para o público adolescente.  

O agendamento da visita e outras informações podem ser esclarecidos 

acessando o site oficial. O Catavento proporciona ônibus para as escolas 

estaduais do Estado de São Paulo, que estejam distantes no máximo 80 km 

(ida e volta). Todos os alunos de Escolas Estaduais recebem um lanche. 

O Museu Catavento foi inicialmente indicado para os estudantes, 

crianças e adolescentes, mas tornou-se um passeio em que toda família pode 

interagir com a tecnologia e aprender sobre temas interessantes. 

 

Breves Registros de Observações 

 

Para investigar a interatividade no Catavento, visitei o local algumas 

vezes, em dias alternados para observar a reação do público. Pude perceber 

que as reações são diferentes e variam de acordo com a faixa etária, os 
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adultos se surpreendem com “tanta tecnologia”, e os mais novos com as 

descobertas. 

Percebi o grande número de visitas agendadas por escolas particulares 

e públicas. Inclusive a escola, em  que leciono no Ensino Fundamental I, que 

visitou o museu no dia 16 de março de 2011. 

Na visita foram 200 alunos, na faixa etária entre 8 e 10 anos, dos 3º 

anos, 3ª séries/4ª anos e 4ª séries/5º anos, acompanhados de dois professores 

por turma. Era grande a expectativa de todos, pois os alunos e professores não 

conheciam o lugar. 

 “A admiração começou na chegada, por causa da beleza do prédio e da 

réplica de um avião”, diz a professora Nelly que participou da visita. 

 Na entrada os alunos com seus professores foram divididos em grupos. 

O tempo para visitação foi curto, então cada grupo percorreu, juntamente com 

os educadores do museu, espaços diferentes do museu. 

Os professores elogiaram o comprometimento dos educadores do 

museu que promoveram a reflexão e participação de todos durante a  visita. 

 “Era visível a admiração pela quantidade de informações atrativas 

provocando os alunos e professores para que experimentassem os ambientes”, 

disse uma professora Nelly.  

 Ao retornar à escola, os professores promoveram discussões sobre o 

Catavento. A maioria dos relatos orais ou escritos evidenciava a beleza do local 

e a participação nos ambientes, como demonstra o desenho da aluna Gisele, 

de 10 anos. 

 

Figura 19: Ilustração da aluna de 10 anos 
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 A menina representa “seus amigos” esperando para “experimentar” o 

eletromagnetismo no Engenho e demonstra como seu corpo interagiu com o 

ambiente: “esta bola levanta o cabelo”.  

Outro registro que chamou atenção, nessa breve observação de reações 

dos visitantes foi a ilustração da aluna de 8 anos, da 3ª série. 

  

         

Figura 20: Produção da aluna de 8 anos 

São Paulo, 17 de março de 2011. 
Passeio no Espaço cata-vento 
Ontem eu fui ao Catavento Cultural mas antes de ir o ônibus 
atrasou um pouco, mas assim que chegamos lá fiquei muito 
feliz, vimos um avião enorme, vimos réplicas de cavalos, 
réplicas de carroças, vimos bicho-pau, peixes, formigas 
gigantes, vimos também um peixe que parece uma cobra 
quando ela abre a boca. Foi muito legal e também um negócio 
de escalar que tinha um monte de telinhas que se você ficar 
olhando muito elas começam a se mexer, e logo em seguida 
nós vimos um vídeo de nano ciência, entramos numa caverna 
e aprendemos vários nomes de pedras, vimo0s uma maquete 
de vários lugares, vimos vários animais, borboletas, mariposas 
e também uma espécie de cobra bem parecia uma cobra 
marinha, mas não deu tempo de ver tudo, mais foi muito legal 
nós chegamos lá era umas 11:00 horas e voltamos para escola 
2:00.( texto transcrito) 
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A menina demonstra no texto que ‘ficou feliz’ que ‘viu muito’, é 

interessante notar a grande escadaria do prédio, as esculturas nos beirais, o 

avião no lado externo, mas não expressou suas reações como participante só 

como admiradora. Em conversa com a criança pude perceber que o 

“encantamento” pelo “castelo” (expressão usada pela menina) foi tão 

significativo, e por não conhecer outro museu, ela questionou: “em todos os 

museus se pode mexer?” Em breve análise de registro observamos a porta do 

museu fechada, podemos a partir dessa expressão, refletir sobre a importância 

da escola, como instituição e sua função social como promotora de 

conhecimento em lugares que vão além do universo da sala de aula. Quantas 

outras portas teremos de abrir?  No desenho, a professora conduz as crianças, 

e nos convida a reflexão do papel do professor como propositor de novas 

experiências e mediador entre conhecimento e aluno, compartilhando o ensino 

e a aprendizagem.  

Essas observações e reflexões, juntamente com outras relacionadas as 

reações público/museu, serão investigadas no capítulo III e nos permitem 

pensar sobre a interatividade, ambientes digitais e a potencialidade de relação 

interativa com o público. 

. 
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Capítulo II 

 

 

 

 

 

           

Figura 21: Frente do Ingresso do Museu da Língua Portuguesa 

           

                                             Figura 22: Verso do Ingresso, especial para os sábados. 
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O MUSEU DA LÍNGUA PORTUGUESA 

 ...você vai entender 100% da maravilha deste museu. E vai 
perceber que é rico. Rico daquilo que não se cobiça, pois não 
se pode roubar. Você vai ver que produz ouro com a voz; um 
ouro sem peso, feito de sopro, de ar. Um ouro que não se 
guarda: se expira, se solta — e liberta.  
(comentário de um visitante : Disponível < andrelaurentino. 
blogspot.com/2006/03/idiomaterno.html>Acesso em :23 set 
2011) 

 

Reconhecido pela diferente forma de apresentação do patrimônio 

imaterial, a língua portuguesa, o MLP tem se destacado pelo grande número de 

comentários e visitação. A visita de 2.514.040 pessoas, contagem até 18 de 

outubro de 2011, tornou o MLP, uma das instituições museólogicas mais 

visitadas da América Latina, conforme site oficial. Nesse capítulo descrevemos, 

inicialmente o MLP,  da ideia principal a implantação, cujo projeto foi realizado 

por profissionais de diferentes áreas. Apresento a história do prédio centenário 

e do museu, por meio de descrição de uma visita monitora encerrando a 

narrativa no Corredor do Restauro. Apresento, também a localização e 

divulgação do museu no ciberespaço. Por último, apresento as ações 

educativas oferecidas pelo MLP. Para melhor descreve-las narro minha 

participação no curso “Mundo Língua Palavra”. Além de destacar a mediação 

realizada no MLP, apresento o acervo material: o Elevador e a Árvore das 

Palavras. 

 

A Criação e a Missão 

 

Como vimos, o MLP foi inaugurado em 2006, mas foi em 2002,  que teve 

início o projeto deste museu inovador com alta tecnologia para demonstrar seu 

acervo imaterial, a língua portuguesa. Até então, o único museu linguístico 

reconhecido era o Museu da Lìngua Africâner, fundado em 1975, na África do 

Sul.  

Poetas, linguistas, antropólogos, historiadores, cineastas, músicos, 

artistas gráficos, arquitetos e museólogos (anexo1) trabalharam sob a 

orientação da Fundação Roberto Marinho, instituição conveniada ao Governo 

do Estado de São Paulo responsável pela concepção e implantação do museu, 

que contou com outros patrocinadores (anexo 2) 
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A concepção do MLP foi do designer Ralph Appelbaun, conhecido por 

seus trabalhos no Museu de História Natural de Nova York e no Museu do 

Holocausto, em Washington.  

A socióloga Isa Grinspun Ferraz, diretora do conteúdo do museu, 

coordenou uma equipe de trinta especialistas, entre eles: sociólogos, 

museólogos, especialistas em língua portuguesa e artistas. Segundo Ferraz 

(2006,p.1), a tecnologia foi utilizada para oferecer ao público “um conjunto 

original e inédito de experiências instigantes e surpreendentes”. 

O responsável pela direção artística foi o designer Marcello Dantas, que 

também atua como curador de exposições e diretor de documentários desde 

1986. Seus trabalhos são reconhecidos pelo encontro da Arte com a 

Tecnologia. Dos vários trabalhos realizados por ele, destacamos: Antes-

Histórias da Pré História e Arte da África, no CCBB, 50 anos de TV e + na Oca 

do Parque do Ibirapuera, Paisagem Carioca no MAM do Rio, De Volta à Luz e 

a escrita da Mémoria, no Instituto Cultural Banco Santos, e Mano a Mano no 

Centro Cultural de la Villa de Madrid. Também foi responsável pelo projeto 

museográfico do  MMM  - Museu das Minas e do Metal - inaugurado em 22 de 

março de 2010, em Belo Horizonte (MG). 

Marcello Dantas, em entrevista, definiu a ideia principal da criação do 

MLP, como: “é um lugar para gerar inspiração”. 

 

O museu não é uma enciclopédia. É o lugar que a gente quer 
que seja a porta de entrada para alguém se interessar por 
aquele conhecimento. O MLP não é uma biblioteca, o MLP é 
um lugar para celebrar a língua, e fazer gostar e querer mais 
dessa língua, querer dominar essa língua. (DANTAS, 2011,em 
fala gravada) 
 

Completa o produtor artístico “o museu tem essa capacidade de fazer 

com que você queira educar...A grande missão do museu é a criação de 

vínculos de fidelidade com o conteúdo”. 

Para Marina Toledo, coordenadora do Educativo do MLP, o museu foi 

criado “para que as pessoas tenham o que ver, ler e ouvir.” Segundo a 

coordenadora, o museu trabalha com a ludicidade e interatividade, provocando 

e convidando os visitantes a construírem seus conhecimentos. Justifica, em 

entrevista gravada: 
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Queremos que o visitante perceba que essa língua é o 
instrumento de mediação dele com o mundo. É ela que faz 
toda a relação sua com o mundo. Mesmo se a gente pensar na 
dança, ela é mediada pelo pensamento, que é mediada pela 
língua portuguesa. Que é cultura. O que gente trabalha é muito 
no sentido que o visitante perceba que ele é um agente da 
língua, quer dizer, que ele continua construindo essa língua, 
todas as possibilidades dessas variações passam por ele. 
(Marina Toledo, 2011) 

 

 

A partir dos depoimentos espontâneos dos participantes do Educativo do 

museu, a maioria definiu o MLP como um “museu vivo” que destaca-se em 

promover o Idiomaterno, expressão cunhada pelo poeta Antonio Riserio, para 

ressignificar a nossa língua. 

Segundo site oficial, o projeto desse museu inovador foi avaliado em 

aproximadamente 37 milhões de reais, que foram usados para financiar a 

criação, pesquisa, implantação do museu e restauro do Prédio da Estação da 

Luz. 

 

 

Museu da Língua Portuguesa na Estação da Luz 

 

O museu ocupa 4.333,62 metros quadrado do prédio centenário da Estação 

da Luz, em São Paulo. 

Para demonstrar o passado histórico e a importância da localização para o 

museu, descrevemos a participação na “Visita Monitorada na Estação da Luz”, 

considerando que assim tanto pode-se apresentar a localização do museu, 

quanto se pode também perceber a dinâmica de uma visita monitorada.  

As visitas acontecem nos finais de semana e feriados, com duração de 

aproximadamente 50 minutos, acompanhado de um educador, do Grupo 

Educativo do MLP, os participantes percorrem os pontos históricos e 

arquitetônicos da estação. 

 

 

 

 



37 
 

Visita Monitorada na Estação da Luz 

 

                     

Figura 23:  Foto do início da visita na porta do MLP 

 

Participei da visita realizada no dia 07 de setembro de 2011, que 

começou com as apresentações do educador Felipe e dos participantes no 

portão 1 do MLP. Os doze visitantes eram paulistanos, mas só dois conheciam 

este museu. 

O educador, inicialmente, investigou os conhecimentos prévios dos 

participantes sobre a Estação da Luz. A participação foi espontânea. A maioria 

dos visitantes destacou a arquitetura imponente lembrando as construções 

inglesas. 

O educador contextualizou a partir destas memórias a história da região 

da Luz, conforme fala gravada: 

 

Até metade do século XVII, a região era conhecida como 
Campos do Guaire ou Guare, nomes indígenas que 
representavam “terras úmidas”, devido o alagamento, em 
tempo de cheia, dos rios Tamanduateí e Tietê. Um pouco 
depois acabou adquirindo uma nova forma de ser chamada e 
identificada. Foi quando a imagem de uma santa portuguesa, a 
Nossa Senhora da Luz foi trazida de Portugal para São Paulo. 
Os poucos moradores da época começaram a fazer seus 
pedidos ou pagar promessas na pequena capela que foi 
construida para acolher a santa, e hoje abriga o Museu de Arte 
Sacra. A região se popularizou como a Região da Luz, até por 
hábito linguístico de reduzir os nomes, foi tornando 
simplesmente Luz. 

 
Continuando a visita, iluminados por forte sol, caminhamos pela parte 

externa da estação contornadas por antigas claraboias. O educador chama 

atenção, para a importância desses objetos que no passado serviram para 

iluminar as imponentes salas da Estação. Porém, hoje estão gastas pelas 
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quantidade de pessoas que circulam sobre elas, sem se depararem que estão 

sobre objetos, que poderiam pertencer ao acervo museológo, pela importância 

na história da Estação e de São Paulo. 

 

Figura 24: Antiga claraboia confeccionada pela Hayward – Brothers – Borouch –               

London (1901) (conforme impressões no objeto) 

Com fotos da época da construção, em 1867, o educador contextualiza a 

história da estação ferroviária São Paulo Railway/SPR. É interessante notar 

que o uso de imagens de época é uma boa ação mediadora, que amplia para 

além do que se vê. Este tipo de ação tem sido utilizada em outros museus e 

exposições. 

 

 

Figura 25:  Estação da Luz, primeira metade do século XIX 

 

Os materiais foram importados da Inglaterra e podem ser admirados até 

hoje, pela imponente construção de ferro, em estilo vitoriano, com estruturas 

que copiam o Big Ben e a Abadia de Westminster. Feita em tijolos vermelhos, a 

estação é dotada de uma torre, tem cobertura metálica, balcões, galerias e 
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passarelas que permitem um grande fluxo de passantes. As portas possuem 

forma de arco e a decoração se completa com o piso trabalhado combinando 

com as colunas, de ferro fundido com desenhos florais, imitando ramos de 

café, já que a linha ferroviária foi construída durante o ciclo do café. Ela ligava 

o porto de Santos a Jundiaí para escoar, principalmente, as mercadorias 

provenientes da economia cafeeira.  

 

                 

Figura 26: Ramos de café enfeitam a Estação da Luz 

                    

Figura 27: Estruturas de ferro marcadas com o símbolo da “São Paulo Railway” 

 

A Estação da Luz foi aberta ao público em 1901. Tornou-se a porta de 

entrada da cidade também para os imigrantes, vindos de diversas partes do 

mundo. Porém, a região da Luz era considerada elitista, por ser frequentada 

basicamente por ricos cafeicultores e seus familiares. 

Caminhamos pela imponente construção que abrigava, na ala leste, as 

salas da administração da SPR. Em 1946, foram destruídas por um incêndio 
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sinistro, acabando com toda documentação e mobiliário.  Através de fotos, 

comparamos o prédio antes do acidente e depois a recuperação da fachada. 

 

 

Figura 28: Imagem interna da Estação da Luz 

 

Continuamos a visita pela ala oeste, que durante o incêndio foi salva, 

graças à torre que serviu de chaminé e hoje, abriga a administração do MLP. 

 

 

Figura 29: Torre da Estação da Luz (vista do terraço) 

 

Chegando ao terraço, participantes da visita e educador avistam o 

bairro, com seu bonito jardim, o Parque da Luz, e prédios históricos, como a 

estação Júlio Prestes, o antigo prédio do DOPS, hoje, Memorial da Resistência. 

Mas também nos deparamos com os problemas sociais da região, moradores 

de rua e território para uso de drogas, conhecido como Cracolândia. 

A Estação da Luz passou por muitas restaurações. Em 1982, o 

complexo arquitetônico da Estação da Luz foi tombado pelo Conselho de 

Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Arquitetônico e Turístico 
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(Condephaat). O mais recente restauro deu-se para instalação do Museu da 

Língua Portuguesa, cujos responsáveis pelo projeto arquitetônico foram Paulo 

e Pedro Mendes da Rocha, pai e filho. 

Paulo Mendes da Rocha participou de inúmeras exposições e prêmios 

nacionais internacionais como: Exposição exclusiva na Architectural 

Association School of Architecture- Londres; Prêmio Vitrúvio 99 de Arquitetura 

Latino Americana-Buenos Aires; Recebeu o II Prêmio Mies van der Rohe de 

Arquitetura Latino Americana-Barcelona pela reestruturação da Pinacoteca do 

Estado de São Paulo. Foi escolhido como um dos representantes da 

arquitetura brasileira na VII Mostra de Arquitetura da Bienal de Veneza. Foi 

responsável pelo projeto arquitetônico do Museu de Minas e dos Metais, 

inaugurado em 2010. Pedro Mendes da Rocha realizou projetos como: 5ª e 6ª 

edições da Bienal Internacional de Arquitetura de São Paulo, 1ª Bienal do Fim 

do Mundo em Ushuaia, Argentina, 2ª Bienal Brasileira de Design e 28ª Bienal 

de São Paulo com Felippe Crescenti. Os currículos atestam a competência dos 

dois arquitetos responsáveis pelo restauro. 

Para encerrar a visita, chegamos ao 2º andar do MLP, onde 

encontramos o Corredor do Restauro. 

 

                 

Figura 30: Visita das crianças da  AACD, no Corredor do Restauro. 

 

Nesse ambiente, os visitantes do MLP encontram o passado e presente 

do prédio da Estação da Luz.  Conhecem materiais originais do século XIX, 
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como as janelas, portas, pisos, e nos painéis espalhados pelas paredes está 

ilustrada a história da restauração do prédio para inauguração do MLP. 

Percebemos o quanto foi enriquecedora a mediação do educador 

utilizando fotos antigas, convidando os visitantes a observarem o passado e 

reconhecerem o presente da Estação da Luz. 

A Visita Monitorada e o Corredor do Restauro demonstram a história da 

Estação da Luz, um lugar que já passou por transformações, por renovações, 

sem nunca perder o significado de chegada e saída, de movimento.  

Com essa atividade diferenciada e caminhando por esse ambiente do MLP, 

o educador provocou a reflexão dos visitantes sobre a escolha desse local 

pelos estudiosos para celebrar a língua portuguesa. Finalizamos a visita 

compartilhando a ideia de que transformações, renovações, movimentos, 

também fazem parte da história da nossa língua materna. 

Esta narrativa representa uma das atividades do MLP para aproximação 

com o público, e com a mesma intenção podemos destacar o Horário 

Diferenciado de Visitação. 

 

Horário Diferenciado de Visitação 

 

Além do horário de visitação, de terça a domingo, das 10h às 18h, o MLP 

implantou, desde agosto de 2007, mais horas para visitação, assim o museu 

permanece aberto até às 22 horas em todas as últimas terças-feiras do mês. 

Essa ação, segundo Educadores do MLP, visa facilitar o acesso da população 

que trabalha o dia todo e não gosta de sair nos finais de semana e feriados.  

 

Figura 31: MLP com as luzes acessas aberto a visitação até às 22 horas. 
A bilheteria fecha uma hora mais cedo. 
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Em visita, nesse horário diferenciado, observei que a grande maioria do 

público é formada pelos alunos do EJA (Educação de Jovens e Adultos) 

acompanhados de seus professores. A partir de comentários espontâneos, 

verifiquei que alunos nunca tinham visitado um museu. As reações desse 

público, nos ambientes digitais, serão descritas no próximo capítulo. 

 

Museu da Língua Portuguesa no Ciberespaço 

 

 Além de estar instalado no prédio centenário, o MLP pode ser localizado 

no ciberespaço no seu website e também nas redes sociais.   

Segundo Carvalho (2006), “os museus vem utilizando largamente os 

websites para sua divulgação institucional e processos de comunicação e 

informação eletrônica” e não é diferente com o MLP.  

Assim, apresentaremos o website do MLP e a seguir uma breve análise 

sobre a divulgação cultural e comunicação com seu público. 

 O site oficial do Museu da Língua Portuguesa apresenta-se dividido em 

oito tópicos. 

O visitante virtual tem acesso clicando no Institucional, a quatro janelas, 

todas com pequenos textos informativos. São elas:  

 a) Institucional: informa brevemente a história do museu, com 

datas, valor do projeto, equipe de criação e pesquisa, e nomes dos 

autores do projeto arquitetônico. Também são apresentados os 

principais objetivos do MLP.  

b) Atividades: são apresentadas as ações paralelas promovidas 

pelo museu “para aproximação da instituição com o seu público”: 

apresentações gratuitas, cursos, palestras e seminários. 

c) Parcerias: o visitante virtual tem informações sobre os 

patrocinadores do projeto e da implantação do MLP.  

d) Serviços: Nessa página o visitante virtual tem informações 

sobre o serviço Educativo, Visitas Diferenciadas, Horário Diferenciado de 

Visitação, Ações com a Rede Pública de Ensino, Livraria, Espaço de 

Alimentação, Guarda-Volumes e Banheiros.  
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Instalações 

Nesse ambiente, o visitante virtual conhecerá os três andares e os 

elevadores a partir de breves descrições. O ambiente virtual não apresenta 

visualização do acervo e nem plantas das instalações. 

 
Novidades 

 

O visitante acompanha as notícias relacionadas ao MLP e também a 

programação das atividades internas.  

 

 Programação 

Esse ambiente é destinado a informar somente sobre a Visita 

Monitorada na Estação da Luz.       

           

Exposições Temporárias 

O internauta terá informações, através de textos explicativos e foto, 

sobre as exposições anteriores e os períodos de exibições, tais como: 

“Machado de Assis”, de 01/05/2009 a 14/05/2009; “Palavras sem fronteiras – 

Mídias convergentes”, de 06/04/2009 a 26/07/2009; “O Francês no Brasil em 

todos os sentidos”, de 11/05/2009 a 08/11/2009; “Cora Coralina visita o Museu 

da Língua Portuguesa”, de 29/09/2009 a 28/02/2010;  

“OMISTÉRIOOTEMPOEMPOESIAS”, de 07/10/2009 a 28/02/2010; “Menos, o 

certo do Errado, o Errado do Certo”, de 15/03/2010 a 27/06/2010; “Fernando 

Pessoa, plural como o universo”, de 24/08/2010 a 20/02/2011. 

Destacam-se as principais informações sobre exposição temporária que 

está em exibição, no caso: “Oswald de Andrade: o culpado de tudo”, período de 

27/09/2011 a 30/01/2012, como pode-se ver na imagem a seguir da página 

inicial. 
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          Figura 32: Página Inicial: www.museudalinguaportuguesa.org.br 

 

 

Textos 

Os visitantes de todas as idades podem pesquisar textos, de diferentes 

autores, relacionados à língua portuguesa. Os textos seguem o objetivo do 

museu, uso e reflexão sobre a língua.  

 

http://www.museudalinguaportuguesa.org.br/
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Links 

São três páginas com diferentes endereços eletrônicos todos 

relacionados à língua portuguesa, como por exemplo: o site da Academia 

Brasileira de Letras, Biblioteca de São Paulo, e outros. 

 

Contato 

 

 
 

Figura 33: Página para Contato no Ciberespaço 
 

Esse é o espaço para comunicação do visitante virtual/museu. O contato 

pode ser por e-mail ou por telefone. 

 

Para Schweiben (apud Carvalho, 2006, p.7) o “museu do aprendizado” 

apresenta diversos pontos de acesso para os usuários e contempla três 

funções necessárias: comunicação, preservação e pesquisa. 

Diferente das instalações do museu com muitos ambientes de 

interatividade, que veremos no capítulo III, o website do MLP apresenta um 

material informativo e descritivo sobre os ambientes e a programação de 

atividades do museu, porém com poucas ilustrações dos ambientes e sem 

acesso a mapas das instalações. O site divulga a importância da língua 

portuguesa, seu acervo imaterial, estimula a pesquisa em textos de diferentes 

autores e em outros endereços eletrônicos. A comunicação visitante/museu, 

não apresenta “perguntas frequentes”, possibilitando o visitante enviar suas 

dúvidas e rapidamente ter a resposta. Para investigar, entrei em contato para 

ter informações de curso, e logo recebi e-mail tirando minhas dúvidas, também, 
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obtive as seguintes informações de Jaina Carvalho, responsável pelo site 

Poiesis: 

A média de acessos ao site do museu é de 20.000 por mês. 
Diariamente, recebemos, através do site, aproximadamente 10 
mensagens, em sua maioria são impressões positivas deixadas 
pelos visitantes. Em segundo lugar, recebemos perguntas 
relativas à língua portuguesa, sua história e dúvidas 
gramaticais (neste caso a mensagem é encaminhada ao Prof. 
Dr. Ataliba T. de Castilho, Catedrático da USP e UNICAMP e 
Consultor do Museu), finalmente, em pequeno número e muito 
raramente, recebemos críticas e sugestões, as críticas 
usualmente dizem respeito à superlotação do museu, com 
muitos estudantes, o que pode incomodar alguns visitantes.  
( site POIESIS, 09 dez 2011) 

 

Mas o destaque do MLP no ciberespaço dá-se nas redes sociais. Com 

pouco mais de cinco anos, o Museu da Língua Portuguesa recebe muitos 

visitantes no seu prédio e muitos depoimentos de visitas são postados nas 

redes sociais pelos “leitores imersivos”. 

Como já vimos no capítulo I, os visitantes de museu estão passando do 

processo da contemplação para interatividade, segundo estudos realizados por 

Santaella (2007) sobre os leitores. Segundo ela existem três tipos de leitores: o 

contemplativo, o movente e o imersivo, cada qual com suas características. 

 

O primeiro é o leitor contemplativo, meditativo da idade pré-
industrial, o leitor da era do livro impresso e da imagem 
expositiva, fixa. Esse tipo de leitor nasce no Renascimento e 
perdura hegemonicamente até meados do século XIX. O 
segundo é o leitor do mundo em movimento, dinâmico, mundo 
híbrido, de misturas sígnicas, um leitor que é filho da revolução 
Industrial e do aparecimento dos grandes centros urbanos: o 
homem na multidão. Esse leitor, que nasce com a explosão do 
jornal e com o universo reprodutivo da fotografia e do cinema, 
atravessa não só a era industrial, mas mantém suas 
características básicas quando se dá o advento da revolução 
eletrônica, era do apogeu da televisão. O terceiro tipo de leitor 
é aquele que começa a emergir nos novos espaços 
incorpóreos da virtualidade... conectando-se entre nós e nexos, 
num roteiro multilinear, multissequencial e labiríntico que ele 
próprio ajudou a construir ao interagir com os nós entre 
palavras, imagens, documentação, músicas, vídeo, 
etc.(SANTAELLA, 2007, p. 19 e 33) 
 

Os visitantes presenciais do MLP tornam-se divulgadores virtuais nas 

redes sociais, como o terceiro tipo de leitor, compartilhando informações sobre 

o museu, com comentários, fotos pessoais no local, imagens da exposição, 
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vídeos pessoais no local, relatos de trabalhos escolares sobre o museu, 

entrevistas com profissionais.  

Dentre inúmeras páginas, alguns exemplos de endereços eletrônicos 

foram selecionados com comentários de internautas sobre vários aspectos. 

A citação do MLP como importante ícone do turismo de São Paulo 

aparece em muitos endereços eletrônicos, como: 

 
Eu estive em São Paulo no começo de março, e aproveitei para 
visitar o lindo Museu da Língua Portuguesa, na velha e 
imponente Estação da Luz...<Learn Brazilian Portuguese: O 
Museu da Língua Portuguesa (em.atlanticobooks.com/.../learn-
brazilian-portuguese-o-m... - Estados Unidos Em cache 5 maio 
2011> Acesso em 22 set 2011. 
 
 
Sugestão  de passeio: Museu da Língua Portuguesa 
Instalado na Estação da Luz, o Museu da Língua Portuguesa é 
um dos pontos de visitação turística mais procurados da cidade 
de São Paulo. ...<vemversampa.blogspot.com/.../sugestao-de-
passeio-museu-da-lingua...Em cache 23 mar.2011>Acesso em 
22 set 2011. 
 

 
Também aparecem muitos comentários do MLP como museu inovador, 

criticando o que era o senso comum de um museu e mesmo fazendo novas 

informações. 

 
Museu da Língua Portuguesa. Ao ouvir esse nome imaginamos 
prateleiras abarrotadas de livros antigos, manuscritos 
deteriorados pelo tempo e muito pó. 
...<www.vidauniversitaria.com.br/blog/?p=13493Em cache - 
Similares 1 out. 2008 > Acesso em 23 set. 2011. 
 
 
Primeiro museu do gênero no Brasil e segundo no mundo – o 
primeiro fica na África do Sul –, o Museu da Língua Portuguesa 
foi inaugurado ... Ciberdúvidas: O surpreendente Museu 
<www.ciberduvidas.com/lusofonias.php?rid=1422Em cache 
4 out. 2007> Acesso em 23 set. 2011. 
 

Cada nova exposição temporária também ganha muitos comentários. 

Nota-se que o primeiro selecionado em relação a este aspecto é a valorização 

da interatividade. 

O Museu da Língua Portuguesa, criado em São Paulo, adota 
um conceito novo de museu, vivo e interativo. Agora é Oswald 
de Andrade no Museu da Língua PortuguesaUm museu vivo e 
interativo para língua portuguesa<transportuguese.com/.../um-

http://atlanticobooks.com/blog/2011/05/05/learn-brazilian-portuguese-o-museu-da-lingua-portuguesa-em-sao-paulo/
http://atlanticobooks.com/blog/2011/05/05/learn-brazilian-portuguese-o-museu-da-lingua-portuguesa-em-sao-paulo/
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:NdGDlxwsSU8J:atlanticobooks.com/blog/2011/05/05/learn-brazilian-portuguese-o-museu-da-lingua-portuguesa-em-sao-paulo/+o+museu+da+lingua+portuguesa&cd=141&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br
http://vemversampa.blogspot.com/2011/03/sugestao-de-passeio-museu-da-lingua.html
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:qwSW2ZeSj-0J:vemversampa.blogspot.com/2011/03/sugestao-de-passeio-museu-da-lingua.html+o+museu+da+lingua+portuguesa&cd=145&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ik1ICOCDch0J:www.vidauniversitaria.com.br/blog/%3Fp%3D13493+o+museu+da+lingua+portuguesa&cd=146&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br
http://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&biw=1366&bih=618&q=related:www.vidauniversitaria.com.br/blog/%3Fp%3D13493+o+museu+da+lingua+portuguesa&tbo=1&sa=X&ei=2K-RTtPUFI6Dtgfag42kDA&ved=0CEwQHzAFOIwB
http://www.vivaocentro.org.br/noticias/arquivo/270911_f_infonline.htm
http://www.vivaocentro.org.br/noticias/arquivo/270911_f_infonline.htm
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museu-vivo-e-interativo-para-a-lingua-...Em cache27 nov. 
2010>Acesso em 24 set. 2011. 

 
Museu da Língua Portuguesa faz exposição interativa sobre 
Fernando Pessoa ... Onde: Museu da Língua Portuguesa 

(praçadaLuz,s/nº,São<PessoanoMuseudaLínguaPortuguesCult

uraPUBLICO.PTFernando Pessoa no Museu da Língua 
Portuguesa | Brasilianas.Org www.advivo.com.br › BlogsEm 
cache – Similares 24 ago. 2010>Acesso em 24 set. 2011. 
 
Museu da Língua Portuguesa homenageia Cora Coralina | 
Galeria ...A doçura e as pequenas narrativas cotidianas da 
poeta Cora Coralina chegam ao Museu da Língua Portuguesa 
em São Paulo, com a exposição “Cora ... 
<galeriasergiocaribe.com.br/blog/?p=621Em cache - Similares 
11 nov.2009.>Acesso em 24 set. 2011. 
 

Também são postados avisos e comentários sobre os cursos do MLP. 
  

Museu da Língua Portuguesa promove curso sobre poetas ...O 
Museu da Língua Portuguesa promove a partir do dia 7 de 
novembro o curso “Os Poetas Malditos: Rebelião, 
Transgressão e Ruptura”... <www.overmundo.com.br/.../museu-
da-lingua-portuguesa-promove-c...Em cache - Similares 
3 nov. 2007>Acesso em 25 set. 2011. 
 
No último dia 14 de fevereiro estivemos no Museu da Língua 
Portuguesa, em São Paulo, para nossa primeira capacitação 
do ano (capacitação esta que estava agendada desde 
novembro/2008).<http://educadoresmuseulinguaportuguesa.blo
gspot.com/2009_09_01_archive.htmlos virtualmente conhecer 
e visitar museus>Acesso em 25 set. 2011. 

 
 

Este levantamento não tem como intenção investigar os visitantes 

virtuais do MLP, porém devido o grande número de postagens de visitas, 

percebemos que o museu tem recebido muitos elogios e “provocado” seus 

visitantes a reflexões, que variam: da imponência do prédio centenário 

adaptado à alta tecnologia, da renovação das exposições temporárias, dos 

cursos que orientam os professores como aliar suas práticas pedagógicas ao 

acervo do museu, e de tantos outros comentários que se renovam rapidamente 

nas redes sociais utilizando o patrimônio cultural do museu – a língua 

portuguesa e suas variações. 

 

  

 

 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:QxpVPsvSqR0J:transportuguese.com/blog_traducao/um-museu-vivo-e-interativo-para-a-lingua-portuguesa/+o+museu+da+lingua+portuguesa&cd=150&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br
http://www.publico.pt/Cultura/pessoa-no-museu-da-lingua-portuguesa_1453083
http://www.publico.pt/Cultura/pessoa-no-museu-da-lingua-portuguesa_1453083
http://www.advivo.com.br/blog/gilberto-cruvinel/fernando-pessoa-no-museu-da-lingua-portuguesa
http://www.advivo.com.br/blog/gilberto-cruvinel/fernando-pessoa-no-museu-da-lingua-portuguesa
http://www.google.com.br/url?url=http://www.advivo.com.br/brasilianas/blog&rct=j&sa=X&ei=B7CRTszcMIaftwfL_qGBAw&ved=0CEgQ6QUoADAFOPAB&q=o+museu+da+lingua+portuguesa&usg=AFQjCNHtMbdizhP_vXdBE_xy0aa0WB4EXw
http://www.google.com.br/url?url=http://www.advivo.com.br/brasilianas/blog&rct=j&sa=X&ei=B7CRTszcMIaftwfL_qGBAw&ved=0CEgQ6QUoADAFOPAB&q=o+museu+da+lingua+portuguesa&usg=AFQjCNHtMbdizhP_vXdBE_xy0aa0WB4EXw
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:0afLSVoeSv8J:www.advivo.com.br/blog/gilberto-cruvinel/fernando-pessoa-no-museu-da-lingua-portuguesa+o+museu+da+lingua+portuguesa&cd=246&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br
http://galeriasergiocaribe.com.br/blog/?p=621
http://galeriasergiocaribe.com.br/blog/?p=621
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:YD-cZOV8394J:galeriasergiocaribe.com.br/blog/%3Fp%3D621+o+museu+da+lingua+portuguesa&cd=247&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br
http://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&biw=1366&bih=618&q=related:galeriasergiocaribe.com.br/blog/%3Fp%3D621+o+museu+da+lingua+portuguesa&tbo=1&sa=X&ei=B7CRTszcMIaftwfL_qGBAw&ved=0CFIQHzAGOPAB
http://www.overmundo.com.br/agenda/museu-da-lingua-portuguesa-promove-curso-sobre-poetas-incompreendidos
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:_zso2gVpBtgJ:www.overmundo.com.br/agenda/museu-da-lingua-portuguesa-promove-curso-sobre-poetas-incompreendidos+o+museu+da+lingua+portuguesa&cd=248&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br
http://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&biw=1366&bih=618&q=related:www.overmundo.com.br/agenda/museu-da-lingua-portuguesa-promove-curso-sobre-poetas-incompreendidos+o+museu+da+lingua+portuguesa&tbo=1&sa=X&ei=B7CRTszcMIaftwfL_qGBAw&ved=0CFkQHzAHOPAB
http://educadoresmuseulinguaportuguesa.blogspot.com/2009_09_01_archive.htmlos%20virtualmente%20conhecer%20e%20visitar%20museus
http://educadoresmuseulinguaportuguesa.blogspot.com/2009_09_01_archive.htmlos%20virtualmente%20conhecer%20e%20visitar%20museus
http://educadoresmuseulinguaportuguesa.blogspot.com/2009_09_01_archive.htmlos%20virtualmente%20conhecer%20e%20visitar%20museus
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As ações educativas do Museu da Língua Portuguesa 
 

O Educativo do MLP (anexo 3) promove várias ações 
diferenciadas para aproximação do museu com o 
público.(Marina Toledo,2011) 

 
Formado por aproximadamente vinte jovens, oriundos de diferentes 

áreas de formação, esse grupo multidisciplinar é coordenado por Marina 

Toledo. Com formação em Artes e Teatro, ela atuou como professora, 

coordenou o serviço de exposição do MAM na Oca e trabalhou no Museu Afro 

Brasil.  

Em entrevista com Marina Toledo percebemos a preocupação na 

formação dos Educadores. Os jovens passam por uma seleção e cursos. Eles 

tem uma “imersão no acervo do museu” no conteúdo, na questão da língua 

cultural, discutem o trabalho sobre as variações linguísticas, trabalho de 

educação patrimonial, educação formal e não-formal, formação de trabalho 

relacionado a acessibilidade e a questão da mediação. 

Os Educadores tem formação continuada, com horas destinadas a 

estudo, desenvolvimento de jogos e projetos novos. 

Segundo Marina Toledo, o grupo discute a construção do conhecimento 

através da experiência e qual seria o papel do mediador nesse sentido. Aqui a 

gente trabalha muito com os jogos, pois acredito na ludicidade do homem, diz 

ela. 

 

Projetos 

 

Um diferencial do Educativo é a itinerância do MLP, visando atender 

aqueles que não podem “chegar” até o museu. Com o objetivo de “levar” o 

MLP, criaram o Projeto “Dengo, um museu para todos”. 

Começando pelos hospitais, o projeto “Dengo” teve início no dia 18 de 

setembro de 2009 no GRAAC, Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança 

com Câncer. Os educadores optaram por ir ao hospital nas segundas-feiras, 

horário alternativo, em grupo de três para apresentar o museu nos “laptops” e 

com seus conhecimentos. Com atendimento individualizado na quimioteca, 

durante o tratamento de quimioterapia, os educadores atendem, 

individualmente, os jovens interagindo com as palavras-cruzadas, que são os 
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totens, e dois vídeos da grande galeria. Atualmente, os técnicos estão também 

adaptando os equipamentos para comportar o mapa dos falares. 

Segundo o site oficial, o projeto já atendeu mais de 550 pessoas e, 

atualmente, atua junto ao Hospital das Clínicas e Hospital Santa Marcelina. 

O objetivo do grupo é ampliar o projeto para os bairros da periferia, 

buscando parceria em grupos, associações, em centros de apoios, e 

adequando o material, para mais pessoas conhecerem o conteúdo do MLP, diz 

a coordenadora do Educativo, em entrevista gravada. 

O Projeto “Dengo” foi selecionado entre mais de 100 projetos inscritos 

por museus da América Latina, Portugal e Espanha, e foi apresentado por 

Marina Toledo no IV Congresso de Educação, Museu e Patrimônio na Cidade 

de Santiago. 

Outro projeto do MLP apresentado no IV Congresso foi “O que conta 

minha história”, apresentado pela Educadora Annelise Faria.  

O projeto tem como tema central educar para o patrimônio, desde o 

patrimônio material até o patrimônio imaterial, passando por questões 

pessoais, afetivas, familiares e até históricas e identitárias. Esse projeto foi 

realizado em parceria com o Instituto Dom Bosco, com jovens de 13 a 15 anos 

de idade, estudantes e moradores do bairro do Bom Retiro. 

O trabalho foi realizado em duas etapas: a primeira em uma 

sensibilização com os professores da instituição de ensino; e a segunda, em 

dinâmicas e vivências que exploraram os conceitos de identidade e de 

memória com os alunos do Instituto Dom Bosco. 

Segundo Marina Toledo, estão sendo desenvolvidos projetos em 

parceria com os agentes de saúde, pois esses que tem ligação direta com as 

famílias da região da Luz, e conscientizam as pessoas a perceberem que a 

cultura faz parte da saúde integral. 

O MLP também participa com atividades diferenciadas na “Virada 

Cultural” de São Paulo, promovendo 24 horas ininterruptas de programação. 

Nesse ano, os educadores convidaram os visitantes a “deixar sua palavra” 

escrevendo na parede do MLP. Com a orientação dos educadores, que 

distribuíam canetões, os visitantes desenharam na parede, só durante o 

período da Virada Cultural. Além da “provocação” feita aos participantes para 
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interagirem com o museu, esta atividade incentiva “os Educadores do MLP a 

perceberem o potencial das intervenções diferenciadas”, diz Marina.  

 Outra ação é o “Valeu Professor”, três dias de programação 

diferenciada para os professores da Rede Municipal, que se inscrevem para 

participar de atividades pela cidade. 

Diz Marina, no primeiro ano, em 2009, do “Valeu Professor”, os 

professores descobriram como trabalhar poesia a partir de diferentes 

intervenções, como o guarda-chuva com versos de Cora Coralina. Nessa ação, 

cada participante foi convidado a retirar um verso e depois com comandos, 

como toque de sino, palmas, as pessoas se aproximavam, liam os versos e 

formavam a poesia. Os professores se entusiasmaram com o modo diferente 

de intervenção. 

 

 

 

              Figura 34: MLP enfeitado com frases dos participantes das atividades na Semana 

Nacional do Museu 

 

 Outra atividade diferenciada para aproximação do museu com o público 

aconteceu durante a 9ª Semana Nacional do Museu. Com o tema “Museu e 

Memória”, definido pelo Conselho Internacional de Museus, o MLP realizou 

uma programação especial nos dias 17 a 20 de maio, que foram as seguintes: 
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- “Os objetos contam a nossa história”. Atividade que revela 
aspectos da Língua Portuguesa através de objetos. 
- “Como já dizia minha avó”. Atividade de sensibilização a partir 
dos ditados e expressões populares da tradição oral. 
- “Dominó de palavras.” Jogo interativo no qual o visitante 
participa colaborando com suas narrativas em língua 
portuguesa. 
- “Mantra Coletivo.” Vivência musical/corporal a partir do 
contato com as palavras do acervo do MLP. 
- “Visita Sensorial ao Acervo.” Com os olhos vendados, os 
visitantes podem despertar “um olhar sobre a nossa língua”. 
 

Segundo Marina Toledo, muitas pessoas participaram das atividades e 

deixaram suas mensagens para o MLP, em bandeirolas que formaram um 

varal, que ficou exposto na entrada do prédio. A coordenadora destacou entre 

tantas, uma bandeirinha que foi escrita em espanhol: “O MLP é um lugar que 

você consegue ter uma experiência única com a língua portuguesa”. 

 

 

Materiais Educativos 

 

O Educativo do MLP também prepara diferentes materiais didáticos 

impressos (aqui apresentados e não analisados como dispositivos de mediação 

cultural), contextualizando o acervo imaterial e o patrimônio cultural, com as 

visitas agendadas,  os cursos e as exposições temporárias.  

Apresentado como folder de oito páginas é um “guia” destinado às 

crianças que visitam o MLP, com diferentes ilustrações do “Felipinho”, 

personagem inspirado no educador Felipe, que trabalha no MLP desde a 

inauguração. Nele, as crianças são informadas e provocadas com perguntas 

em cada ambiente do museu. As perguntas do material do “museu provocador” 

foram registradas no capítulo III. O material, que recebido pelas crianças após 

a visita, também tem o objetivo de transformar o aluno em multiplicador do 

museu para seus familiares e amigos. 
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Figura 35: Primeira e última página do Folder. 

Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!! 
Nossa viagem termina aqui! 

Mas não sua aventura! Você pode continuá-la nos livros que 
você encontra em casa, na escola ou mesmo na biblioteca 
perto da sua casa. 
Pode até começar com um livro fininho e depois vá 
aumentando, você verá quantos mundos novos se descobrem, 
quanta gente nova e quantas viagens se podem fazer sem sair 
do seu quarto! 
O Museu da Língua Portuguesa espera que você tenha 
gostado da visita e agradece por sua presença! Afinal, 
acabamos de receber mais um representante oficial de nossa 
língua portuguesa: você!!! 
Que a língua portuguesa continue fazendo parte da trilha 
sonora do seu dia-a-dia! 

Volte sempre! 
(Texto transcrito do folder) 

 

Os exemplos, a seguir, são partes dos materiais confeccionados pelo 

Educativo com os curadores das exposições temporárias (anexo 4).  

Um livreto foi distribuído a todos os visitantes durante a exposição 

temporária de “Machado de Assis, mas este capítulo não é sério.” Nele, o leitor 

foi provocado em todos os espaços da exposição a descobrir mais sobre o 

autor, suas obras e a importância para cultura.  
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Figura 36: Capas do “impresso” da exposição temporária:  

“Machado de Assis, mas este capítulo não é sério.” 

 

Explicação. 
Caro leitor, este impresso não caiu à toa em suas mãos – está 
aqui para ajudá-lo a atravessar esta exposição. Mas, prometo, 
não direi muita coisa. Aqui, Machado manda, darei apenas 
algumas indicações do que acontece nas salas, pormenores 
sobre este ou aquele texto espalhado pelas paredes, mesas, e 
também pelo chão. E tem mais: outros escritos de Machado, 
que não estão nas salas, você poderá lê-los impressos aqui. 
Além de um conto-surpresa, de cabo a rabo, entre os dez que 
escolhemos para você... 
Boa travessia! 
(texto transcrito da contracapa) 
 

O material distribuído ao público com visitas agendadas constitui-se de 

atividades diferenciadas envolvendo poesia, cultura popular, moda, balé, 

gastronomia e literatura. Os mesmos temas abordados na exposição 

temporária que apresenta os pontos de contato dos idiomas português e 

francês. 

 

Figura 37: Capas do livreto sobre a exposição “O Francês no Brasil em todos os sentidos” 
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Figura 38: Influência na Gastronomia (p.18) 

 
Gastronomia  
Depois de ter visitado a exposição, você deve ter percebido 

que muitas das coisas gostosas que adoramos comer tem origem 
francesa. Que tal imaginar uma refeição completa, com bebida e 
sobremesa, que misture os quitutes vindos da França com aqueles 
tipicamente brasileiros? 

Escolha entre as sugestões que compõem o cardápio ao lado 
e monte a sua refeição. (texto transcrito) 

 

As pessoas que agendaram a visitas na exposição temporária “Cora 

Coralina, coração do Brasil” receberam um “caderninho” com a linha do tempo 

da autora e várias páginas em branco, convidando o visitante a escrever, como 

justifica a curadora Juliana Peregrino (2009, p.1): 

Cora Coralina gostaria de ganhar este caderninho. A poetisa 
goiana escrevia tudo em cadernos.... 
Quem tem vergonha ou medo de escrever deveria conhecer a 
história de Cora Coralina...  
Quem sabe, deste caderno aqui, também não nasce a história 
de um novo escritor? Vale a pena arriscar – e começar.                                      

 

Figura 39: Capa e primeira página com um recado de Cora Coralina. 
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O material da exposição “Menas, o Certo do Errado, o Errado do Certo” 

é um continuação da “provocação” feita na exposição aos visitantes. Todas as 

diferentes atividades tem o objetivo de “aguçar a curiosidade” do leitor/visitante, 

como por exemplo: as histórias em quadrinhos envolvendo “palavras em 

desuso a internetês” e jogos de cartas, para o leitor montar e brincar com 

vários padrões de linguagem. 

      
Figura 40: Capas do livreto da exposição “Menos, o Certo do Errado, o Errado do Certo” 

 
 
 

        
Figura 41: Apresentação do material, pp.02 e 03 

 
 

Ao visitar a exposição, você pode constatar que, além de rica, 
nossa língua é muito generosa. Ela nos permite conversar 
utilizando diferentes variantes, de acordo com a pessoa com 
quem estamos falando ou com o ambiente em que estamos. E 
usar bem o português brasileiro é justamente saber escolher a 
variedade adequada à situação em que nos encontramos. 
Você percebeu que isso é possível porque tudo faz parte de 
uma grande estrutura, que contém as formas linguísticas que 
podemos utilizar? 
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Embora, ao falarmos, não fiquemos pensando nessas 
estruturas, nessas regras que compõem o português brasileiro, 
é importante conhece-la para que possamos sempre escolher 
os registros mais adequados para o momento. (texto transcrito 
pp 02 e 03) 

 
 

O material da exposição “Oswald de Andrade, o culpado de tudo” segue 

a linha da exposição demonstrando a leitura poética, histórico-biográfica e 

filosófica do autor. “Contestar é um dever da inteligência” é a partir de frases 

provocadoras que o leitor/visitante é convidado a refletir sobre o autor, suas 

obras e sobre a influência do cidadão/visitante na ”cultura atual”, terminando 

com a frase: “E você com isso?”.  

 

 

Figura 42: Capa e apresentação do livreto da exposição: “Oswald de Andrade: o culpado de 

tudo” 

Caro visitante, 
O mundo muda, a língua se modifica e os costumes também. O 
tempo todo passamos por transformações nem sempre 
percebidas em nosso dia a dia. Hoje, ao embarcar nesta 
viagem pela obra de Oswald de Andrade – um escritor que 
nasceu em 1890 e morreu em 1954 -, recebemos informações 
sobre suas referências e reflexões. Saber a respeito de seu 
momento histórico é também conhecer um pouco mais sobre 
nossa História de modo geral. 
A viagem não é somente de ida. Mergulharemos naquele 
tempo, sim, mas a proposta é ir até lá para reconhecer o nosso 
tempo e nosso lugar. Este é um convite: embarque nas ideias 
de Oswald e use sua imaginação para trazê-lo ao nosso tempo. 
Como tudo isso se desdobra no mundo atual?(texto transcrito 
da introdução do livreto) 
 



59 
 

 
Figura 43: Material didático “Oswald de Andrade” 

 
Mas essa discussão levantada pelo artista no começo do 
século XX também nos convida a pensar; como é nossa 
relação hoje com tudo o que é influência estrangeira? 
Ainda temos o mesmo tipo de submissão sem reflexão, ou 
alguma coisa mudou? (texto transcrito, p.20 e 21) 
 

Pude perceber à partir dos depoimentos dos educadores, que a 

importância do material impresso dá-se na continuação do interesse pelo 

acervo, a língua portuguesa. 

 

Atividades para os professores 

 

No seu primeiro ano de funcionamento, a instituição recebeu 
aproximadamente 700 professores da Rede Estadual de 
Ensino em cursos de capacitação (8 horas/aula). Após os 
cursos, os professores retornaram ao museu com seus alunos. 
Atualmente o museu participa do projeto Cultura é Currículo da 
FDE – Fundação para o Desenvolvimento da Educação do 
Estado de São Paulo.(ações com a Rede Pública de Ensino. 
(Site Oficial – Institucional - Serviços) 

 

O Educativo desenvolve cursos para professores, todos destinados a 

experiência significativa de aproximação do patrimônio linguístico e cultural 

exposto no Museu, “a língua como objeto cultural”,  com a prática pedagógica 

desenvolvida na escola. 

 Todos os cursos do MLP são divulgados no site oficial, no link Notícias, 

com datas, horários e local.  

Materiais para Curso de Capacitação de Professores também são 

confeccionados e distribuídos para todos os participantes. Com o mesmo 
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objetivo do curso intitulado Mundo Língua Palavra, o material apresentado 

estimula a visita como uma experiência significativa de apropriação do 

patrimônio linguístico e cultural exposto no Museu, e também questiona Que 

conceitos da Língua trabalhar? (p. 13) orientando o uso e reflexão sobre a 

língua, como um conjunto cultural que apresenta as características a seguir. 

Antiguidade: uma língua de milênios. Isso implica retraçar 
brevemente a trajetória da língua, desde Lácio, na antiga 
Roma, até sua chegada ao Brasil. 
Universalidade: a viagem de circunavegação introduziu o 
português em vários pontos do planeta, expandindo e expondo-
o a transformações. 
Mestiçagem: idioma misturado como a cor da pele das pessoas 
e a cultura do país, marcado pelos encontros e desencontros 
de povos e signos, por convergências e conflitos, por 
contradições e afirmações. No Brasil, a língua, como as raças, 
amalgamou-se, dando unidade ao país. 
Identidade: elemento de identificação e pertencimento dos 
sujeitos, seja em nível pessoal, a língua que eu falo, ou 
coletivo, a língua do meu povo que me identifica em relação ao 
mundo externo. 
Unimultiplicidade: única como processo individual de expressão 
e múltipla pelo resultado das relações com outros sujeitos, 
linguagens, culturas e objetos. 
Integradora: como elemento de comunicação, interação e união 
entre as identidades dos vários sujeitos que a utilizam, é 
matéria-prima por excelência nas artes, seja na literatura e 
poesia, compondo também as artes visuais, o teatro, a música 
e as artes plásticas. 
Viva e Dinâmica: em constante processo de transformação e 
atualização de acordo com as várias circunstâncias 
socioculturais, emocionais e de expressão. (Material do curso 
Mundo Língua Palavra, 2010, p.14) 

 

O material completa o curso Mundo Língua Palavra, comparando a visita 

ao MLP a uma viagem de experiências na língua portuguesa vivenciada em 

todos os ambientes do museu.  

Nas páginas bem ilustradas, também são apresentados o conceito de 

patrimônio cultural, os ambientes do museu e sugestões de atividades para 

trabalhar os conceitos da língua e a reflexão na ideologia nas palavras, como 

por exemplo: criar glossários (de gírias, de palavras usadas na internet), 

confeccionar lista de palavras de diferentes influências, completar palavras 

cruzadas (de origens diferentes), ler e refletir sobre textos poéticos de 

diferentes autores, e apresenta também, sugestões de leituras  (que o visitante 

encontra acessando o site do museu) . 
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Figura 44: Material do Curso MUNDO LÍNGUA PALAVRA, pp. 03 e 04 

Primeiras Palavras 
 
“ Nossa pátria é nossa língua.” 
Fernando Pessoa 
 
Visitar o Museu da Língua Portuguesa – MLP – é uma 
atividade complementar para a vivência de nosso patrimônio 
linguistico. É também a oportunidade singular de 
transformação, uma experiência desejada por todos aqueles na 
educação em nosso país. 
Educar é transformar experiências em significados que 
compôem a visão de mundo e o desenvolvimento de 
identidades. Pensando assim, a equipe do Educativo MLP 
compartilha com todos os que acreditam na força do espaço 
não-formal de educação para a aprendizagem da língua como 
ferramenta de realização pessoal, profissional e de cidadania. 
Este material é uma sugestão para uma experiência 
significativa de aproximação do patrimônio linguístico e cultural 
exposto no Museu. É, consequentemente, uma oportunidade 
de conscientização do que é ser brasileiro e falante desta 
língua, de nosso berço e do mundo. 
Acompanhe nossa sugestões e seja mais um participante desta 
aventura educativa! (Texto transcrito pp 03 e 04) 
 
 

Para melhor compreender essa ação do Educativo com os professores, 

entrei em contato através do site do MLP, demonstrando meu interesse em 
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participar do curso, rapidamente tive resposta, com a confirmação para a 

próxima turma, data, horário e portão de acesso. 

 

Curso: Mundo Língua Palavra 

 

Participei do curso no dia 19 de março de 2011. Bem acolhidos em uma 

imponente sala do prédio da Estação da Luz, educador Edson (anexo 3) e os 

professores presentes tinham o objetivo de explorar o MLP como espaço 

educativo.  

 

            Figura 45: Corredor da ala oeste do Prédio da Estação da Luz 

 

Nesse curso estavam inscritos 25 professores, porém muitos faltaram 

sem justificativa. 

A formação do grupo começou a partir das apresentações pessoais, 

profissionais e expectativas sobre o curso. 

O educador solicitou aos professores, a leitura do logotipo do Museu da 

Língua Portuguesa. 

                               

Figura 46: Entrada do MLP - Painel com o logotipo 
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Não tivemos uma resposta única. Afinal “qualquer imagem pode ser lida 

de diversas maneiras” disse o mediador, demonstrando através das respostas 

dos participantes significados relacionados ao objetivo do museu. 

 

A imagem escolhida para logotipo do Museu da Língua 
Portuguesa representa tanto o universo quanto a impressão 
digital. É a referência de nossa língua como uma língua de 
contato e trocas culturais entre povos. É nossa identidade 
coletiva e pessoal. Por meio dela revelamos nossos 
pensamentos, sentimentos e entendemos o mundo que nos 
cerca. Nossa língua é parte de uma comunicação universal e, 
ao mesmo tempo, cabe no universo particular de cada falante. 
(Material Educativo para professores - Mundo Língua Palavra, 
2011,p.13) 
 

Após o entendimento do objetivo do MLP através do símbolo, 

começamos a visita nos ambientes do museu. Conduzindo com entusiasmo e 

bom humor, o educador convida os participantes a embarcarem em uma 

viagem cultural.   

Iniciamos pelo elevador, atentos para ouvir a composição musical 

Palavra-Língua, criada pelo artista que se destaca como músico, poeta, 

compositor, vj e artista visual brasileiro, Arnaldo Antunes. O educador comenta, 

“já estamos tendo contato com o acervo do museu”.  

Os participantes, que não conheciam o museu, mostram-se surpresos 

com essa primeira experiência do acervo imaterial. 

O educador provocou os participantes a identificar as palavras que 

formam o mantra e questiona sua importância para o MLP. Depois de ouvir os 

comentários, o educador comentou o objetivo, que é revelar os vários idiomas 

que influenciaram a formação da nossa língua. 

De dentro do elevador, vemos a Árvore das Palavras, com 16 metros de 

altura, em ferro. É o maior objeto de arte do acervo material, concebida 

conceitualmente por Antônio Riserio, que é poeta, tradutor, antropólogo e 

ensaísta brasileiro, criador do termo Idiomaterno, que apresentamos no 

capítulo III, juntamente com o Auditório. A escultura foi criada por Rafic Farah, 

que se destaca como designer gráfico, arquiteto, fotógrafo, escritor, escultor. A 

Árvore das Palavras pode ser visualizada em todos os três andares do museu, 

pelo elevador e por paredes transparentes 
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Figura 47: Foto do Elevador e da Árvore das Palavras 

 

 Os participantes/visitantes identificaram nas folhas, contornos de objetos 

e nas raízes, palavras. O educador continuou sua “provocação” quanto a 

escolha das palavras. 

 No 3º andar, entramos no Auditório, onde assistimos um filme de 10 

minutos, sobre o surgimento, história, diversidade, poder e importância das 

línguas para a humanidade. Em seguida, o telão se transforma em uma grande 

porta basculante, onde adentramos na Praça da Língua. Os dois ambientes 

estão descritos e analisados no próximo capítulo. 

 Ao sair da Praça da Língua, o educador questionou sobre os dois 

ambientes digitais. O curioso é que todos os participantes/professores, 

comentaram a diferença de ouvir poesias e sentir poesias. Outro comentário 

que chamou a atenção, todos já queriam agendar para trazer seus alunos, para 

conhecerem esses diferentes ambientes do museu.  

 Mesmo sem mencionar a palavra interatividade, os participantes 

expressaram a diferença do museu interativo em relação ao sentimento de 

inclusão.  

No segundo andar, apreciamos a Grande Galeria, conhecemos a Linha 

do Tempo, descobrimos nas Palavras Cruzadas, procuramos no Mapa dos 

Falares e brincamos no Beco das Palavras. Todos os ambientes estão 

descritos detalhadamente no capítulo III. 

 Nos diferentes ambientes, o educador aguçava a participação de todos, 

provocando experiências individuais e coletivas, que estão registradas em cada 

ambiente digital, no próximo capítulo. 
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Houve um espaço para que as dúvidas fossem esclarecidas. Ao 

voltarmos para a sala, para o encerramento o educador avaliou, oralmente, 

junto com os participantes o aproveitamento do curso. Todos os comentários 

foram entusiasmados e ali mais do nunca vivenciamos os ensinamentos de 

Paulo Freire (1996), “aprender não é um ato findo. Aprender é um exercício 

constante de renovação”. Os participantes preencheram formulários de 

avaliação do curso, educador e local, com espaços para acrescentar sugestões 

para o curso e para o MLP, que foram entregues para o educador. 

Comparo esse curso, a uma viagem de exploração, pois cada ambiente 

do museu foi experimentado, através de provocações significativas 

educacionais e culturais. Confirmando assim o objetivo do curso, segundo a 

equipe do Educativo MLP: “compartilhar com todos os que acreditam na força 

do espaço não-formal de educação para a aprendizagem da língua como 

ferramenta de realização pessoal, profissional e de cidadania”. 

No final do curso, cada participante recebeu certificado e o material, já 

apresentado nesse capítulo, com situações do uso e reflexão sobre a língua 

portuguesa. 

 

Outros cursos para professores estão sendo desenvolvidos pelo 

Educativo, todos destinados a experiência significativa de aproximação do 

patrimônio linguístico e cultural exposto no Museu, “a língua como objeto 

cultural”,  com a prática pedagógica do professor.  

 

Mediação Cultural no Museu da Língua Portuguesa 

 

O MLP recebe um grande número de visitantes tanto nas visitas 

agendadas como nas visitas do público espontâneo, para que aconteça a 

relação público/museu é promovida a mediação, como diz Marina Toledo 

(2011):  

 

Provocar reflexão. Focar o olhar do visitante, porque a gente 
recebe crianças que nunca nem entraram num elevador. Existe 
grupos que num primeiro momento fazem a exploração da 
tecnologia pela tecnologia, mas eu tenho percebido duas 
coisas: primeiro o papel do mediador, que mostra para ele  (o 
visitante) que além da tecnologia há uma outra coisa 
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interessante, e outras vezes, eu tenho visto muita gente que 
descobre isso sozinho, também eles começam apertar e de 
reprente ele começa procurar a palavra em si.( entrevista à 
autora) 
 

Nas visitas agendadas, os Educadores são orientados a iniciar a 

mediação conhecendo o grupo, com perguntas para a turma como: de onde 

vieram? O que gostariam de ver nesse museu? Depois desse primeiro 

momento, o educador começa o roteiro de visitação que é flexível, dependendo 

das características do grupo.  

No material impresso distribuidos aos alunos  do Ensino Fundamental na 

visitação, as provocações para reflexão aparecem em forma de perguntas, 

como por exemplo no ambiente do Elevador. 

 

Figura 48: Folder distribuído para as crianças “provocando” as reações no elevador. 

Você está ouvindo? 
O que é isso? 

Entende alguma palavra? 
Será outra língua? 

Essa música foi especialmente escrita para o nosso museu. 
 É ela que nos prepara para a entrada nas exposições  
e ao mesmo tempo é um desafio para nossos ouvidos. 

O que será que ela quer dizer? 
(Folder ,p.1) 

 

A outra preocupação da coordenadora é a mediação com o público 

espontâneo, “para que não saiam com uma experiência menor do que podia ter 

sido se não tiver a mediação”. Os Educadores são orientados a “convidarem e 
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provocarem” os visitantes a interagir e a refletir sobre a língua portuguesa nos 

diferentes ambientes do museu.  

Para exemplificar algumas mediações da equipe do Educativo, 

acompanhei grupos em visitas agendadas e espontâneas e descrevo as 

“provocações” no próximo capítulo. 

Com o objetivo de acompanhar a satisfação dos visitantes o Educativo 

do MLP, esse ano, promoveu uma pesquisa através de questionários, nas 

visitas agendadas, investigando os aspectos interessantes para o professor e 

para os alunos. Para os alunos foi perguntado: Agora que você visitou o 

museu. Se você fosse o educador do museu, o que você mostraria para os 

visitantes? E para o professor, a questão foi investigar os aspectos 

interessantes do MLP para adaptar ao conteúdo das aulas. 

Segundo a coordenadora, um dos aspectos que se destaca nos prévios 

resultados da pesquisa é a aprendizagem com Interatividade, cujo tema é o 

coração dessa pesquisa. 

Continuamos nossa expedição no Museu da Língua Portuguesa no 

capítulo III, porém descrevendo e analisando os ambientes digitais do museu. 
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CAPÍTULO III 
 
 
 
 
 

 
Procura da Poesia  

 
 

... 
Penetra surdamente no reino das palavras. 

Lá estão os poemas que esperam ser escritos. 
Estão paralisados, mas não há desespero, 

há calma e frescura na superfície intata. 
Ei-los sós e mudos, em estado de dicionário. 

 
Convive com teus poemas, antes de escrevê-los.  

Tem paciência, se obscuros. Calma, se te provocam. 
Espera que cada um se realize e consume 

com seu poder de palavra 
e seu poder de silêncio. 

Não forces o poema a desprender-se do limbo. 
Não colhas no chão o poema que se perdeu. 

Não adules o poema. Aceita-o 
como ele aceitará sua forma definitiva e concentrada 

no espaço. 
 

Chega mais perto e contempla as palavras. 
Cada uma 

tem mil faces secretas sob a face neutra 
e te pergunta, sem interesse pela resposta, 

pobre ou terrível que lhe deres: 
Trouxeste a chave? 

 
Repara: 

ermas de melodia e conceito  
elas se refugiaram na noite, as palavras. 

Ainda úmidas e impregnadas de sono, 
rolam num rio difícil e se transformam em desprezo. 

 
Carlos Drummond de Andrade 

(A rosa do povo, 1945, p.25) 
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Penetra através dos ambientes digitais no reino das palavras 

Assim, como o grande poeta Carlos Drummond de Andrade, que 

convida seu leitor a sentir a poesia, “a reagir com ela”, analisamos, nesse 

capítulo, os ambientes digitais do MLP e de que forma “convidam” seus 

visitantes a participarem da sua arte interativa. 

 Para melhor descrever os ambientes utilizamos fotos dos locais, e para 

demonstrar a mediação cultural proposta pelo museu, apresentamos partes 

dos materiais didáticos do MLP. Como a visitação no MLP é flexível, ou seja, 

pode-se começar por qualquer um dos ambientes do museu, nessa pesquisa 

optamos por descrever os ambientes digitais e analisá-los pela sequência dos 

andares do prédio. Sendo que o primeiro andar é destinado às exposições 

temporárias, iniciamos pelo segundo com: a Grande Galeria, a Linha do 

Tempo, o Mapa dos Falares, as Palavras Cruzadas e o Beco das Palavras, e 

no terceiro andar, o Auditório e a Praça da Língua, respectivamente. 

Apresentamos comentários espontâneos dos visitantes, ilustrações 

feitas por crianças e também, registros de grupos de visitação que participei, 

com a intenção de demonstrar algumas das reações dos visitantes, e o que 

essas reações geraram neles depois do convite do MLP, como mediador 

cultural. Em cada ambiente, destacamos estudiosos que nos ajudam a pensar 

sobre o tema investigado. 

 

Viaje... na Grande Galeria 

 

Figura 49: Foto da visita da AACD, no término da Grande Galeria com apresentação do tema: 

Culinária. 
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Ao descer do “Elevador com mantra”, no segundo andar do lado 

esquerdo, encontramos a Grande Galeria.  

Os especialistas  Antonio Riserio, Manuela Carneiro da Cunha e Marilza 

Oliveira escreveram textos-base, que foram adaptados por Isa Grinspum 

Ferraz, Marcelo Macca e Marcos Pompéia formando o roteiro da Grande 

Galeria. Destacam-se os seguintes temas: cotidiano, natureza e cultura, 

culinária, carnavais, danças, festas, futebol, músicas, raiz lusa, relações 

humanas e religiões. 

Os profissionais (anexo 1) criaram um telão de 106 metros de extensão 

que exibe onze videoclipes com seis minutos de duração cada um, 

apresentados em uma combinação de imagens rápidas com cores vibrantes e 

diferentes sons.  

O Educativo do MLP, como já vimos no capítulo anterior, tem como 

objetivo principal, a mediação nos ambientes do museu, para isso desenvolveu 

materiais didáticos. No folder destinado às crianças apresenta a Grande 

Galeria com uma questão inicial, que é investigar “quem gosta de mexer em 

computador” e, em seguida o convite para conhecer o andar interativo “onde a 

nossa língua portuguesa está exposta de um jeito que você nunca viu”. 

 

 
Figura 50: Folha 3, Folder para crianças 
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Nessas apresentações, temos a língua viva, em toda a gama 
da oralidade de nosso povo brasileiro, em circunstância e 
contextos diversos compondo o pano de fundo para a 
apreciação do principal acervo linguístico da língua falada. 
(MLP, 2011, p.12) 
 

 

 As provocações são sobre “como falamos” e a atenção nas “pessoas 

mediadoras” (exemplo, das avós) com quem convivemos e conhecem outras 

expressões da língua portuguesa.  

 

 
Figura 51: Imagem da Grande Galeria: utiliza imagem, som e gíria. 

 Exemplo a exibição: à Toa. 
 

Na Grande Galeria, o visitante vê, ouve e lê várias formas que utilizamos 

para a comunicação através da Língua Portuguesa. 

 

As experiências compartilhadas com os viajantes 

 

Todos os dias é um vai-e-vem 
A vida se repete na estação 

Tem gente que chega pra ficar 
Tem gente que vai pra nunca mais 

Tem gente que vem e quer voltar 
Tem gente que vai e quer ficar 

Tem gente que veio só olhar 
Tem gente a sorrir e a chorar 

E assim, chegar e partir... 
(M. Nascimento e F. Brant) 
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Na poesia, os movimentos de chegar e partir causam diferentes reações 

nos passageiros. A Grande Galeria provoca seus visitantes a experimentarem 

essa “viagem no cotidiano da língua portuguesa” com muita tecnologia. 

Ler significa reler e compreender, interpretar. Cada um lê com 
os olhos que tem. E interpreta a partir de onde os pés pisam. 
Todo ponto de vista é a vista de um ponto. Para entender como 
alguém lê é necessário saber como são seus olhos e qual é 
sua visão de mundo. (BOFF,1997, p.15) 
 

Assim, há uma multiplicidade de leituras possíveis nesse ambiente, 

todas carregadas das referências pessoais e sociais de cada visitante.  

Diferentes olhares e interpretações dos visitantes foram observados na 

Grande Galeria. Alguns andam devagar, apreciando as diferentes maneiras de 

apresentação das imagens e dos sons; outros acompanham o movimento 

frenético de uma estação de trem real, andando apressados, assistindo, e 

quando estão acompanhados, até comentam a exibição; e outros esperam 

sentados, apreciando “a língua em movimento”, enfim cada qual reflete o tipo 

de experiência que lhe foi oferecida pela família, pela escola, pela vida.   

Frente à Galeria, diz uma professora visitante: 

- Para mim, deveríamos juntamente com o conteúdo planejar 
visitas aos museus. Olha essa Galeria, que riqueza de 
informações!  
 

A partir desse depoimento refletimos a parceria entre os ambientes de 

aprendizagem: escola e museu. 

...criam-se novas fronteiras e trâmites entre as duas 
instituições, ou seja, a Escola não vê o Museu como "mero 
ilustrador" de seus projetos curriculares e sim como espaço 
que se utiliza de recursos e mediações comunicacionais 
diversas para o conhecimento da própria cultura ou de outras 
culturas. (GRINSPUM, 2000,p.50) 
 

Continuando, com a intenção de investigar as expressões dos visitantes, 

registrei depoimentos de pessoas que acompanhei diretamente, organizando 

uma visita no dia 1 de outubro, para as alunas do EAD do curso de Pedagogia 

do módulo VI e seus familiares. Nessa visita participaram dezoito alunas e doze 

familiares, entre crianças e adultos. Com o objetivo de registrar todas as 

reações dos empolgados visitantes, após a visita, solicitei uma “lição de casa”: 

“Descreva qual sua opinião sobre os ambientes do MLP e relacione uma única 
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palavra a cada um”. Os resultados serão apresentados separadamente em 

cada ambiente do MLP. 

Analisando todas as “palavras” relacionadas à Grande Galeria, 

percebemos que todas estão ligadas a “Movimento”. Para a maioria dos 

participantes, o movimento estava na exibição, com vídeos curtos coloridos e 

sonoros, que “enchem os olhos”, como diz uma aluna. Outros, pelo movimento 

da língua portuguesa em várias demonstrações, “tantas pessoas e informações 

mostrando o que nós falamos e nem percebemos”. Outro depoimento 

relacionou o movimento a quantidade de informações, “parece a internet, usa 

tecnologia e apresenta ‘coisas’ diferente e  rapidinho.” 

 Após a visita com o grupo de Pedagogia, uma das alunas tornou a 

visita-lo com a família e colaborou para análise do ambiente com o desenho da 

filha, de 12 anos. 

 

 

Figura 52: GrandeGaleria “meu lugar preferido” 

     A menina representa “seu lugar preferido do MLP”, a Grande Galeria 

com o desenho de um trem, onde os monitores do ambiente são representados 

por janelas com os temas da sua preferência: 

- Carnaval, “samba” com símbolos de música e a nota 10, 
“lembrou as escolas de samba”. 
- Gestos e jeitos, lembrou “Rebelde”, novela exibida na TV que 
a menina assiste. 
- Comidas e gostos: pratos e bocas e sabores (hum...) 
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- Esportes: bola, rede, vôlei.( as explicações foram feitas pela 
mãe, durante a aula)  
 

A descrição da família, identificada pelo parentesco e nome de cada um 

(que apaguei só os identificando como visitantes do MLP), indicam que estão 

em movimento pela plataforma. Ela ilustra a porta simbolizando sentimentos, 

música, palavras e brincadeiras, e ainda o cabide com as palavras 

comentários, demonstra que o ambiente provou uma experiência de 

participação, quando relaciona a Grande Galeria com suas preferências 

pessoais. E também demonstra “movimento” de sua família andando por um 

lugar que não conheciam e caminhando pela plataforma para aprenderem 

juntos.  

Outro momento interessante foi observar a visita ( figura 49) da AACD – 

Associação de Assistência a Criança Deficiente – no dia 23 de março desse 

ano. Em conversa com a professora que acompanhava o grupo, ela esclareceu 

que os alunos apresentavam níveis diferentes de aprendizagem, “alguns não 

reconhecem cores e outros já estão reconhecendo palavras”. Na Grande 

Galeria, as crianças demonstravam-se felizes e interagiram com sorrisos e 

expressões corporais, movimentando-se nas suas cadeiras de rodas, 

principalmente, quando ouviram o samba “Devagar, devagarinho” e viram as 

diferentes exibições no telão. Nesse caso, os visitantes reagiram com  

movimento corporal a provocação do ambiente. Uma mãe que acompanhava 

seu filho disse em comentário espontâneo, que o menino estava agitado e 

quando chegou à Galeria, acalmou-se e começou a se expressar com 

entusiasmo mostrando a tela, “ele adora ver o movimento nas imagens”, diz a 

mãe.  

Observamos também que nesse ambiente, os visitantes não abordam os 

Educadores para maiores esclarecimentos. 

Segundo a coordenadora do Educativo do MLP, quando questionada 

pela mediação na Grande Galeria, ela define que a absorção depende de cada 

um, de cada experiência pessoal. Para Dantas, “na história te ensinam as 

coisas mais lindas que foram feitas na língua portuguesa”, a Grande Galeria 

mostra a relação da língua com as diferentes formas de expressão, “é o 

envolvimento, é chegar e se sentir pertencendo e dono dessa língua.” 
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Entendemos assim, que o ambiente promove a mediação provocando 

seus visitantes a “experimentarem seus movimentos”. 

A fase estética ou vivencial da experiência é receptiva. Envolve 
uma rendição. Mas a entrega adequada do eu só é possível 
através de uma atividade controlada, que bem pode ser 
intensa...A percepção é um ato de saída de energia para 
receber, e não de retenção da energia...Quando somos apenas 
passivos diante de uma cena, ela nos domina e, por falta de 
atividade de resposta, não percebemos aquilo que nos 
pressiona. Temos de reunir energia e coloca-la em um tom 
receptivo para absorver. (DEWEY, 2011, p.136) 

 

Portanto, acreditamos que a interatividade na Grande Galeria, com as 

cores, as pessoas, as imagens, as músicas, só acontece quando o visitante  

permite “criar sua experiência” no “movimento” desse ambiente digital, que 

demonstra uma das diferentes formas de apresentação do acervo do MLP.  

   

Espelhe-se... na Linha do tempo 

 

“Os limites da minha linguagem 

 são os limites de meu mundo.” 

Ludwig Wittgenstein  

 

Continuando no segundo andar, saindo da Grande Galeria, o visitante 

encontra o Mapa das Famílias Linguísticas. 

 

 

Figura 53: Imagem do Mapa das Famílias Linguísticas 

 E em seguida, a parede inteira forma a Linha do Tempo 
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Figura 54: Foto do 2º andar do MLP 

 

Ilustrados em grandes paineis, o Mapa das Famílias Linguísticas e a 

Linha do Tempo contam a história da Língua Portuguesa. 

 

Figura 55: Foto do painel inicial da Linha do Tempo. 

Esta linha do tempo narra, de maneira bastante simplificada, a 
história da língua portuguesa do Brasil. Na parte central, uma 
síntese da história da língua portuguesa na Europa, desde 
seus primórdios. Na parte superior, um pouco da história das 
culturas indígenas em território brasileiro, com destaque para 
os povos de língua Tupi; Na parte inferior, por fim, momentos 
da história de algumas das culturas da África, principalmente 
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dos povos da família de línguas Níger-Congo trazidos para o 
Brasil.  
A partir do século XVI, essas três correntes se encontram e se 
unem para formar a linha do tempo do Português do Brasil, que 
nos traz até os dias de hoje. 
Os fatos, as datas e as ilustrações aqui apresentados são 
sempre aproximações. Eles procuram contornar as diversas 
lacunas de conhecimento arqueológico, antropológico e 
linguístico que ainda hoje persistem. (Texto transcrito da 
Ilustração) 
 

A Linha do Tempo é resultado da pesquisa dos profissionais (anexo 1) 

que resumidamente, demonstraram seis mil anos da história humana, 

destacando três línguas: a Língua Portuguesa, Línguas Africanas e Línguas 

Ameríndias. 

Nos painéis são destacadas frases, como “Tupi or not tupi” de Oswald 

de Andrade, “Quem não se comunica se trumbica” do apresentador Chacrinha, 

Nossa lingu@ digit@l, entre outras, localizando o visitante no tempo e fatos 

marcantes da história da língua portuguesa.   

 

Figura 56: Fatos da história do Brasil também são apresentados 

 

Além das informações contidas nos painéis, os visitantes podem ampliar 

seus conhecimentos assistindo as exibições nos monitores adaptados ao 

ambiente, tornando assim o espaço também digital. 

A linha do tempo do MLP termina num espelho provocando o visitante 

com sua própria imagem. 
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Sobre a Linha do Tempo no material impresso do curso Mundo Língua 

Palavra são apresentadas questões sugerindo a reflexão sobre a língua em 

seus diferentes aspectos e manifestações e a “provocação” do ambiente. Como 

exemplo: 

Que língua falamos? 
Por que falamos esta língua? 
De que outras maneiras podemos nos comunicar? 
Como aprendemos a língua materna? 
Em que outros lugares aprendemos palavras? 
Por que falamos a língua portuguesa? 
Por que os portugueses não falam a língua dos árabes? 
Por que nosso português é diferente do de Portugal? Em que difere? 
Onde mais se fala o português como língua oficial? 
Em que lugares do mundo há ocorrências da língua portuguesa? 
De onde vem nossa língua? 
Qual é o berço de origem de nossa língua?(MLP, 2011, p15) 

 

Outra forma de mediação nesse ambiente é convidando as crianças a 

refletirem sobre a língua portuguesa no material didático com as ilustrações do 

personagem Felipinho. 

 

 
           Figura 57:  Material didático para crianças, p.4 
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Você reparou que a linha do tempo terminou com um espelho? 
Por que será? O que esse espelho reflete? Será que a história 
da língua portuguesa termina no ano 2000? (texto transcrito) 
 

 

Tempo e Reflexos: “Nossa língua é nosso melhor retrato.” 

 

Na Linha do Tempo, os visitantes tem acesso a várias informações nas 

leituras dos paineis, Entre muitos aspectos positivos observamos nesse 

ambiente a diferença no tempo da visita. 

Percebemos o visitante que anda, durante pouco mais de 1 minuto, pois 

não leu nenhum painel, nem acessou as explicações nos monitores, só “viu” o 

ambiente, de modo distraído. Quando perguntei a um visitante se ele tinha 

gostado da frase do Chacrinha: “Quem não se comunica se trumbica.” Ele 

respondeu “aonde está isso?” E voltou para procurar e então começou a ler os 

paineis e também acessar os monitores. 

Porém nas minhas visitas mergulhada na observação atenta, entretanto, 

percebi que a grande maioria dos visitantes fica o maior tempo da visitação 

nesse ambiente. Segundo os educadores que ficam no local: “Já tivemos 

visitantes que ficaram 3 horas e meia”.  

Nas minhas observações constatei o que outros educadores já tinha me 

informado: Aos sábados, até pelo espaço estar com mais visitantes, lembrando 

que o acesso no MLP é gratuito, a visitação é mais rápida. Aos domingos, os 

visitantes, em sua maioria vem com suas famílias, ficam mais tempo, pois leem 

e comentam as informações. 

Nas várias visitas agendadas pelas escolas, que observei, percebi uma 

dinâmica comum, o educador ficou atento para ver a reação dos alunos, 

quando só estão olhando o painel, o Educador provocou: “Você já sabia?” E 

mostra o painel ou o monitor que o aluno só tinha visto rapidamente. É comum 

que  em seguida, o aluno vá conhecer para se informar. 

 Muitos jovens passam olhando e só prestam atenção quando 

reconhecem o símbolo @, que aparece no meio de algumas palavras, no 

painel do “internetês”. “Nem sabia que existia isso, internetês”, comenta um 

visitante junto de seus amigos adolescentes. 



80 
 

Figura 58: Painel da Linha do Tempo mais observado pelos jovens 

Nossa língu@ digit@l 
Uma maneira de avaliar a influência de uma nova tecnologia 
sobre a cultura de uma comunidade é através das 
modificações que ela exerce em sua língua. Com a 
popularização do microcomputador, a partir dos anos 90, outra 
linguagem escrita – o internetês” – foi sendo criada pelos 
jovens em suas comunicações pela Internet. As palavras foram 
reduzidas a abreviações; a acentuação foi substituída por letras 
que levam em conta a fonética e não mais a etimologia das 
palavras; normas gramaticais foram deixadas de lado. Ao 
mesmo tempo, houve uma entrada maciça de termos de 
origem estrangeira ligados à informática. (texto transcrito) 
 

Porém o que mais chama a atenção nesse ambiente é a reação de 

todos os visitantes ao se depararem com o “espelho”. 

 

 

Figura 59: Últimos paineis da Linha do tempo. 
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-...Olhava para o espelho, ia de um lado para outro, recuava, 
gesticulava, sorria, e o vidro exprimia tudo. Não era mais um 
autômato, era um ente animado. Daí em diante, fui outro...e 
sentava-me diante do espelho, lendo, olhando, 
meditando...(Machado de Assis, O espelho – esboço de uma 
nova teoria da alma humana,1882) 
 

Comparamos o objeto “espelho” da Linha do Tempo do MLP ao O 

Espelho de Machado de Assis (p. 29) impresso no material didático que foi 

distribuído aos visitantes da primeira exposição temporária do MLP. No conto O 

espelho, o alferes, personagem principal, foi “provocado” pelo objeto e pela 

imagem da sua “alma exterior”. No objeto espelho da Linha do Tempo, cada 

visitante reage à provocação feita pelo MLP, a partir da sua interpretação. 

 

 As referências pessoais, fundadas nas experiências 
individuais, e as referências culturais, nascidas no convívio 
com a cultura de seu entorno, direcionam o 
poetizar/fruir/conhecer arte, levando-nos a fabricar sentidos, 
significações que atribuímos ao que estamos observando. 
Quanto mais referências tivermos, maiores e diferentes as 
possibilidades e perspectivas para análises e 
interpretações.(MARTINS,2010, p.19) 
 

Que referências pessoais e culturais são ativadas ao final da linha do 

tempo quando o visitante se vê refletido no espelho? 

Observando esse ambiente, percebi que os visitantes de diferentes 

faixas etárias interpretam “sua imagem no espelho” da Linha do Tempo a partir 

de suas referências como “participante do ambiente e da língua portuguesa”.  

Das reações de expressões observadas, destacamos: admiração da 

própria imagem, admiração da situação, sorrisos, caretas, até atos de vaidade, 

como arrumar o cabelo, ver a maquiagem, olhar de indiferença e de dúvida.  

Outras reações foram observadas pelos participantes do curso Mundo 

Língua Palavra. O primeiro contato foi a breve apresentação da Linha do 

Tempo pelo educador, sem destacar a importância do objeto “espelho”. Em 

seguida, cada participante conheceu e reagiu à “imagem”. Os comentários 

foram unânimes ao destacar o espelho como “provocador”.  

Os participantes se interessaram em ler as informações e assistir os 

vídeos, mas a reação mais expressiva nesse ambiente pode ser percebida com 

a presença de um espelho no museu, construindo um acervo “diferente” 

formado pelo reflexo de cada visitante. 
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A visita da turma da Pedagogia, citada anteriormente, promoveu muitas 

reflexões na sala de aula, quando verificamos as “lições de casa”. Primeiro 

como participantes do ambiente “minha imagem fez parte do acervo” comentou 

uma aluna, “a imagem só não, nós somos parte do acervo, a língua portuguesa 

é nossa, somos nós que construímos!” acrescentou outra aluna; continuando 

os comentários sobre a Linha do Tempo, discutimos a importância da leitura e 

interpretação dos paineis e da imagem.  

A maioria dos registros acompanha a ideia de participação “na Língua 

Portuguesa” e no ambiente interativo, objetivo proposto pelo MLP, mas o que 

mais expressa essa ideia é a ilustração do menino que participou da visita. 

 

Figura 60: Minha “Linha do Tempo”. 
 
A palavra da minha vida 

Eu quando tinha um ano eu era muito bonito e a primeira 
palavra que eu falei foi mamãe. E agora que tenho 10 anos a 
palavra que significa a minha vida é o amor. Eu escolhi essas 
palavras por que elas significam muitas coisas para mim e para 
outras pessoas. (texto transcrito) 

 

Lemos no desenho da criança, “a linha do tempo” da sua vida “0” 

representando quando conheceu o “idiomaterno” e “10”, sua idade atual, 

traduzindo seus sentimentos nas palavras “mamãe e amor”. De modo singelo o 

menino reflete o que foi falado por Marcello Dantas na entrevista. 
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O MLP vai brincar com a evolução da história dessa língua, vai 
falar da importância desse idioma terno, do idioma materno. 
Que língua eu falei “mamãe”, pela primeira vez, isso foi 
fundamental. E em que língua eu falo e celebro a poesia. 

 
O menino traduziu no desenho, seu desenvolvimento pessoal e a 

importância da língua portuguesa na sua vida, exemplificando as palavras do 

artista Marcello Dantas. 

Nesse ambiente do MLP, quando solicitados, os educadores orientam o 

visitante a conhecer o conteúdo nas leituras e no acesso aos monitores, 

sempre provocando reflexões, para gerar o interesse dos visitantes em querer 

aprender mais. 

Conhecendo esse ambiente do MLP com os mediadores ou 

individualmente, percebemos que a interatividade da Linha do Tempo com o 

visitante acontece, principalmente, na leitura da imagem no espelho.  

Observamos, portanto, que a principal mediação da Linha do Tempo 

acontece em três momentos: pelo convite do objeto propositor o espelho, pela 

reflexão que ele causa como objeto inusitado em museu e pela admiração da 

própria imagem, como participante do acervo. 

Ao ler, estamos entrelaçando informações do objeto, suas 
características formais, cromáticas, topológicas e informações 
do leitor, seu conhecimento acerca do objeto, suas inferências, 
sua imaginação. Assim, a leitura depende do que está em 
frente e atrás dos nossos olhos. (PILLAR, 2011, p. 8) 
 

 Na frente e atrás de nossos olhos, no final da Linha do Tempo, as 

reflexões  são convites desse ambiente para seus visitantes. 

 

Navegue... com o Mapa dos Falares 

 

Ao lado do espelho da Linha do Tempo está o Mapa dos Falares.  

Ainda no 2º andar do MLP, o visitante depois de conhecer a Linha do 

Tempo, encontra os vários falares de brasileiros.  
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Figura 61: Painel Inicial do Mapa dos Falares. 

No Mapa dos Falares, o visitante pode ver e ouvir os sotaques dos 

brasileiros. Nesse ambiente com alta tecnologia, o visitante escolhe um local do 

território brasileiro clicando na mesa de controle e tem acesso a imagens e 

áudios, que apresentam os variados modos de falar dos brasileiros dos estados 

da Federação.  

 

Figura 62: Foto da autora acessando os falares de São Paulo 

 

De acordo com dados do Censo Demográfico de 2010, realizado pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Brasil apresenta uma 

população de 190.755.799 habitantes. Essa quantidade faz do país a quinta 

nação mais populosa do planeta. Com esse grande número de habitantes que 

estão distribuídos em uma área de 8.514.876 quilômetros quadrados, os 

falares variam de região para região. 
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Figura 63: Imagem com vários personagens que demonstram os variados sotaques do povo 

brasileiro. 

 

 

O conhecimento ampliado com os falares do mapa 

 

Para dizerem milho dizem mio 

Para melhor dizem mió 

Para pior pió 

Para telha dizem teia 

Para telhado dizem teiado 

E vão fazendo telhados. 

Oswald de Andrade 

 

Os meus registros de observação, nesse ambiente, descrevem o 

conhecimento aliado à curiosidade dos visitantes, que variam em relação à 

faixa etária e a forma de visitação: sozinhos ou em família, ambos mediados 

pelos espaços do museu, e em turmas de escola, acompanhados pelos 

educadores. 

Alguns visitantes param em frente do Mapa dos Falares: clicam, 

acessam, mas quando começa a exibição dos vídeos, não interagem com o 

ambiente, e até saem do espaço antes de terminar a exibição. Outros agem 

completamente diferente, “querendo mais” e  pesquisando sotaques diferentes, 

comparando com sua experiência pessoal de falar e conhecer falantes. 

Os participantes do curso Mundo Língua Palavra do qual participei, 

interagiram com o espaço, pensando nas disciplinas que lecionam: 
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- Posso aproveitar o Mapa nas aulas de língua portuguesa, 
história, geografia e artes. (professora do EFI) 
- Depois de trabalhar com a história da língua portuguesa na 
Linha do Tempo, fica mais fácil mostrar os vários modos de 
falar nas regiões do Brasil. (professor de Geografia) 
 

As alunas da Pedagogia, participantes da visita, conheceram o espaço 

interativo e relacionaram com “Alfabetização”, tema que estão estudando 

juntamente com Letramento. O motivo de discutirmos sobre alfabetização foi 

devido à variação no modo de falar para o modo de escrever, a diferença entre 

a palavra escrita e a oralidade. O assunto continuou na sala de aula, inclusive 

com a participação das alunas que não puderam ir ao MLP. Em consenso 

sobre a palavra que definia esse ambiente, a turma escolheu “Brasileiros”, 

justificaram que assistiram depoimentos de pessoas comuns e agora fazem 

parte do acervo do museu, “assim como nós que falamos o paulista, paulistano, 

poderíamos estar ali no vídeo”, diz a aluna. 

“Você conhece alguém de Pernambuco, ou de Minas Gerais, ou do 

Acre? Então, conheça os brasileiros desses e de outros estados e seus 

sotaques.” Esse convite é feito no folder, pelo Educativo para as crianças que 

conhecem o Mapa dos Falares, e no ambiente, para os visitantes que solicitam 

as intervenções dos Educadores. 

Acompanhando algumas escolas percebi que as crianças ao interagirem 

com o ambiente, relacionam os sotaques apresentados, com pessoas do seu 

convívio (parentes, vizinhos e amigos), e com personagens da TV. Como 

exemplo: o aluno paulista se lembrou da avó gaúcha, “parece minha vó 

falando”, e a aluna lembrou-se de um personagem nordestino da novela que 

ela assiste: “Olha, fala igualzinho o Jesuíno”. 

Todos os visitantes que observei usam a língua portuguesa para sua 

comunicação e apresentam o seu sotaque, porém nesse ambiente percebi que 

só quem interagiu com o Mapa dos Falares, entendeu a “provocação” do MLP, 

que convida os participantes a conhecerem outros falares e percebem que “seu 

sotaque” faz parte da cultura do povo brasileiro. 

Destacamos, porém a curiosidade e o interesse do visitante em 

conhecer e investigar nesse ambiente interativo, para ampliar seu 

conhecimento. Conforme Freire (1993) o conhecimento “exige uma presença 

curiosa do sujeito em face do mundo. Demanda uma busca constante”. 
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Percebemos que a “busca constante” do visitante é que promove a 

interatividade nesse ambiente.  

 

Encontre...nas Palavras Cruzadas 

 

 

Figura 64: Imagem dos Totens  

 

No centro do segundo andar, o visitante encontra os totens. De um lado, 

o acervo material com objetos dos povos que contribuíram para formar o 

Português falado no Brasil, e do outro, monitores interativos, “onde é possível 

dialogar e refletir sobre as mais variadas questões e descobertas sobre a 

história da nossa língua” (MLP, p. 12). 

 As profissionais (anexo 1) desenvolveram oito totens multimídia, sendo 

dois dedicados às línguas africanas, dois às línguas indígenas, uma para 

espanhol, um para inglês e francês, um para línguas dos imigrantes e o último 

para o Português no mundo.  

 Em cada totem, além do visitante conhecer a origem da palavra 

escolhida, ele ouve a pronúncia e também tem acesso ao significado da 

mesma.  

 No material para as crianças, as Palavras Cruzadas estimulam a 

curiosidade pela ludicidade para pesquisa da palavra, conhecendo a origem e o 

significado. 
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Figura 65: Texto do Folder, Palavras Cruzadas (folha 4) 

Aqui você pode observar que não nasceu só de Portugal o 
nosso português: nós temos influência das língua africanas, 
ameríndias, das línguas de povos imigrantes e das línguas 
inglesa e francesa. Nesses computadores, você pode observar 
também as línguas ameríndias hoje e português espalhado 
pelo mundo. 
Além de curiosidades sobre cada povo que ajudou a construir o 
que somos hoje, você pode descobrir o significado e a origem 
das palavras como quindim, pipoca e baderna. 
(texto transcrito) 
 

 Para coordenadora do Educativo do MLP trabalhar com ludicidade, 

também é trabalhar com a interatividade, provocando e convidando, 

compreendendo “que interagindo é que o conhecimento se constrói”. 

 

O encontro do repertório cultural nas influências 

 

Brincar é a mais elevada forma de pesquisa. 

A. Einsten 

 

A partir das minhas observações, percebi que as “Palavras Cruzadas” é 

um dos ambientes mais “divertidos” do MLP, só perdendo para o Beco das 

Palavras, que será apresentado posteriormente. 
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Assim, como nos outros ambientes do museu, as reações são 

diferentes, porém a grande maioria dos visitantes fica curiosa para interagir nos 

totens. Alguns visitantes sentam nos bancos em frente aos monitores e 

procuram uma palavra, pela curiosidade de explorar, porém essa exploração é 

rasa e o visitante não se interessa em aprender as informações 

complementares que o ambiente oferece sobre cada palavra, saindo 

rapidamente. Às vezes, só escuta a palavra, mas nem se interessa em ler. 

Mas, muitos visitantes ficam muito tempo nesse ambiente brincando com a 

tela, selecionando e demonstrando interesse na pesquisa, no saber mais sobre 

a cultura, que pode ser aprendida no ambiente com muita tecnologia. 

Percebi que nesse ambiente, os Educadores provocam os visitantes a 

interagirem, a partir da brincadeira de procurar, para conhecerem o repertório 

cultural da língua portuguesa. 

Acompanhando visitantes de escolas, percebi que os professores além 

do interesse pessoal, sempre associam o conteúdo às disciplinas que 

lecionam, logo a brincadeira, torna-se uma divertida pesquisa aliada a sua 

prática pedagógica. E os alunos, reagem ao ambiente como divertido e 

conhecem a origem das palavras que usam no seu cotidiano. 

Outro grupo observado foi um grupo do EJA, Educação de Jovens e 

Adulto, que conheceu o MLP, no Horário Diferenciado, e ficaram a maior parte 

do tempo da visita, brincando e descobrindo nas Palavras Cruzadas. Alguns 

ainda no início do processo de alfabetização, demonstravam dificuldade em ler 

os textos que são apresentados no monitor, então pediam ajuda ao professor, 

a outros alunos e aos educadores que estavam no local, além do educador que 

acompanhava a visita.  

Com a turma de Pedagogia e seus familiares, não foi diferente, a 

brincadeira foi igual para adultos e crianças que queriam experimentar esse 

ambiente interativo, para descobrir a história da palavra escolhida. Nas “lições 

de casa” feitas pelas alunas, muitas escolheram as Palavras Cruzadas como 

ambiente favorito do museu, justificando que “aprenderam brincando”. De todos 

os registros lidos, a palavra que melhor definiu esse ambiente é “brincadeira”. 

Porém, a brincadeira em museu é um tema muito discutido, conforme 

Fortuna (2011), em seu artigo Museu é lugar de brincar?, “a abordagem lúdica 
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da visita ao museu converte-se, então, em paradigma educacional identificado 

com a criação e a renovação, enfim, com a afirmação da vida.”  

Segundo os paradigmas atuais da educação na escola, o aluno passou 

de receptor passivo dos conhecimentos prontos, para o aluno aprendiz que 

busca o conhecimento, é investigativo; e o professor passou de detentor, 

explicador ou transmissor do saber, para mediador. Ao investigar esse espaço 

lúdico no museu, observamos que os visitantes participantes passaram de 

passivos receptores de conhecimento, para visitantes investigativos, aceitando 

a proposta do ambiente interativo, Palavras Cruzadas, de “brincar para 

encontrar e ampliar o repertório cultural”. 

  

Construa...no Beco das Palavras 

 

No final do segundo andar encontramos outro espaço lúdico, o Beco das 

Palavras. Antes de entrar na sala iluminada somente pelas luzes brancas 

refletidas das mesas, o visitante encontra um painel com explicações sobre “o 

jogo” e as orientações para participar.  

O ambiente foi criado por Marcelo Tas, reconhecido como jornalista, 

diretor, apresentador de televisão, escritor e roteirista, junto com outros 

competentes profissionais (anexo 1), que reconhecem o Beco das Palavras, 

também como  Jogo da Etimologia.  

 

                     Figura 66: Foto de visitantes interagindo com o Beco das Palavras 

O jogo é exibido em uma mesa de projeção e consta em movimentar 

com a sombra das mãos, sufixos, prefixos e radicais, para formar palavras 

http://www.google.com.br/imgres?q=beco+da+palavras&um=1&hl=pt-BR&sa=N&biw=1192&bih=519&tbm=isch&tbnid=TMOWS2eF5d9Z0M:&imgrefurl=http://sigaomapa.com.br/?p=1093&docid=BJXDGeCJeelf7M&imgurl=http://sigaomapa.com.br/wp-content/uploads/2011/05/Museu_Lingua_Portuguesa-16-494x328.jpg&w=494&h=328&ei=f-3cTvDuIYWSgQfcmvjpDA&zoom=1
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completas.  Quando o objetivo é alcançado, a mesa se transforma exibindo 

animações e filmes sobre a origem e o significado da palavra formada. 

 A provocação dos Educadores no ambiente ou no material didático é de 

estimular os visitantes a interagirem brincando: “Quem disse que as palavras 

não são divertidas?!” 

 

Figura 67: Folder para crianças (2011,p.5) 

 Diz Dantas na entrevista, quando questionado sobre a forma lúdica de 

exposição no MLP, “no museu não tem nenhum problema ensinar com 

diversão”, e destaca a participação do visitante. 

A palavra museu é o lugar para guardar coisa velha e língua 
portuguesa era a coisa chata da escola. Então você chamava 
uma criança de dez, onze anos para ir ao museu da língua. E 
ela falava “Ah, museu.”, “língua portuguesa, ah.” E o pai 
forçava a barra, ou a escola, e o garoto saia de lá adorando o 
museu, e adorando a língua portuguesa. E perguntando “qual é 
o próximo museu que eu posso ir?” As pessoas não entendem 
uma coisa, que é muito importante, não tem problema nenhum 
ensinar com diversão. 
 

 

As formas de construção com as palavras 
 

Considerado pelos visitantes o ambiente mais lúdico do MLP, no Beco 

das Palavras, pude perceber que muitos visitantes não se interessaram em ler 
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o painel explicativo na entrada do ambiente. Entraram pela curiosidade de ver o 

desconhecido. 

As primeiras reações dos visitantes, observadas nas muitas visitas que 

realizei, foram de observação do ambiente escuro. Alguns por não ter lido as 

recomendações no painel, tocam na mesa com as mãos e são orientados pelos 

educadores a como proceder. 

Esse ambiente interativo inicia “só com os pedaços da palavra”, segundo 

comentário de uma visitante, porém a exibição do conteúdo completo, com 

origem e significado, só acontece com a participação do visitante em conduzir 

“os pedaços” para formar a palavra. 

Nas visitas espontâneas percebemos o entusiasmo da maioria do 

público para participar. “Esse lugar também pode mexer?”, perguntou uma 

visitante ao ver outros participarem. 

Observando as visitas agendadas, percebemos que no Beco das 

Palavras, alunos e professores constroem juntos a partir da interatividade do 

ambiente.  

Os alunos da AACD também participaram nesse ambiente. Alguns 

contaram com a ajuda de suas mães, que os pegavam no colo para “fazer a 

sombra com as mãos” e formar as palavras. As reações observadas nesse 

grupo foram de expressões de felicidade das crianças e comentários 

entusiasmados dos adultos que os acompanhavam. 

Na visita das alunas de Pedagogia e familiares observamos muita 

empolgação, pois todos participaram e brincaram juntos. Os resultados, ou as 

exibições do conteúdo completo, foram comemorados e lidos com entusiasmo. 

Na sala de aula, os comentários sobre o ambiente focalizam a Interatividade 

com ludicidade. A palavra escolhida para esse ambiente foi “diversão” e 

aproveitamos para discutir sobre o significado do “brincar”, tema estudado 

durante o curso. As alunas destacaram os estudos de Maldonado (2003), 

“Através das brincadeiras a criança: aprende, exercita suas novas habilidades, 

percebe (fascinada) coisas novas, digere medos e angústias, repete sem parar 

o que gosta, explora e pesquisa o que há de novo ao seu redor”. Porém, os 

comentários sobre a brincadeira no Beco das Palavras enfatizou o convite do 

ambiente para todos visitantes, independente da idade, a participarem do jogo 

de construir palavras, e principalmente na interação com o ambiente.  
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Prepare-se... no Auditório 

“Quem não vê bem uma palavra, 
não pode ver bem uma alma.” 
                        Fernando Pessoa 

 
 

                       
Figura 68:  Foto do Auditório, aguardando seus visitantes. 

   

Chegando no 3º andar do MLP, encontramos o Auditório, com 

acomodação para 180 pessoas. Nesse ambiente é exibido um curta-metragem 

com duração de dez minutos, composto por várias imagens e sons, preparando 

os visitantes para além de assistir, “ver” a língua portuguesa, parafraseando o 

poeta Fernando Pessoa. 

O filme foi criado por Antônio Risério, com roteiro de Isa Ferraz, música 

de Luiz Macedo e montagem de Caio Cobra, direção de Tadeu Jungle, narrado 

por Fernanda Montenegro, concepção e supervisão geral de Hugo Barreto e 

coordenação geral do projeto por Silvia Finguerut, Jarbas Mantovani e Lucia 

Basto. 

No Auditório é apresentado o surgimento, a história, a diversidade, o 

poder e a importância das línguas para a humanidade. Destacamos trechos do 

vídeo para exemplificar: 

 

Com a linguagem, nasceu o universo propriamente humano. 

 

http://www.google.com.br/imgres?q=auditorio+museu+da+lingua+portuguesa&um=1&hl=pt-BR&sa=N&biw=1192&bih=561&tbm=isch&tbnid=jtW5N4BJtoEAKM:&imgrefurl=http://tc.batepapo.uol.com.br/convidados/arquivo/arte/isa-ferraz-diretora-de-conteudo-do-museu-da-lingua-portuguesa.jhtm&docid=NtUoTsIMYNy9SM&w=440&h=320&ei=RhZRTrX4DIby0gGhhOizAg&zoom=1
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As imagens e as músicas explicam que a linguagem surgiu há milênios, 

porém não se tem registro da primeira palavra.  

 
Razão e emoções, sonhos e projetos se organizam e 
ganharam lugar. Só nós, os humanos, podemos escapar do 
presente e planejar o futuro. Só nós temos saudades do que 
passou e podemos inventar outros mundos. 

 

O filme conta a história da língua, demonstrando as atitudes humanas. 

 

Nosso reino é o dos signos e nele se instaura o universo da 
palavra. Não existe humanidade sem língua. É ela que dá 
sentido e significado ao que somos, pensamos e fazemos. A 
língua é como a espinha dorsal que põe de pé as sociedades, 
organizando crenças e costumes, valores e comportamentos. 

 

 Apresenta a importância da língua através dos signos: as palavras. 

  

Não se sabe ao certo como surgiram as milhares de línguas 
que existem. O que se sabe é que elas foram se formando nos 
mais variados cantos da Terra. Línguas diferentes entre si cada 
qual com sua sonoridade, com seus modos de organizar as 
palavras com seus timbres. 
Todos nós nascemos dentro do universo da nossa língua 
materna. E as palavras dessa língua nos abrigam, envolvem. 

 

Exemplifica as influências indígenas, africanas e dos imigrantes, no 

português falado no Brasil. 

 

Os encontros e desencontros entre essas culturas de falares, 
criaram uma língua única, original que continua a se reinventar 
todos os dias pelas ruas e praças do país com seus ritmos e 
ritos, nos poemas e canções. 
 
 

 Mostra o surgimento do Idiomaterno. 

 

No Brasil, a língua portuguesa atingiu um grande grau de 
mistura e invenção. Aqui vive a grande maioria dos seus 
falantes. Gente que ajuda conduzir pelo planeta, o destino 
desse antigo e belo Idiomaterno.  
 

 

Aproximação da Língua com o audiovisual 
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Figura 69: Foto do Auditório, na entrada dos seus visitantes 

 

Ao comprar o ingresso na entrada do MLP, o visitante recebe um ticket 

com o horário da sessão do Auditório que irá participar. A espera na fila é muito 

rápida, valendo-se para organização do ambiente. 

 Observando a reação dos visitantes na fila, pude perceber o quanto a 

maioria das pessoas está ou é ansiosa pelo inesperado. Porém ali, tirando os 

estrangeiros, os visitantes já concretizam a ideia principal do filme: 

                                                                    Pensamos em português. 
                               Sentimos em português. 
                               Criamos em português. 

                               E essa língua que nos faz ser quem somos. 
 

 Abrem-se as portas, inicia-se o momento de acomodação nas cadeiras 

vermelhas, diante de algo conhecido pela grande maioria, um telão.  

 Os visitantes sentam-se e ficam a espera de um filme, situação tão 

comum para frequentadores de cinema. 

 Luzes apagadas e inicia-se a projeção. Percebi que a música alta e as 

várias imagens que se movimentam surpreendem os visitantes, que ficam em 

absoluto silêncio.  

 Poderíamos relacionar esse momento a vários estudos sobre o uso de 

vídeos aliados a aprendizagem e comunicação. 

 

Vídeo significa também uma forma de contar multilinguística, 
de superposição de códigos e significações, 
predominantemente audiovisuais, mais próxima da 
sensibilidade e prática do homem urbano. Parte do concreto, 
do visível, do imediato, próximo, que toca todos os sentidos. 
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Mexe como o corpo, com a pele – nos toca e “tocamos” os 
outros, estão ao nosso alcance através dos recortes visuais, do 
close, do som estéreo envolvente. Pelo vídeo sentimos, 
experienciamos sensorialmente o outro, o mundo, nós 
mesmos. (MORAN, 1995, p.27) 

 
  

Na justificativa do acervo imaterial demonstrado nas diferentes maneiras 

de apresentação, define Marcello Dantas (2011), “língua nasceu audiovisual, 

língua é audiovisual. Qualquer outra representação é só uma representação.”  

Recortes visuais, close, som envolvente impactam os visitantes. Em 

comentários espontâneos sobre o Auditório, a maioria dos visitantes comenta a 

exibição do vídeo no museu, “parece cinema e não museu” diz a aluna de 12 

anos. A professora que acompanhava o grupo comentou: “esse museu é todo 

diferente, apresenta o acervo em forma de vídeo, e nos faz viajar na língua 

portuguesa”. 

Outro comentário desse ambiente foi o uso do termo “Idiomaterno” 

desconhecido pelos visitantes, que se encantaram com o significado e com a 

poética da palavra. 

A turma de Pedagogia assistiu ao vídeo e comentou a importância da 

música na exibição, “dá para viajar na trilha sonora do filme”, diz a aluna. De 

todas as palavras selecionamos “História”, justificando que nos comentários, os 

visitantes mencionavam partes do vídeo, que mostravam a história da língua, 

com situações pessoais, “ouvi a música de ninar da minha infância e da 

infância dos meus filhos”. 

Os comentários demonstram que os visitantes se surpreendem com a 

diferente ação mediadora, utilizando um curta metragem para monstrar o 

acervo o MLP.  

Ao acatar a importância do visitante nos espaços 
museológicos, a comunicação procura desenvolver meios cada 
vez mais complexos que facilitem a apreensão das 
informações veiculadas nas exposições e colaborem na 
interpretação. Trata-se de desenvolver uma mediação 
facilitadora entre os públicos e o saber. (VALENTE, 2005, 
p.198) 
 

É esta mediação facilitadora que vemos no documentário apresentado 

no Auditório, a “linguagem dos sons”, a “linguagem das imagens”, a “linguagem 

da história”, a “linguagem das inter-relações”, a “linguagem pessoal”, e 
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“linguagem das palavras”, podem ser lidas como múltiplos recortes da 

realidade, da história do passado para o presente, da comunicação através das 

músicas, da aprendizagem fora do ambiente escolar, e da arte como 

provocadora de sensações.  

Para apresentar o terceiro andar do MLP, o material didático para 

crianças propõe conhecer a história da língua portuguesa no auditório e depois 

entrar “num lugar repleto de poesia”. 

 

 

 
                  Figura 70: Provocações no 3º andar do MLP (folha 7) 

Você acaba de chegar ao nosso auditório. 
Aqui verá uma apresentação que leva o nome de “idiomaterno”. 
Você acha que um idioma tem a sua própria história, assim 
como seu cachorro, seu gatinho, ou mesmo você? 
Pois é o que irá descobrir nesse vídeo! 
Logo depois, você entrará na Praça da Língua!!! 
Um local repleto de poesia! 
Você gosta de escrever? 
E de ler? 
Será que você já leu algum desses escritores? 
De qual dos poemas e histórias contadas na Praça da Lìngua 
você mais gostou? 
E qual se parece mais com você? 
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Ao encerrar a exibição do vídeo, o telão do Auditório se transforma em 

uma grande porta basculante, dando acesso a Praça da Língua.  

Essa transformação de ambiente, do Auditório para a Praça da Língua, é 

considerada “um momento mágico” para muitos visitantes, pois a passagem  

em um caminho aberto por uma grande porta, convida os visitantes a se  

prepararem para o  “lugar dos sonhos” como definiu uma visitante.  

  

Entre e sinta...na Praça da Língua 

 

Ora (direis) ouvir estrelas! Certo 
Perdeste o senso!” E eu vos direi, no entanto, 

Que, para ouvi-las, muita vez desperto 
E abro as janelas, pálido de espanto... 

Olavo Bilac 

 
Figura 71: Foto da Praça da Língua  

  

 Esse ambiente do MLP lembra um planetário, mas não para apreciar a 

beleza das estrelas, mas um “planetário de palavras” para reconhecer o brilho 

dos clássicos da língua portuguesa. 

A Praça da Língua assemelha-se a um anfiteatro com arquibancadas 

para “sentir a língua portuguesa em prosa e poesia”. Para apresentar alguns 

dos clássicos da literatura, os profissionais (anexo 1) com direção artística de 

Marcello Dantas, criaram imagens que se espalham por todo ambiente, teto, 

parede, chão. A produção sonora e musical acompanha  poesias e prosas, com 

seguintes temas: amor, exílio, pessoas, favela e música. A apresentação 

consta de poesias de Carlos Drummond de Andrade, Gregório de Matos, 
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Fernando Pessoa e Luís de Camões, textos de Guimarães Rosa, Euclides da 

Cunha e Machado de Assis e canções de Noel Rosa e Vinícius de Moraes. 

Dentre os vinte e seis narradores, declamadores dos textos, 

destacamos: Arnaldo Antunes, Chico Buarque, Elza Soares, Juca de Oliveira, 

Mateus Nachtergaele, Paulo José, Zélia Duncan, que embelezam o ambiente e 

enriquecem a apresentação. 

 Segundo o material do Educativo para os professores, “um ambiente 

onde a poesia não é meramente ‘lida’, mas vivenciada em suas minúcias, 

palavras e silêncios”. 
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Figura 72: Comentários dos responsáveis pela Praça da Língua, exposto na parede do 

corredor do MLP. 
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Sobre a Praça da Língua 
Os textos reunidos na Praça da Língua não tem, nem podemos 
ter qualquer pretensão de compor uma antologia “definitiva” de 
poesia e prosa em língua portuguesa. Longe dessa ambição, o 
objetivo aqui foi simplesmente reunir, de modo mais sintético e 
sugestivo possível, amostras representativas de nossa língua 
em seu estado de potência máxima. Foram privilegiados os 
autores brasileiros, escolhidos de um grande arco de tempo, 
provocando incluir o maior número de escritores reconhecidos 
hoje, por consenso, como os maiores de cada época. 
Os textos foram organizados em módulos divididos em três 
programas apresentados alternadamente na praça. Cada 
módulo tem um tema definido, mas não há padrão e tamanho, 
nem número de autores. Um módulo pode ser uma única frase, 
ou um único parágrafo (como nos dois exemplos de Guimarães 
Rosa) ou um poema curto (como “A Onda”, de Manuel 
Bandeira); pode ser um trecho longo de um único autor (como 
no excerto de “Favelário Nacional”, de Drummond), ou uma 
combinação de textos de vários autores (como na sequencia 
de “Canções do Exílio”, ou no conjunto de prosa, canção e 
poesia do “Juízo Final). 
Para cada texto, foi escolhido um leitor ou leitora – cada um por 
um motivo especial, São leitores capazes não só de dar forma 
expressiva de palavras com a força da voz, mas também de 
sugerir vias de interpretação, pelo próprio vínculo que aqui se 
cria entre cada um deles e o texto lido. Em tudo isso – seja na 
construção dos módulos, seja nas locuções – buscou-se 
ressaltar a vida em movimento desses poemas e prosas, que 
não cessam jamais de se recriar, a medida que vão sendo 
lidos, uns pelos outros e geração após geração. 
Menos do que “museu”, então, no sentido tradicional do termo, 
o que se tem é mesmo uma praça, um lugar de encontro e de 
conversa. Não qualquer conversa: “Penetra surdamente no 
reino das palavras”, adverte Drummond no verso que nos serve 
de abertura. “Surdamente”: quer dizer, em silêncio, atento, 
aberto para escutar o que se diz “no reino das palavras”. É o 
reino de todos nós, um patrimônio dos que falam a língua 
portuguesa e tem nela um meio como nenhum outro para 
compreender e renovar o mundo. 
Arthur Nestrovski e José Miguel Wisnik 
Direção Artística: Marcello Dantas 
(texto transcrito do painel sobre a Praça da Língua) 

 

 Para Dantas (2011), “a Praça da Língua é uma celebração da poesia e 

da literatura”. 

 Para Marina Toledo (2011), “é um momento poético, parte das 

sensações dos visitantes. Até a porta é magia pura”. 
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Um território para estar na poesia 

 

E eu vos direi: “Amai para entendê-las! 
Pois só quem ama pode ter ouvido 

Capaz de ouvir e de entender estrelas. 
Olavo Bilac 

 

 
           Figura 73: Imagem demonstrando o convite da Praça da Língua 

 

 De todos os ambientes do MLP, a Praça da Língua é o mais comentado 

pelas “provocações” do museu e divulgado pelas “reações” dos visitantes. 

 Começando pelo ambiente escuro, com o convite de “Drummond”: 

“Penetra surdamente no reino das Palavras”, os visitantes vão se sentando 

“nas arquibancadas” sem saber o que vai acontecer. Percebemos que quando 

os visitantes estão se acomodando no ambiente, alguns se preocupam em 

onde e como sentar, reagindo sem saber a provocação da “praça” como 

território livre para se explorar. Quando começam as apresentações, alguns 

visitantes acompanham os movimentos das exibições, outros deixam-se levar 

pelos movimentos das vozes, imagens, luzes,...  

 Muitas foram as reações nesse ambiente, desde os visitantes, que em 

seus comentários espontâneos, demonstraram que gostaram “do espetáculo 

de sons e luzes” apreciando como um show, os que reagiram como 

espectadores que assistem a uma simples exibição, aos que reagiram com 

emoção, sentindo-se “tocados” nesse ambiente. 
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Nele, a arte digital foi a responsável por meu momento de 
redescoberta: onde os chatos poemas do colégio, onde era 
necessário decorar os versos e a sua classificação se 
transformaram em palavras que tocaram a minha alma e que 
conseguiram alcançar as minhas mais lindas experiências e 
memórias. É impressionante como eu realmente SENTI o 
clássico de Camões nos "Lusíadas" através da multimidialidade 
dos recursos: áudio, vídeo e imagem. Digo multimidialidade por 
me traduzirem um sentido diferente daqueles quando se lê, vê 
ou ouve um poema. Foi essa característica que se fortalece na 
"Era Digital" que me "arrepiou" e encheu meus olhos de 
lágrimas...Disponívelem<http://mediatizandonos.blogspot.com/
2010/10/museu-da-lingua-portuguesa-e-o-poder.html>Acesso 
em 20 set 2011. 

 

 Para exemplificar os comentários nas redes sociais sobre a Praça da 

Língua escolhemos o depoimento acima desta internauta entre tantos outros 

que também descrevem suas sensações na participação desse ambiente 

interativo. 

Ouvi muitos comentários feitos espontaneamente, mas em meu diário de 

bordo, apressadamente não identifiquei seus autores, meu grande interesse 

era registrar suas reações e sensações. 

 

- Esse é um território para sonhar com a língua portuguesa! 
- Nunca tinha sentido isso em um museu, parecia que todos os 
narradores recitavam para mim. 
- Quando acabaram as narrações, queria mais e fiquei lendo no 
chão com a mesma emoção que senti desde a entrada no 
ambiente. Poesia na veia. 
- Fiquei apreensiva no começo, depois fui relaxando e me senti 
num lugar distante de tudo e todos! 
- Nem lembrei que eu estava em São Paulo, na Estação da 
Luz, e ainda perto da Cracolândia, parecia que eu estava em 
outro planeta. 
(Comentários espontâneos de visitantes) 

 
 

Podemos reconhecer essa sensação que a Praça da Língua 

proporcionou em alguns visitantes, como Interatividade, porém, não pelo 

movimento do corpo para construir o ambiente, como já vimos em alguns 

ambientes com Arte/Tecnologia, ou até por participar acessando dispositivos 

eletrônicos, em ambiente que o visitante precisa “apertar o botão” para 

interagir, mas pela inclusão do visitante no ambiente, quando esse sente que 

vai para outro lugar, para o lugar que o ambiente convidou e ele se permitiu 

levar. 

http://mediatizandonos.blogspot.com/2010/10/museu-da-lingua-portuguesa-e-o-poder.html
http://mediatizandonos.blogspot.com/2010/10/museu-da-lingua-portuguesa-e-o-poder.html
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As alunas de Pedagogia e seus familiares também enriqueceram essa 

pesquisa com seus comentários: “fiquei arrepiada, parecia que eu estava em 

outro planeta” diz uma aluna. Todas comentaram na sala de aula, que seus 

familiares ficaram surpresos com esse ambiente do museu. E para exemplificar 

usaram várias palavras, destacamos: sensações, surpresa, viagem, 

experiência, encontro e emoção.  

 

 

 

Figura 74:Ilustração do Planeta da Língua Portuguesa. 

A criança explicou para mãe, que se sentiu num planeta diferente, onde 

as pessoas faziam parte de “histórias dos livros”, e ela estava no planeta 

segurando a palavra “estudo”.  O balão que representa sua lembrança do 

ambiente, onde ela “flutuou”, pois definiu como um “lugar mágico”.  

Nas visitas de alunos e professores que acompanhei, percebi que a 

primeira reação é de surpresa, depois admiração e por último, quando 

conheceram o ambiente, interação.  Muitos alunos nunca tiveram contato com 

os textos, mas ficam prestando atenção, “parecia que eles estavam lendo para 

mim”, comentou um aluno. “Não tinha nada escrito para acompanhar, só sons e 

imagens para eu viajar”, disse uma professora. 
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Figura 75: Visitantes na Praça da Língua após a narração dos textos. 

Esses depoimentos de visitantes relacionando a sonhos, planetas, 

viagens demonstram a participação e a comunicação com o acervo imaterial do 

ambiente. “A contemplação estéril, baseada na mera interpretação de ordem 

mental, é trocada pelo conceito de relação”, diz Domingues (2011, p. 37) em As 

tecnologias digitais favorecem a arte da participação, a arte da comunicação.  

   A mediação proposta pela Praça da Língua está na relação sensorial, 

o visitante é convidado a fazer parte dessa experiência poética, ao ouvir as 

narrações, ver e ler as imagens, a pisar sobre os textos que se espalham pelo 

chão do ambiente. Nas minhas observações percebi que alguns visitantes se 

permitem experimentar essa sensação de inclusão no ambiente, quando se 

deixam levar para outra dimensão, a dimensão da poesia das palavras e da 

experiência de viver as emoções. Enfim, viver a experiência, como diz, Larrosa, 

(2002, p,24) 

A experiência...requer parar para pensar, parar para olhar, 
parar para escutar, pensar mais devagar, olhar mais devagar, e 
escutar mais devagar, para sentir, sentir mais devagar, 
demorar-se nos detalhes, suspender a opinião, suspender o 
juízo, suspender a vontade, suspender o automatismo da ação, 
cultivar a atenção e a delicadeza, abrir os olhos e os ouvidos, 
falar sobre o que nos acontece, aprender a lentidão, escutar 
aos outros, cultivar a arte do encontro, calar muito, ter 
paciência e dar-se tempo e espaço.  
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 Portanto, só quem permite viver essa experiência será capaz, “não de 

ouvir e de entender estrelas”, como disse Bilac, mas de sentir e viver a língua 

portuguesa a partir da interatividade nesse “território”, a Praça da Língua. 

 Penetra surdamente no reino das palavras, como disse o poeta ou 

Penetra através dos ambientes digitais no reino das palavras, como convida o 

museu, não é uma pergunta, mas um convite para o leitor ou o visitante permitir 

viver experiências, assim como vivemos ao observar os ambientes e 

principalmente as sensações causadas por eles. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

Cartografia de Palavras no Ritmo da Pesquisa 

 

 

 

Figura 76: Cartografia da Pesquisa 
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Pesquisa com diferentes Linguagens e Movimentos 

 

 Minha Cartografia de Palavras no Ritmo da Pesquisa foi imaginado 

desde o início desse curso de Mestrado em Educação, Arte e História da 

Cultura. Na entrevista, requisito de avaliação para aprovação, com os 

professores Maria Aparecida Aquino e Marcos Rizzoli demonstrei meu 

interesse em pesquisar um Museu Interativo, o MLP - Museu da Língua 

Portuguesa, pelo seu acervo imaterial exposto com muita tecnologia e a 

relação público/museu. Mas, foi a partir das minhas reuniões com minha 

orientadora Mirian Celeste Martins que comecei a confecção do meu PLM – 

Pesquisa com diferentes Linguagens e Movimentos.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 77: Ritmo das orientações: intenções, desejos, requisitos obrigatórios e muitas    
conversas construtivas.  Começo do Cartografia. (05 abr. 2011) 
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Conforme diz Martins e Picosque (2010, p. 191), sobre Uma Geografia 

mental para pensar arte&cultura: o traçado de uma cartografia, um mapa de 

possibilidades, com trânsito entre os saberes, articulando diferentes campos. 

Desde dezembro de 2010, fiz muitas visitas ao Museu da Língua 

Portuguesa. Antes desse período minhas visitas eram exclusivamente para 

conhecer os ambientes digitais do museu, depois quando começaram as 

orientações, meu foco foi observar a reação dos visitantes nesses ambientes. 

Observações que se estenderam até um pouco antes de fechar este 

texto. 

Portanto, a cartografia construiu seu “Movimento” de observar, registrar 

e analisar, com o ritmo das visitas e das orientações, porém, sem ramificações 

no mapa, mas desenhando um único trajeto: o caminho da professora para a 

pesquisadora em busca de respostas para questões principais dessa pesquisa. 

Utilizei de diferentes “Linguagens” para compor a pesquisa. A 

“linguagem das palavras”, por admirar os clássicos da língua portuguesa, inclui 

partes de contos, músicas e poemas, para enriquecer meus relatos de 

observações. Observações que foram atentas às reações e comentários 

espontâneos do público no MLP, porém tive a preocupação de me manter 

invisível aos visitantes, para não intimidá-los e nem perder a autenticidade do 

momento registrado. Outras “palavras” muito importantes foram das entrevistas 

com os profissionais e das participações das minhas alunas e familiares. Como 

linguagens de imagens utilizei fotos que tirei no local e algumas disponíveis em 

endereços eletrônicos para demonstrar os ambientes, já para analisar as 

reações, inclui os desenhos das crianças que visitaram os museus. 

Os Movimentos e as Linguagens se espalharam por toda Pesquisa 

quando investigávamos o Museu da Língua Portuguesa, como por exemplo, o 

movimento dos comentários dos visitantes nas redes sociais, sempre muito 

entusiasmados e convidativos. E a linguagem da visita que promovi que gerou 

discussões nas aulas presenciais, o Museu da Língua Portuguesa 

“provocador”. 

Todos os visitantes que participaram dessa pesquisa acrescentaram 

comentários positivos sobre o Museu da Língua Portuguesa e as poucas 

reclamações, que também são citadas no Contato do site do museu, são sobre 



110 
 

a grande quantidade de jovens visitantes. Seria esta uma reclamação ou um 

elogio? 

Qual palavra poderia representar o Museu da Língua Portuguesa em sua 

opinião? Pergunta feita para pessoas de diferentes idades, sexos, 

escolaridades e profissões, conhecidos e desconhecidos, professores e 

estudantes, leigos e especialistas. Neste momento de fechamento desta 

pesquisa, recolho as palavras-sínteses mais significativas para análise da 

mediação e interatividade do museu. Elas podem responder a pergunta que 

moveu este longo caminho pelo meu PLM: Será o Museu da Língua 

Portuguesa um mediador cultural através de seus ambientes digitais e da 

relação interativa com o público? Qual a reação dos visitantes ao se depararem 

com o Museu da Língua portuguesa e seus ambientes digitais? 

Movimentos – com essa palavra, os visitantes destacaram as diferentes 

apresentações do acervo imaterial, a língua portuguesa, nos ambientes digitais, 

a partir de vídeos, cores, luzes, áudios, narrações expressivas, músicas. O 

MLP inova em sua maneira de exibir seu acervo. 

Experiências - muitos visitantes relacionaram suas experiências nos 

ambientes com suas experiências pessoais. O envolvimento, o mergulho nas 

sensações, a entrada no lúdico, o despertar da curiosidade se expressavam 

nas reações desveladas pelas expressões faciais, pelo movimento dos corpos. 

Cultura – Os visitantes conheceram e apreciaram o uso da língua 

portuguesa e puderam conhecer as heranças culturais do povo brasileiro. 

Reflexões – Diferentes foram os tipos de reflexões. Algumas, pelo 

próprio tema língua portuguesa, esperando encontrá-la em livros e 

encontrando-a em múltiplas faces. Outras, pelo conhecimento das palavras que 

utilizam, mas não sabiam suas origens. Também reflexões sobre o uso da 

tecnologia no museu. Para os visitantes que já conheciam outros museus, a 

comparação, para os que nunca tinham entrando em museus, a admiração. 

Participantes – Todo visitante é “convidado” a participar, porém 

conforme registros a participação varia muito do interesse de cada um. 

Interesse esse que pode ser só de observar as diferentes exposições, ou de 

interagir com cada uma delas, “mexendo” em tudo que é permitido e sentindo-

se “parte” dos ambientes, “refletindo-se no espelho” e refletindo sobre o objeto 

espelho ou “falando” e demonstrando seu sotaque brasileiro. 
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Brasileiros – Essa palavra expressou pertencimento, pois todos que se 

sentiram “acervo do museu” por estar usando e divulgando a língua 

portuguesa, sentiram o orgulho de ser  “dono” do MLP.  

Conhecimentos – Quando os visitantes apontam o conhecimento não 

estavam relacionando só nas várias maneiras de uso da língua portuguesa, 

mas nas várias maneiras de aprendê-la através dos diferentes ambientes 

digitais do museu. 

Brincadeiras –  Os jovens aprenderam que brincando se aprende, então 

a resposta é “sim”, e os que tem dúvida, “talvez”, sentem-se inseguros em 

participar das “brincadeiras”, demostram desconfiança, portanto, precisam 

experimentar  para se posicionar. 

Emoções – Muitas são as manifestações de quem interage nos 

ambientes: da saudade ouvindo a música de ninar, da surpresa em ver a 

própria imagem no espelho, da descoberta da origem de uma palavra 

conhecida, do medo do escuro na entrada da Praça, da viagem nas imagens 

da grande tela, da experiência entender o museu para ler, ver, ouvir e 

pertencer.   

Investigando museus, atuando em escolas e pesquisando os autores 

continuo acreditando na experiência de aprender em diferentes lugares, como 

Paulo Freire por Ana Mae Barbosa (2009, p. 13): 

Finalmente, Paulo Freire consagra na contemporaneidade a 
ideia de que ninguém aprende sozinho e ninguém ensina nada 
a ninguém: aprendemos uns com os outros mediatizados pelo 
mundo...A arte tem enorme importância na mediação entre os 
seres humanos e o mundo, apontando um papel de destaque 
para a arte/educação: ser a mediação entre a arte e o público. 

                                     O lugar experimental dessa mediação é o museu. 
  

A PLM – Pesquisa com diferentes Linguagens e Movimentos foi para 

mim uma experiência significativa e demonstrou que a aprendizagem e a 

fruição, assim como em outros lugares de aprender, dependem do interesse e 

participação de cada visitante, porém o MLP – Museu da Língua Portuguesa, 

nessa pesquisa, a partir das reações observadas dos visitantes, mostrou-se 

interativo e mediador em seus ambientes e ações convidando e provocando 

seu público a interagir. 
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Espero que com essa pesquisa, os leitores queiram “experimentar” o 

Museu da Língua Portuguesa e que os estudos “nesse lugar de aprender” 

tenham continuidade. 

 

 

Figura 78: Portas do Museu da Língua Portuguesa abertas para o público  

e para novas pesquisas. 
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ARQUITETURA 

Paulo Mendes da Rocha 
Pedro Mendes da Rocha 

 
EXPOGRAFIA 

Ralph Appelbaum 
Andrés Clerici 

James Cathcart 
 

CONTEÚDO 
Alberto Sá Costa e Silva 

Alfredo Bosi 
Ana Suelly Arruda Câmara Cabral 

Antonio Risério 
Arthur Nestrovski 

Aryon Dall’Igna Rodrigues 
Ataliba Teixeira de Castilho 

Carlos Alberto Ricardo 
Cláudio Torres 

Leda Maria Alves 
Ivo Castro 

Jorge Couto 
José Wisnik 

Leandro Karnal 
Manuela Carneiro as Cunha 

Marilza Oliveira 
Mário Eduardo Viaro 

Mirta Groppi 
Oswaldo Truzzi 

Yeda Pessoa de Castro 
 
COORDENAÇÃO DE CONTEÚDOS E ROTEIROS  

Isa Grinspum Ferraz 
 
MUSEOLOGIA  

Marcelo Mattos Araújo 
Cristina Bruno 

 
DIREÇÃO ARTÍSTICA E CONCEPÇÃO TECNOLÓGICA 

Marcello Dantas 
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ARQUITETURA 

Jeanine Menezes 
 
ASSISTENTE 

Nathalie de Chevalerie 
 
ÁRVORE DE PALAVRAS 

Rafic Farah 
São Paulo Criação 
TRILHA SONORA 

Palavra Língua 
CONCEPÇÃO 

Arnaldo Antunes 
Antonio Risério 
MÚSICA E VOZ 
Arnaldo Antunes 

 
AUDITÓRIO 
 
ARGUMENTO 

Antonio Risério 
 
DIREÇÃO 

Tadeu Jungle 
Marcelo Presotto 

 
ROTEIRO 

Isa Grinspum Ferraz 
 
NARRAÇÃO 

Fernanda Montenegro 
 
PRODUÇÃO EXECUTIVA 

Maria Clara Fernandez 
Academia de Filmes 

 
PRAÇA DA LÍNGUA 
 
CURADORIA E ROTEIRO 

Arthur Nestrovski 
José Miguel Wisnik 

 
DIREÇÃO ARTÍSTICA 

Marcello Dantas 
 
DESIGN GRÁFICO 

Eduardo Menezes 
Guilherme Grabalos Stecht 

 
ANIMAÇÕES 3D 

André Wissenbach 
PRODUÇÃO MUSICAL E ÁUDIO 

Cacá Machado 
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PRODUÇÃO  

Melina Valente 
Márcia Abujamra 

 
NARRAÇÃO 

Alice Ruiz 
Antonio Cícero 

Arnaldo Antunes 
Arthur Nestrovski 

Bete Coelho 
Carolina de Oliveira 

Chico Buarque 
Denise Assunção 

Elza Soares 
Ermínio Belo de Carvalho 

Gero Camilo 
Gloria de Lourdes 

Guinga 
José Celso Martinez Correa 

José Miguel Wisnik 
Juca de Oliveira 

Luz Tatit 
Maria Bethânia 

Mateus Nachtergaele 
Murilo Marcondes de Moura 

Na Ozzeti 
Paulo José 

Paulo Neves 
Rappin’Hood 

Tom Zé 
Zélia Duncan 

 
GRANDE GALERIA 
 
ROTEIROS 

Isa Grinspum Ferraz 
Marcelo Macca 

Marcos Pompéia 
 
FILMES – Cotidiano – Culinária – Danças – Futebol 
 
DIREÇÃO 

Vitor Lopes 
 
NARRAÇÃO 

DANÇAS – Antonio Nóbrega 
COTIDIANO – Marco Nanini 

FUTEBOL – Pelé 
CULINÁRIA – Zezé Mota 

 
 
PRODUÇÃO EXECUTIVA 

Rodrigo Letier 
TV Zero 
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FILMES – Carnavais – Festas – Músicas – Natureza e Cultura – Relações Humanas 
 
DIREÇÃO 

Carlos Nader 
 
NARRAÇÃO 

MÚSICA – Adriana Calcanhoto 
NATUREZA E CULTURA – Antônio Fagundes 

CARNAVAIS – Carlos Nader 
FESTAS – Lázaro Ramos 

RELAÇÕES HUMANAS – Regina Casé 
 
PRODUÇÃO EXECUTIVA 

Flávio Botelho 
Já Filmes 

 
FILMES – Religião – Raiz Lusa 
 
DIREÇÃO 

Marcello Dantas 
 
NARRAÇÃO – Religião 

Magnetoscópio 
 
VINHETAS 
DIREÇÃO 

Ricardo Van Steen 
 
PRODUÇÃO EXECUTIVA 

Renato de Cara 
Tempo Design 

 
PALAVRAS CRUZADAS 

 
CONTEÚDO 

Alberto da Costa e Silva 
Aryon Dall’Igna Rodrigues 

Ana Suelly Arruda Câmara Cabral 
Carlos Alberto Ricardo 

Ieda Maria Alves 
Ivo Castro 

Mirta Groppi 
Oswaldo Truzzi 

Yeda Pessoa de Castro 
 
ROTEIRO 

Marcelo Macca 
 
CURADORIA DE OBJETOS 

Flávia Galli Tatsch 
Leandro Karnal 

 
DESIGN DE INTERFACE 
10 minutos 
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ILUSTRAÇÕES 

Sírio Cançalo 
 
BECO DAS PALAVRAS – JOGO DE ETIMOLOGIA 
 
CURADORIA 

Marcelo Tas 
 
CONTEÚDO 

Mário Eduardo Viaro 
 
ANIMAÇÕES E DIREÇÃO DE ARTE 

Liana Brazil 
 
ROTEIRO 

Bráulio Mantovani 
 
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO 

Russ Rive 
 
PROGRAMAÇÃO 

Daniel Morena 
 
SONORIZAÇÃO 

Daniel Zimmerman 
 
LOCUÇÃO 

Giovani Delgado 
Graziela Maretto 

Marcelo Tas 
Raissa Checcetti 
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Anexo 2 

Patrocinadores do Museu da Língua Portuguesa 

O Museu da Língua Portuguesa é uma unidade da Secretaria de Cultura do Governo 
do estado de São Paulo administrada, por força de um contrato de gestão, pela 
Organização Social de Cultura “Amigos da Casa das Rosas da Língua e Literatura – 
POIESIS”. A implantação do MLP contou com o patrocínio e apoio das seguintes 
empresas e entidades: 

 - Secretaria de Educação do Governo do Estado de São Paulo 
                            - IBM 

- Petrobrás 
- TV Globo 
- Empresa Brasileira de Correios 
- Instituto Vivo 
- BNDES 
- Votorantim 
- Eletropaulo 
- Fundação Calouste Gulbenbian 
- Lei de Incentivo à Cultura 
- Ministério da Cultura 
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Anexo 3 

Profissionais do Museu da Língua Portuguesa 
 

Diretor 
Antonio Carlos de Moraes Sartini 

 
 

Coordenadora do Educativo 
Marina Toledo 
 

 
Educadores 

Adriana de Almeida Mendes 
André Bispo 
Annelise Faria Costa 
Catia Maria Soares 
Cíntia helena Tunes 
Edson Ignácio de Oliveira 
Emerson Cleber Borele Gianini 
Felipe Macedo Caldas 
Fernanda Karina B.C. dos Santos 
Jayson Miranda Sant’Ana 
Juliana Pellegrini 
Lilian Grandizoli 
Lucas Daniel Cassero Teodoro 
Maíra Moraes Coelho Dale Caiuby 
Mariana Reis Souza 
Rafael cavinato Fernandes 
Raul Rocha Cichetto 
Rita de Cássia Almeida Braga 
Tatiana Gentil do Prado 
Wilmihara B. Silva Alves dos Santos 
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                                                 Anexo 4 

Curadoria das Exposições Temporárias 

 

“Machado de Assis, mas este capítulo não é sério” 
Período: de 01/05/2009 a 14/05/2009 

Cacá Machado 
Vadim Nikitin 

 
“PALAVRAS SEM FRONTEIRAS – Mídias convergentes” 
Período: de 06/04/2009 a 26/07/2009 

Júlio Heilbron 
Maria Eugênia Stain 
 

“O FRANCÊS NO BRASIL EM TODOS OS SENTIDOS” 

Período: de 11/05/2009 a 08/11/2009 
Henriette Walter 
Beinoit Peeters 
Alvaro Faleiros 
 

“Cora Coralina: coração do Brasil” 
Período: de 29/09/2009 a 28/02/2010 

Júlia Peregrino 
 

“OMISTÉRIOOTEMPOEMPOESIAS” 
Período: de 07/10/2009 a 28/02/2010 

Paulo Klein 
 

“Menos, o Certo do Errado, o Errado do Certo” 
Período: de 15/03/2010 a 27/06/2010 

Ataliba T. de Castilho 
Eduardo Calbucci 
 

“Fernando Pessoa, plural como o universo” 
Período: de 24/08/2010 a 20/02/2011 

Carlos Felipe Moisés 
Richard Zenith 
 

“Oswald de Andrade, o culpado de tudo” 
Período: de 27/09/2011 a 30/01/2012 

José Miguel Wisnik 
Curadoria Adjunta: Cacá Machado e Vadim Nikitin 
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APÊNDICE 
 

Roteiro Semi-estruturado para entrevistas com os profissionais envolvidos no 
projeto do Museu da Língua Portuguesa 

 
Dados Pessoais: 
-Nome 
-Formação 
 
História pessoal no MLP: 
-Função 
-Tempo de Experiência 
 
Visão pessoal sobre o MLP: 
-A mediação cultural 
-Reação dos visitantes 
-O diferencial do MLP em relação a outros museus 
-Opinião sobre comentários relacionados ao MLP 
-Qual seu ambiente preferido do MLP e por quê? 
-Qual a palavra que define o MLP? Por quê? 

 


