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Nota prévia 

 

 

 

Nestas circunstâncias de um trabalho de investigação cuja metodologia se articula em 

função das áreas acadêmicas das ciências da cultura e da etnografia, as atenções em 

fundamentar a coleta de dados e informações através de fontes documentais se prefiguram 

singulares aos métodos adotados e fundamentais à validação científica do projeto. Nesse 

aspecto à observação participante coordenada pelo investigador se somam recursos técnicos 

cujas inclusões no corpo do trabalho e em anexos equacionam a carência de documentos 

formais ou oficiais disponíveis à investigação. Aos aportes de métodos como as entrevistas 

gravadas em áudio se registram nas transcrições anexas, a estas se exigem termos de 

consentimento de citação. As transcrições recebem uma singela revisão ortográfica, somente 

em função de necessárias adaptações à compreensão do texto, com o critério de não alterar a 

expressão proposta pelo entrevistado, à exceção de uma das entrevistadas que condicionou sua 

atividade à iniciativa de conduzir uma revisão textual e ortográfica de sua transcrição. A uma 

das entrevistas se opta por não efetuar a transcrição, a constar de narrativa que descreve as 

dificuldades enfrentadas pela escola para a visita ao museu. Ao trabalho em investigação 

também se agregam em mídia os originais dessas gravações, no intuito da preservação das 

informações prestadas e a perfilá-las como fonte documental. Quanto à aplicação de 

instrumento de coleta de dados, através de questionários, somente os respondentes que 

ofertaram o termo de consentimento tiveram inclusas as suas informações nas sistematizações 

dos mesmos. A esses respondentes, no corpo do trabalho, se opta pela discrição nominal, isto é, 

a não citá-los nominalmente, dado o fato de comporem uma faixa etária abaixo de dezoito 

anos, como critério de propositura ética da investigação, ao não expô-los a alguma 

possibilidade de constrangimento. Aos registros fotográficos se perfazem inclusas imagens 

internas e externas ao museu e, a medida da necessidade, inclusas fotografias e digitalizações 

de materiais como publicações e conteúdos afins produzidos pelo museu, a título de incremento 

documental. As imagens internas, muitas escuras, respeitam o critério do museu em orientar os 

visitantes a não utilizarem o efeito flash. Enfim, ao trabalho metodológico se articulam anexas 



 

 

as fontes de informação passíveis de se promoverem documentadas e registradas, a 

compreender as limitações e as restrições do lugar e do objeto investigado.   
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Prof. Dr. Fernando Moreira, no estímulo à produção acadêmica e na revitalização de convênio 

entre a UTAD e a UNICAMP, universidade a qual estou profissionalmente vinculado, 

ampliando a relação de intercâmbio acadêmico e profissional entre as duas universidades e a 

culminar com a previsibilidade de ações contínuas, a incluir a possibilidade de publicações de 

livros em iniciativa conjunta, entre outros projetos.  

O próximo registro se confere à Prof.ª Dra. Teresa Moura, UTAD, em coorientação, 

cujas leituras atentas permitiram correções inúmeras, dadas as diferenças entre a escrita de um 



 

 

texto, mesmo em português, de um estudante de origem brasileira, cujos esforços de 

aproximação na linguagem técnica perpassam pelas características que a sua formação 

acadêmica e contextual local lhe imputou. 

Em Portugal, se registra também a gratidão ao acolhimento providencial da 

universidade, tanto pela equipe de apoio acadêmico do Departamento de Letras, Artes e 

Comunicação, como dos técnicos administrativos da biblioteca, do núcleo de terceiros ciclos e, 

em expressão especial à equipe do Serviço de Ação Social em referência a sua atenção 

profissional, paciente e acolhedora.    

Em relação a elaboração do questionário, aplicados nas escolas, em primeira 

oportunidade cabe agradecer a participação solidária das professoras Sueli Maria Caro, Maria 

de Fátima Garcia e Sandra Alves que graciosamente leram a primeira versão e propuseram 

alterações que lhe oferecesse uma melhor compreensão pelos respondentes. Também em 

registro o agradecimento aos educadores e participantes do projeto Juventude Conectada, que 

de maneira solidária participaram do projeto piloto e ofereceram valorosas sugestões.   

No caso das tarefas que se me impuseram o percurso deste trabalho, como não deixar 

de reconhecer os vários personagens que neste caminho, de uma forma ou de outra, 

contribuíram com a sua finalização, entre estas cito a Profa. Noêmia Garrido, incluso o fato de 

indicar-me a UTAD para a apresentação de projeto, e a jornalista Marcia Adão, que em 

atividades correlatas compartilhou a organização de eventos e debates, o mesmo ao considerar 

o apoio em revisões de texto, o agradecimento a Anselma Sales.       

Na Universidade Estadual de Campinas, UNICAMP, conto com as parcerias solidárias 

do Prof. Dr. João Frederico da Costa Azevedo Meyer, Pró-Reitor de Extensão de Assuntos 

Comunitários, pelo incentivo constante, inferindo em ânimo nos momentos de desgaste que as 

tarefas de investigação, acopladas às de trabalho profissional, acometiam. Incluso o apoio a 

atividade de viabilizar o convênio entre esta universidade e a UTAD. Neste quesito, o registro 

de gratidão à Prof.ª Dra. Dirce Pacheco Zan, docente da Faculdade de Educação, cuja 

colaboração se marca preponderante para a institucionalização do convênio e viabilidade de 

fóruns e produção de publicação conjunta. Como deixar de citar a Elenize Alonso David, 

funcionária desta mesma faculdade, e Ana Lúcia Santos, vinculada a PREAC, por todas as 

leituras técnicas do convênio e seu acompanhamento burocrático, com eficiência e presteza. 

Desta mesma instituição o registro de gratidão a equipe de funcionários do Centro Cultural de 

Integração e Inclusão Social – CISGUANABARA pela solidariedade e estimulo em todo 



 

 

processo de trabalho e escrita. Em adenda o reconhecimento ao Prof. Dr. Álvaro Crosta, vice-

reitor, pelas parcerias sempre presentes no momento em que se fizeram necessárias.  

Durante a construção do trabalho de transcrição das entrevistas gravadas, a 

contribuição de apoios solidários foi essencial à promoção desta tarefa. Foram horas de 

atividades gravadas que contaram com a dedicação de parcerias, a oferecer um incremento que 

muito contribui para a gestão do tempo investido, meus agradecimentos a Carolina Santos, 

Thais Trinca, Kelly Barros, Natácia Pratta, Suelen Alencar e Maria Cláudia Nascimento.  

De forma essencial à viabilidade do trabalho, um agradecimento especial a Marina 

Toledo, coordenadora do núcleo educativo do museu, pela recepção acolhedora, a dedicar horas 

de seu tempo para a entrevista e vários diálogos que decorreram ao longo dos três anos 

investidos nesta etapa da investigação. Tanto à participação atenta como na motivação para que 

educadores, membros da equipe, tivessem sua participação garantida. Neste caso lembro e 

registro a gratidão aos educadores: Diego Pegorario, Vivian Souza, Renato Anjos, Camila 

Marques, André Bispo e Caroline Coelho, pelas entrevistas oferecidas e diálogos profícuos e 

exposição espontânea de suas atividades e reflexões quanto ao papel profissional e sua visão 

correlata aos debates que se lhes apresentam sobre a vivência museal. Em acréscimo de 

referência, além dos citados, cabe lembrar e agradecer os educadores Leticia Barreiro, Raul da 

Rocha Cichetto, Rafael, Carolina Pradella, Jason Miranda, Diogo e Tâmi, e a todos que 

facilitaram ao investigador à participação e que por deslize não o tenha registrado, pois ao 

concordarem em acompanha-los nos grupos de visita ao museu tornam oportunas as efetivas e 

inspiradoras anotações em caderno de campo, a contribuir em valioso conteúdo investigativo.  

A todo conjunto de pessoas que, nesta caminhada, se fizeram presentes e que sem a 

colaboração a abrangência dos conteúdos abordados e a organização dos eventos organizados 

se prejudicariam, Prof. Dr. Francisco Evangelista, Profa. Dra. Rubia Cristina Cruz, Marina 

Rotella, Sônia Mazzariol e Juliano Santos (CGU-Unicamp).  

Em relação as entrevistas, duas possuem uma característica diferenciada, o 

agradecimento pela autorização em gravar seus depoimentos, a Profa. Izabel Rodrigues, que 

atua com o projeto Cultura é Currículo, vinculado à Secretaria de Estado da Educação e a 

Profa. Aline Rodrigues Dias, vinculada a uma escola localizada Campinas, pelas longas 

narrativas de suas atividades pedagógicas, a acrescentar a descrição das visitas que realizaram 

no museu com seus grupos escolares e às reflexões sobre este processo.   

Como não poderia deixar de pronunciar agradecimentos à participação de professores 

e membros das equipes gestoras das escolas participantes na aplicação do instrumento de coleta 

de dados, ao abrirem as portas das escolas para que se conhecessem os seus projetos 



 

 

pedagógicos, se aplicasse o questionário e se realizasse dezenas de diálogos, cujos resultados 

fornecera o valioso conteúdo de reflexão e informações: Fábio Ferreira Pauli, Marilisa 

Rodrigues, Tânia Trevisan, Rubens Rodrigues, Regina Aparecida Pereira, Maria Elise, Rodrigo 

Gomes de Santana.  

Nisto se inclui a participação de todos os 80 estudantes que responderam aos 

questionários e com seu dinamismo e sinceridade registraram os seus comentários, incluindo as 

sugestões propostas à direção do museu, em gratidão.  

Enfim, entre tantas idas e vindas, à família um imenso sentimento de agradecimento: 

Gabriel Locatelli Marques da Silva e Felipe Locatelli Marques da Silva, filhos, Iracema 

Locatelli, sogra, Claudio Marques da Silva, irmão e João Marques da Silva, pai. Que em várias 

situações se me foram solidários, atenciosos e prestativos. Mas em especial e privilegiada 

presença à Miriam Susana Locatelli Marques da Silva, esposa, que além da companhia 

solidária e motivadora em todas as vezes em que tive que me deslocar a UTAD, acompanhou-

me não permitindo que desânimos viessem a acometer. E em acréscimo, como uma verdadeira 

assistente de investigação, ajudou-me a revisar todos os textos que porventura lhe solicitasse, e 

com paciência reviu as citações para conferir o conteúdo nos livros abordados. A acrescentar as 

incontáveis horas de releitura e revisões, cuja participação e apoio forjam-se essenciais à 

conclusão, em tempo exigido, do presente trabalho.  
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Resumo 

 

 

O Museu da Língua Portuguesa - MLP é uma referência em difusão cultural desta 

língua, no Brasil, enquanto patrimônio cultural imaterial. Instalado num prédio construído no 

século XIX para tornar-se o principal eixo modal de transporte ferroviário de São Paulo, a 

Estação da Luz, revitalizada e tombada como patrimônio histórico, após intensa atividade de 

restauro, passou a abrigar este projeto cultural. O museu encontra receptividade e 

reconhecimento de público e alcança elevados índices de visita. Nestas circunstâncias, a 

investigação visa perscrutar as dinâmicas de interatividade comunicativa no MLP, em função 

de suas interfaces, a citar a relação entre o visitante e os seus acervos, constituídas neste caso 

por instalações tecnológicas e mídias interativas. 

Os aportes de métodos como a entrevista, a aplicação de instrumento de coleta de 

dados, em formato de questionário e análise qualitativa, a pesquisa em documentos e 

publicações do museu, as anotações em caderno de campo, carreiam técnicas que se 

incorporam à metodologia etnográfica de observação participante, eixo estruturante e suporte 

investigativo a este projeto, no campo das ciências da cultura. O período de investigação, entre 

julho de 2012 e novembro de 2015, pressupõe uma análise de contexto, a considerar a 

conjuntura social, política e cultural que repercute para criação do museu, em 2006, e 

referências distintivas entre a cultura brasileira e a portuguesa, as quais também perpassam à 

língua como componente de projeto curatorial. Enfim, compreender a dinâmica entre o acervo 

e as instalações tecnológicas e, nesta imbricação, se o modelo de interatividade proposto se 

coaduna à expectativa do visitante, configura o cerne da investigação.  
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Abstract 

 

 

 

 The Museum of the Portuguese Language - MPL is a reference in cultural diffusion of 

the Portuguese language, in Brazil, as intangible cultural heritage. Housed in a building built in 

the nineteenth century to become the main axis of modal railway in São Paulo, the Estação da 

Luz, was revitalized and listed as historical heritage after intensive restoration activity, and 

now houses this cultural project. The museum has receptivity and public recognition and 

achieves high levels of visits. In these circumstances, the research aims to scrutinize the 

dynamics of communicative interaction in the MPL, according to its interfaces, quoting the 

relationship between the visitor and its collections, constituted in this case by technological 

installations and interactive media.  

The contributions of methods such as the interview, the application of data collection 

instrument in questionnaire format and qualitative analysis, research documents and museum 

publications, the notes in a field diary, foment techniques that incorporate the ethnographic 

methodology participant observation, structural axis and investigative support to this project, in 

the field of culture sciences. The reporting period, between July 2012 and November 2015, 

presupposes a context analysis, to consider the social situation, political and cultural 

repercussions for the museum’s creation in 2006, and distinctive references between Brazilian 

culture and the Portuguese, which also permeate the language as a curatorial project 

component. Finally, understanding the dynamics between the collections and the technological 

installations, and in this imbricate, the proposed model of interactivity in line with visitor 

expectations, sets the core of the research. 
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Introdução  

 

 

 A cultura não se estabelece por si, ela possui um lugar, um terreno,  

sem o qual não se caracteriza e dá forma (Santos 2008: 29) 

 

 

A formulação do projeto museológico do Museu de Língua Portuguesa se articula 

fincado nos artifícios de mediação nas novas tecnologias como seu principal instrumento de 

comunicação, entre a língua como referência de acervo e o público. Nesta configuração se 

reconhece o esforço pela curadoria e gestão do museu por uma comunicabilidade estruturada 

como narradora de conteúdo, em necessário envolvimento entre os signos geradores de 

interpretações, denotativas e conotativas, no meio da variabilidade de compreensões 

interpretativas dos seus visitantes. Estas comunicabilidades se manifestam permeadas por 

critérios políticos e institucionais de escolha do conteúdo e, sancionadas por sua curadoria, se 

estendem dos áudios visuais às palavras prepostas e jogos eletrônicos, dos textos dos painéis 

aos objetos em exposição, entre outras instalações.  

Ao observar estas dinâmicas curatoriais de mediação e difusão cultural, como elementos 

basilares de sua fundamentação conceitual de museu, se constatam articulações circundadas 

também por motivações socioculturais e históricas. Neste vetor se visualiza o panorama de 

exposição da língua portuguesa como estruturante de formação da identidade nacional 

brasileira, influenciada pelas dinâmicas oriundas das relações históricas entre a cultura 

portuguesa e a cultura brasileira. Este atrito, o colonizador versus o colonizado, explicita um 

dos contextos fulcrais à afirmação nacional brasileira e conduz à criação de tradições locais 

mescladas que, por sua vez, configuram a sua constituição como a um amálgama multicultural 

diferenciado que viabiliza a existência desta nação. A hegemonia cultural se constrói, nesta 

conjuntura política e cultural, permeada de intensas disputas e tentativas de domínio em várias 

fatias territoriais do país, a lembrar das incursões espanholas, inglesas, francesas e holandesas, 

desde o período colonial, cujas heranças culturais ainda se constatam presentes. A esta 

composição se acrescentam os ingredientes da diáspora africana, com milhões de transladados 

que, com sua resistência e resiliência, difundem suas línguas e tradições por todo o território 

nacional. Em complemento, milhões de sujeitos nativos sofrem o impacto destas invasões, ao 

perder as suas terras e, em muitos casos, a extinguir povos inteiros, mas em contrapartida de 
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sobrevivência recompõe-se entre os que permanecem e contribuem de forma significativa para 

a consolidação do que se pretende denominar identidade brasileira. 

Só por si estes elementos confluem em complexidade imensa, a qual não se deve 

deixar de agregar a influência inglesa no século XIX e a recente e intensa imersão da cultura 

estadunidense no século XX, principalmente no período posterior à Segunda Guerra Mundial, a 

articular a sua indústria cultural massiva, inferindo um inglesismo que atinge todas as camadas 

sociais, tanto na inclusão de vocábulos, muitos abrasileirados, como nos aspectos da moda, 

música, cinema, televisão e dos estilos de vida. Em termos, advinda desta matriz em disputa 

pela hegemonia cultural, conflitiva e simultaneamente híbrida, que ocorre a inciativa de se 

instaurar um museu cujo principal objetivo esteja na difusão cultural da língua, a valorizar sua 

memória, história e diversidade, proporciona consistente justificativa conjuntural a este projeto 

de investigação, a produzir uma observação sistematizada e diferenciada do museu, a avaliá-lo 

dentre os atos de afirmação da identidade nacional e valorização da cultura luso-brasileira. 

Deste contexto, em função da importância que a criação do MLP agrega aos projetos 

institucionais de política públicas voltadas às áreas da cultura, o objetivo dessa investigação 

perscruta lacunas conceituais e metodológicas em sua modelagem de difusão, sob a ótica das 

ciências da cultura, em avaliação sobre a afirmação na qual este museu se define através do 

discurso da interatividade, no esteio dos instrumentais midiáticos correlatos as novas 

tecnologias, como a principal alavanca entre o acervo, os instrumentais tecnológicos e o 

visitante. Por propor um modelo de mediação e comunicabilidade, entre patrimônio imaterial 

da língua portuguesa e o público, esta percepção de interatividade se configura através de 

interfaces cujo desempenho, em função do objetivo da difusão cultural, se demonstra nem 

sempre profícua. A averiguação desta problemática configura o eixo em hipótese que compõe o 

cerne desta pesquisa acadêmica. 

Frente ao imenso volume de materiais oferecidos pela bibliografia correlata ao campo 

das ciências da cultura se explicitam pressupostos, arguidos por Miranda (2002), que oferecem 

elementos complementares a esta prospecção conceitual, por citar que a  

 

tecnologia actual está a determinar electronicamente as nossas capacidades constituintes, 

pondo em choque a nossa memória histórica da liberdade (...) de oscilação permanente entre 

interior e exterior da experiência, entre real e ficção, entre matéria e simulacro, entre 

corporeidade e incorporal (Miranda 2002: 54). 

 

Estes conceitos corroboram o modelo de priorização curatorial do Museu da Língua 

Portuguesa e, em mesma dinâmica, infere reflexões sobre o impacto destas opções no contexto 
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da memória histórica, da identidade cultural e das opções políticas e institucionais que se 

refletem nos conteúdos dos acervos selecionados e expostos. Entre estas tentativas de 

interatividade e o discurso curatorial, de difundir a língua portuguesa com foco substanciado na 

diversidade de suas falas, o visitante vê-se circundado por uma avalanche de informações e 

sensações que podem dispersar a intencionalidade inicial do museu? A esta inquirição agregada 

ao escopo da hipótese se acrescenta a reflexão de Barthes (2001: 144), que propõe o parâmetro 

em que a língua se constitui por dois processos fundamentais, a articulação (forma3) e a 

integração (sentido), e que proporciona a esta investigação a inferência de estabelecer critérios 

analíticos às observações dos diálogos e posturas entre os visitantes e em função dos conteúdos 

dos acervos. Dentre as primeiras observações se destaca o registro que assume o termo 

“museu”, com aspectos de significação diferenciados entre estes visitantes, isto é, aproximadas 

as qualificações como moderno e inovador, espaço de armazenamento e difusão da memória 

coletiva, local de entretenimento e lazer, lugar onde o conhecimento se acopla à ludicidade, 

mas a estas perspectivas difusas se explicita outra incógnita: qual o corolário institucional que 

prioriza o Museu da Língua Portuguesa?  

Na convergência destas arguições e inquirições, há um resvalar em contínuas 

polêmicas, recorrentes àqueles que atuam nesta instituição e cujas modelagens do trabalho 

pedagógico, em função da perspectiva da interatividade, se formulam mediadas por processos 

na relação com a multiculturalidade. Há aqueles que consideram propositivo o uso das novas 

tecnologias ao suporte pedagógico como citam Lévy (1993) e D’Abreu et al. (2010) e, por 

contraponto, há os que afirmam a não conformidade dessas ferramentas como contributos para 

uma boa qualidade educacional, como referido por Chaves e Setzer (1988). Dada à formatação 

organizacional em que o museu estrutura o seu núcleo educativo, cuja principal característica 

promove um distanciamento da proposição tradicional de guia museal e a aproximação ao 

perfil do educador, como equacionar o papel profissional destes sujeitos, sua relação com a 

política curatorial, e a liberdade interpretativa do visitante? 

Em função da complexidade histórica e sociocultural que circunstancia esta proposição 

de metodologia pedagógica, correlacionada à ação cultural que o projeto curatorial estabelece, 

se busca em textos de Paulo Freire (1981, 2005, 2006) em especial, mas não somente, a 

referência teórica à sua análise e crítica, a julgar por sua profícua reflexão contextualizada na 

cultura brasileira. Na composição destes estudos se intersecciona a percepção de impacto social 

e cultural das novas mídias e tecnologias interativas, focadas sob a ótica de Lévy (1993) e 

                                                 
3 Barthes (2001: 144) refere em seu estudo que este termo, forma, possui referência em Benveniste. 
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Miranda (2002), amalgamadas pelos trabalhos de Bourdieu (2007) sobre a distinção e o papel 

da cultura nas sociedades, e de Barthes (2001) no quesito da estética.   

Ao reafirmar a complexidade deste contexto de multiculturalidade, permeada ao 

ambiente do Museu da Língua Portuguesa, a configurar o ambiente por onde o projeto de 

investigação se propõe a perscrutar, se admitem as dificuldades que se estabelecem na procura 

por uma configuração metodológica e que proporcione um planejamento sistemático ao traçar 

um percurso de pesquisa que organize o emaranhado de dados coletados e respectivos 

indicadores e tendências. Em processo simultâneo e em caráter preparatório se acrescentam ao 

levantamento bibliográfico em pesquisas de teses, dissertações, publicações e documentos 

editados pelo próprio Museu da Língua Portuguesa, a gerar um conjunto de informações 

alinhavadas no percurso de pesquisa. Ao discorrer sobre a bibliografia específica que verse 

sobre o Museu da Língua Portuguesa se reconhece a necessária pesquisa em fontes temáticas 

convergentes, a exemplo da relação entre o patrimônio histórico material e imaterial, 

conceituados no Conselho Internacional de Museus (ICOM), Conselho Internacional de 

Monumentos e Sítios (ICOMOS), Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência 

e a Cultura (UNESCO) e documentos produzidos pelos ministérios da cultura de Brasil e 

Portugal. A título de registro, se cita Lucília Romão (2011), com Exposição do Museu da 

Língua Portuguesa: arquivo e acontecimento e(m) discurso, como única publicação em 

formato de livro impresso que aborda a temática deste museu, ao menos até à finalização desta 

investigação. 

Constituem-se em fontes de informação secundárias os materiais impressos, os 

registros em documentos institucionais, como decretos e estatutos e, em complementaridade, 

artigos, reportagens em jornais e revistas, tanto impressos como em mídias virtuais. A base de 

levantamento bibliográfico em pesquisas acadêmicas encontra referência nas dissertações de 

mestrado, específicas ao Museu da Língua Portuguesa, como a de Mafra (2012) que trabalha o 

campo da pedagogia e a relação entre as aprendizagens e fruição no ambiente do MLP. A 

dissertação de Honora (2009) apresenta a postura cidadã que o museu oferece, consignando-o 

como prestador de serviços à sociedade. Rocha (2009) investe a sua pesquisa na comparação 

entre a tecnologia, a informação e a comunicação, como instrumentos para a atratividade de 

público, a se somar a descrição de Ferrara (2013) no campo da semiótica, também a avaliar 

aspectos da teoria da comunicação e ao perfil de difusão cultural. No caso de Moura (2012) o 

enfoque se estrutura a partir da perspectiva correlata às exposições científicas e nestas conexões 

aos perfis dos novos estilos de museus. Sabino (2010), por sua vez, configura a sua dissertação 

ao explorar os aspectos do design do museu, tanto no que figura em suas instalações e 



31 

 

expositores como no entremear da modernidade e tecnologia em seus materiais, do prédio à 

arquitetura. Ziliotto (2010), no entanto, volta o seu olhar para o trabalho de ler o museu como 

se um texto fosse, e o seu privilégio está em ter atuado como educadora do próprio museu e, 

neste sentido, acumular vivências com os grupos de visitantes, fato que a subsidia na produção 

das suas análises. No caso das pesquisas em modalidade de doutorado se encontram três 

trabalhos, o de Larissa Cervo (2012a) que investiga a relação da língua enquanto memória 

coletiva e sua promoção a patrimônio cultural imaterial, a de Sobrinho (2011) que, no campo 

da linguística, estabelece parâmetros de crítica frente à seleção dos conteúdos que compõem o 

acervo e os critérios curatoriais que limitam o conjunto de materiais expostos, este mesmo 

autor trabalha as polêmicas oriundas desta contradição, a citar em sua tese os movimentos 

políticos e culturais que sustentam as inovações linguísticas no país como suficientes para 

defender a tese da língua portuguesa do Brasil, em detrimento da língua portuguesa falada em 

Portugal. Mendes (2013) com outra perspectiva, a partir da teoria do discurso, verifica a relação 

entre a semântica e a prática no museu, a referenciar em sua linha de trabalho a “formação 

discursiva do bom uso da língua portuguesa” (Mendes 2013: s/p) comparando-as com textos e 

narrativas do próprio museu. Este material se concentra no capítulo 3 e alicerça os registros da 

observação etnográfica.  

Frente a este conjunto, este trabalho se posiciona por um olhar inovador e diferenciado 

em relação às outras pesquisas acadêmicas sobre esse museu, a incluir suas premissas no 

contexto das ciências das culturas e a prover reflexões que confluem do patrimônio imaterial a 

seu processo de difusão e as lacunas nas suas metodológicas pedagógicas a serem constatadas. 

Estes percursos encontram prerrogativas conceituais em Bourdieu (2007) com o foco nos 

estudos sobre a distinção e o gosto, aliado ao estudo de Levy (1999) sobre a relação entre a 

interatividade e a sua interface com as novas tecnologias, confluídas em análises neste trabalho 

e subsidiam as reflexões conceituais inferidas nas sistematizações das informações coletadas, 

descritas no percurso da investigação. Também contribuem significativamente para este 

processo as categorias e tipificações estudadas na semiologia por Barthes (2001) e as releituras 

interpretativas da cultura em Geertz (1973, 1989 e 1997). No suporte à sistematização do 

material coletado e em sua leitura crítica se necessitam outras fundamentações, acrescidas de 

pesquisas em Hall, Ortiz, Mattoso, Miranda e outros, pois agregam componentes teóricos e 

contribuem à busca da compreensão do objeto de pesquisa e indicadores que caminhem em 

direção à reflexão em função da hipótese proposta.  

A metodologia etnográfica adotada neste trabalho encontra no núcleo de 

investigadores de Portugal uma aproximação importante, dadas as reflexões que produzem 
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sobre o papel do investigador, seus dilemas vivenciados em campo de trabalho, as polêmicas 

acadêmicas que ainda cercam os arcabouços conceituais neste espaço de atuação. Estas 

referências registradas na publicação Etnografia e Intervenção Social: por uma práxis 

reflexiva, sob a organização de Pedro Gabriel Silva, Octávio Sacramento e José Portela (Silva 

et al. 2011), qualificam a abordagem desenvolvida neste projeto. Os referenciais 

procedimentais e metodológicos adotados neste projeto confluem também em proposições aos 

descritos por Ribeiro (2004) em seu trabalho de etnografia em Moçambique, a registrar as 

enormes diferenças contextuais entre este país e o Brasil, o mesmo para os sítios objetos das 

pesquisas, uma cidade de interior, em Bessa, e uma capital metropolitana neste projeto, a sua 

investigação antropológica e etnográfica compõem densidade analítica no contexto da 

observação participante. Mesmo a estes parâmetros, enquanto metodologia, as reflexões das 

ciências da cultura foram fundamentais ao desenvolvimento das sistemáticas metodológicas 

aplicadas.  

O percurso investigativo correlato à aplicação da metodologia se perfaz descrito em 

capítulo específico e se estrutura em quatro componentes norteadores: os registros das 

observações etnográficas, realizadas no período de três anos, anotadas em caderno de campo4, e 

incrementadas no acompanhamento de grupos visitantes e respectivas observações 

comportamentos individuais, frente aos acervos e interfaces tecnológicas do museu no museu, a 

pesquisa qualitativa em três escolas visitantes do museu e, por último e não menos importantes, 

as entrevistas gravadas, com a coordenação pedagógica do museu, com seus profissionais 

educadores e com professores coordenadores de grupos de visita ao museu. A acrescentar, o 

levantamento bibliográfico específico à temática do Museu da Língua Portuguesa. Cabe 

registrar uma informação distintiva a justificar a utilização de incremento de uma pesquisa 

qualitativa a esta proposição metodológica. A considerar que o museu não permite, dentro de 

suas dependências, entrevistas diretas aos seus visitantes, explicitada a este observador como 

uma de suas diretrizes institucionais. A equação para adensar as informações ao projeto de 

investigação se apresenta através do incremento de uma pesquisa qualitativa, a ser efetuada nas 

escolas e descrita em pormenores no capítulo 4. A produção de uma investigação, neste 

aspecto, exige de seu proponente a superação de obstáculos e a busca pela validação de dados a 

serem coletados de forma consistente para as respectivas análises e críticas. Nestas 

condicionantes, a pesquisa qualitativa configura-se submetida a critérios metodológicos 

                                                 
4 O termo campo, quando mencionado nesse trabalho investigativo, abrange os lugares da observação etnográfica 

aplicada, isto é, os sítios urbanos a constatar pelo prédio do museu e arredores e os ambientes das escolas 

participantes.  
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acurados, subsidiadas, entre outros, por estudos de Angrosino (2009) e Singleton et al. (1988). 

Demonstradas as circunstâncias locais, que se manifestam complexas e laboriosas, cujas 

dinâmicas desses processos de trabalho se apresentam detalhadas, ao qual se alia o devido 

esmero descritivo, necessário a esta modelagem de trabalho investigativo.  

Para o quesito do questionário, na perspectiva de ampliar o leque de informações que 

subsidiem a investigação, se o elabora ao compô-lo por vinte e seis itens. O projeto de 

aplicação deste questionário prevê a aferição em três unidades escolares, com a identidade e 

perfil em estudantes na faixa etária entre os 13 e os 18 anos. As unidades escolares que, ao 

serem consultadas, se dispuseram a participar são: Escola Estadual Júlio de Mesquita, no 

município de Campinas, Escola Estadual Paulo Rossi, no município de São Paulo, ambas 

vinculadas à rede estadual de ensino e a Escola Novo Ângulo Novo Esquema, localizada na 

cidade de São Paulo e vinculada ao setor privado. O critério estabelecido nesta fase da 

investigação conjuga a elaboração de indicadores específicos na direção do agregar outros 

elementos que componham à compreensão da relação entre os métodos de interatividade no 

museu e as proposições apresentadas através da leitura interpretativa nas suas interfaces, que os 

sujeitos participantes, visitantes do museu, desenvolvem. Neste sentido, a aplicação da pesquisa 

qualitativa se apresenta como um instrumento valoroso à coleta de informações e opiniões de 

parcela dos sujeitos participantes desse processo, a constituir parte integrante da metodologia 

etnográfica adotada nessa investigação. 

Por fim, neste projeto de trabalho se explicita outra circunstância agravante, ao 

perceber-se obrigado, metodologicamente, a circunscrever sua pesquisa às restrições de finitude 

em relação ao período de tempo da investigação e a definir limitações ao escopo conceitual, 

conferida no volume substantivo de materiais produzidos pelos investigadores e academias, 

articulados com os campos correlatos à etnografia e às teorias da cultura. Estes parâmetros 

provocam a sensação de terminação abrupta, mesmo a compreender este fato, isto é, o processo 

investigativo demandou constante incremento de novos elementos de reflexão, cujas temáticas 

perpassam pela sociologia, pedagogia, antropologia, museologia, história, e que se contrapõem 

à determinação de fechamento do projeto de pesquisa, a interromper a tendência de 

continuidade, não como inércia, mas como necessário avanço ao aprofundamento deste projeto 

investigativo. Estas inferências, em abrangência das ciências da cultura, incrementam desafios 

enormes de sistematização e definição de limites, temporais e acadêmicos, à conclusão do 

trabalho proposto.   

Talvez, neste sentido, as resultantes encontradas se apresentem como elementos 

motivadores a novas investigações, tendo o Museu da Língua Portuguesa como objeto de 
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pesquisa ou, em prospecção, a desenvolver um projeto de aprofundamento e continuidade na 

modalidade de pós-doutoramento.   

Cabe registrar, neste sentido, a expectativa desse trabalho em colaborar com as 

reflexões sobre a importância dos espaços culturais, institucionalizados e mantidos pelo Estado 

ou não, de preservação desta memória e história. E, em contíguo, contribuir com a reflexão 

sobre os estudos que avaliam a identidade cultural no Brasil e a importância da língua 

portuguesa, em processo de consolidação, frente à tragédia que se abateu sobre o museu, em 

dezembro de 2015, no tempo em que se processava o trabalho das considerações finais desta 

investigação. Um incêndio de grandes proporções destruiu completamente as suas instalações, 

cujo trabalho de restauro, recuperação de acervo e equipamentos demandará anos e milhões de 

reais em reinvestimento. Um ambiente de vivência cultural ceifado a milhares de visitantes, 

marcadamente simbólica ao país, tanto na interação político-cultural entre Portugal e Brasil, 

como através da dinâmica de difusão cultural da língua e de suas valorações ao 

abrasileiramento, das divulgações literárias e da afirmação da identidade cultural nacional.  

Enfim, em meio à turbulência dos mares, em metáfora aos navegadores, se compartilha a 

expectativa de contribuir, com registros e reflexões, ao projeto e modelo museal brasileiro e aos 

movimentos culturais que defendam a reconstrução e revitalização do Museu da Língua 

Portuguesa. 
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Capítulo I 

Apontamentos contextualizados dos conceitos de cultura e museus 

 

 

 

 “O ‘olho’ é um produto da história reproduzido pela educação”. 

Bourdieu (2007: 10) 
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1. Contextualização sobre as teorias da cultura 

 

 As organizações sócio-políticas, as ideologias, as crenças e as tecnologias, a produção 

e uso de ferramentas e instrumentos no cotidiano, compõem o contexto que conceitua a cultura. 

Autores como J. Kahn (1975) e Leslie White (2009), entre outros, remetem para Edward B. 

Tylor a primazia em elaborar o conceito de cultura.  A definição de Tylor, cunhada em 1871, 

também se resenha em “amplo sentido etnográfico, abrangendo todo o complexo que inclui 

conhecimentos, crenças, arte, moral, leis, costumes ou qualquer outra capacidade ou hábitos 

adquiridos pelo homem, como membro de uma sociedade” (Tylor apud Laraia 1986: 25) para 

representar uma das primeiras especificações do termo. Segundo Laraia (1986), a concepção 

etnocentrista parte da premissa que “a própria sociedade é o centro da humanidade, ou mesmo a 

sua única expressão” e, em complemento, amplia esta definição ao descrever que “o homem vê 

o mundo através de sua cultura” e, em consequência, se observa propenso a “considerar o seu 

modo de vida como o mais correto e o mais natural” (Laraia 1986: 75). Para este autor, esta 

proposta encontra justificativa para o surgimento de muitos conflitos e conflagrações sociais. 

Kahn (1975) credita a Tylor a figura de fundador (Kahn 1975: 29) do método 

comparativo e, nestas sistematizações da investigação, a estruturação em direção a 

metodologias científicas que fortalecem, por sua vez, a antropologia enquanto área acadêmica. 

O próximo autor que se desdobra sobre o tema é Ralph Linton, em 1936, com a obra Cultura e 

Personalidade; a sua abordagem insere a temática da “herança social”, vinculando-a a padrões 

comportamentais, como a imitação e a instrução. 

Nas décadas de 30 e 40 do século XX, dois autores se destacaram neste campo, Franz 

Boas (1938) e Malinowski (1944); o primeiro interpreta a cultura através das reações mentais e 

físicas correlatas ao comportamento humano e ao grupo social (Boas 1965: 166); o segundo 

elabora, “uma teoria científica da cultura” com uma obra de mesmo título (Malinowski 1962: 

43), inferindo a temática dos bens de consumo em referência às ideias, crenças, costumes e 

ofícios humanos. Leach, aluno de Malinowski, incrementa as investigações da cultura através 

da antropologia social e, dissociando-se dos estudos que focam suas atenções a um só 

agrupamento, argumenta que “todos os antropólogos sociais tomam como objeto a variedade da 

sociedade e da cultura humanas” e que “sua tarefa não é somente descrever o que são as 

variedades, mas explicar porque elas existem” (Leach 1978: 9). 
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O próximo autor a salientar é Herkovits (1948), cuja definição de cultura promove o 

ambiente, trabalhado pelo homem, como a matriz orientadora de sua concepção. Já nas décadas 

de 50 e 60, o eixo das pesquisas que se destacam, concentram-se nos termos abstração e 

comportamento como referências das definições culturais. Os autores Kroeber e Kluckhohn 

(1952) e Beals e Hoijer (1953) vinculam cultura à abstração do comportamento, conectando na 

cultura os campos de estudo da psicologia e da antropologia. Em sequência, Keesing (1958) 

interpõe os contextos do comportamento cultivado, aliando-o à experiência adquirida e à 

aprendizagem social, cabe citar que neste mesmo período White (1959) agrega ao conceito de 

cultura a figura da  “simbolização” (White 2009: 23). 

Entre as décadas de 60 e 70 as referências conceituais de cultura se entremeiam aos 

textos de Foster (1962) e Geertz (1973); a descrição de Foster direciona-a a “totalidade dos 

instrumentos, técnicas, instituições, atitudes, crenças, motivações e sistemas de valores 

conhecido pelo grupo” (Foster 1964: 21). No entanto, Geertz a reconfigura ao “conjunto de 

mecanismos de controle-planos, receitas, regras, instruções (...) para governar o 

comportamento” (Geertz 1973: 32), aproximando o conceito de cultura ao contexto de um 

mecanismo de controle. Em relação à reflexão entre a jurisprudência e a antropologia, Geertz 

traça a premissa de que “os fatos não nascem espontaneamente” ou, de outra forma, “são 

construídos socialmente” (1997: 258). Nessa leitura interpretativa do cotidiano relacionado 

com a cultura se entrepõem às normas, formais e informais, de convivência e, segundo este 

mesmo autor, esta interação conflui em um fenômeno “que é a base de toda a cultura, isto é, o 

processo de representação” (1997: 259). E, em dinâmica adicional se agrega à referência de 

Bourdieu (1983) por efeito que os comportamentos e hábitos, no cotidiano, se relacionam com 

o “princípio gerador e estruturador das práticas e das representações” (Bourdieu 1983: 54), a 

influir nas normas e respectivas representações culturais e a influenciar a leitura interpretativa 

que os sujeitos suscitam a esse cotidiano. Estas concepções inferem nas caracterizações do 

direito à cultura, enquanto respeito pelo sujeito participante e pela demanda social ao seu 

acesso, como nos casos das definições do direito autoral e direito de imagem, tão dispendiosas 

aos gestores de instituições culturais, como os museus, tanto no aspecto da especificidade 

jurídica, como na aplicação de critérios econômicos que se estabeleçam na valoração financeira 

de obras de arte, do uso de imagens e afins. Para Geertz (2012), o conceito de cultura se 

resenha na conformação, modo ou estilo de vida, que se atribui a um povo. Mesmo 

reconhecendo as controvérsias, questionamentos e dúvidas, acerca desta conceituação, Geertz 

reafirma-a na ponderação de atribuir elementos de observação a serem incluídos nas suas 

determinantes, como a “obviedade e demonstração, o determinismo e o relativismo, a descrição 
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e a explicação, o consenso e o conflito, a alteridade e a comensuralidade” (2012: 41), tendendo, 

portanto, a proporcionar fatores de plausibilidade à investigação e, neste sentido, acrescenta o 

critério de que a “primeira coisa que se faz quando se prepara para estudar um país (...), além 

da leitura de diversos livros (...), é começar a aprender o idioma” (2012: 43). 

O conceito de evolucionismo cultural proporciona uma linha de pensamento que 

permite estabelecer a filiação de seus pensadores à formação de uma escola teórica. 

Desenvolvida de maneira substancial a partir do campo da biologia e dos estudos de Charles 

Darwin, o evolucionismo cultural conecta a “Teoria Geral da Evolução” aos fenômenos 

culturais. Os estudos destes teóricos, como em decorrência, se embrenham em temas como 

costumes, raças, povos primitivos, a passar em seguida à família, arte, religião, entre outros. 

Fortemente centrado no século XIX, realcem-se, entre seus autores, Maine (1822-1888), 

Haddon (1855-1940), McLennan (1827-1881), Frazer (1854-1941), Bastian (1826-1905), 

Lubbock (1834-1913), Morgan (1818-1881), entre outros. 

Em outra vertente acadêmica se promovem, em aproximação teórica, as teorias 

designadas por difusionismo e historicismo; ambas iniciaram as suas atividades na década de 

1930, em destaque ao campo da antropologia, e procuram investigar a cultura no contexto de 

seu desenvolvimento e mecanismos de difusão, isto é, a transferência comunicativa entre 

culturas diversas e suas condicionantes em relação com a história. Estes teóricos, 

majoritariamente, minimizam a ação da inventividade humana como ato isolado de produção 

cultural e valorizam as trocas comunicativas como elemento fulcral das configurações grupais e 

comunitárias. Os principais pesquisadores que se agregam a essa linha de pesquisa acadêmica 

são Smith e Perry (escola inglesa), Grabner e Schmidt (escola alemã-austríaca) e Kroeber e 

Kluckhohn, Wissler e Boas (escola norte-americana). 

Em conformação com os conceitos da escola inglesa, os investigadores referidos são 

acusados de uma aparente fragilidade pela forma como manipularam os dados, ao se basearem 

nos achados dos arqueólogos, no Egito, e ao avaliá-los sem o rigor cronológico dos fatos, 

conforme críticas5 de seus pares, e por construírem seus argumentos e conclusões de forma 

insuficiente quanto ao contexto da metodologia sistemática. Desta forma, esta linha de 

pensamento, que preconizava a difusão cultural mundial a partir do povo egípcio, perde força 

no campo científico. A escola alemã-austríaca percorre outro aspecto, a arguir a origem da 

cultura em função de uma proposição pluralista; através de vários lugares de investigação, 

                                                 
5 Entre os pesquisadores que desenvolvem críticas a estas investigações etnográficas se extrai o argumento de 

Lévi-Strauss (1982: 43) sobre as fragilidades metodológicas nas elaborações conceituais de Smith e Perry, apesar 

de considera-las importantes para o avanço da etnografia.  
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nessas formulações gesta-se um método cultural histórico e a antropologia geográfica. No caso 

do difusionismo norte-americano, o eixo de leitura se direciona para a observação histórico-

cultural; as principais proposições desta escola se concretiza nas inovações metodológicas, nas 

demandas e estudos aprofundados e específicos, bem como as leituras não funcionais da 

cultura. Em suas aplicações, a área de estudo bem definida, inclusive geograficamente, as 

pesquisas e registros das histórias locais, os fatores psíquicos, a identificação de padrões, entre 

outros, tornam o papel do investigador, tecnicamente articulado, a observar as relações entre as 

culturas e os meios. Em complemento às descrições de categorização das teorias das cultura, 

anteriormente explicitadas, se acrescentam as descrições estabelecidas em Antunes (1999: 42), 

numa classificação diferenciada, a subdividi-la em idealistas, realistas, positivistas, biologistas 

e fenomenologistas.  

Numa abordagem histórica da antropologia cultural, Wulf (2008) afirma que nos 

“últimos años, la dimensión etnológica ha ganado gran importancia en la antropología” (2008: 

97) e, em adenda, configura a obra, Argonautas do Pacífico Ocidental, editada em 1922, da 

autoria de Bronislaw Malinowiski (1884-1942), como o marco que registra a observação 

participante enquanto metodologia central para a etnologia moderna. Segundo Kaplan e 

Manners (1975: 90), o antropólogo Malinowski (1884-1942), na Escola Funcionalista, é a 

referência teórica deste período, pois Malinowski desenvolve uma forma inovadora de 

investigar e analisar os agrupamentos humanos, cuja elaboração de produção conceitual 

proporciona um deslocamento teórico para fora das leituras eurocentristas, a se configurar 

como proposta revolucionária em sua época. Em revisão conceitual, Radcliffe-Brown (1881-

1955) apresenta outra assertiva a esta linha de pensamento, ao constituir a antropologia através 

da relação direta com a sociologia comparativa e articulando-a às ciências da natureza, a 

realizar intenso trabalho etnográfico e formular estudos dos sistemas de casamento e 

parentesco. Outros dois autores se destacam neste período, Durkheim (1858-1917) e Parsons 

(1902-1979). Durkheim elabora a teoria da representatividade e o estudo do fato social como 

instrumento interpretativo da sociedade. No caso de Parsons, a sua figura se vincula à pesquisa 

sobre as funções em forma de sistema integrado, como fenômeno interpretativo da sociedade. 

Em retorno a Kaplan e Manners (1975) se observam outras quatro abordagens para as 

teorias da cultura: “evolucionismo, funcionalismo, história e ecologia cultural” (1975: 136). No 

contexto do evolucionismo, estes autores promovem a seguinte citação, “o homem é 

preeminentemente um animal conceituador e simbolizador” e, continuam, referindo-se a outro 

pesquisador desta linha de pensamento, que “na verdade, como observou Leslie White, ele é a 

única criatura capaz de ser morta por um símbolo”; nesta mesma perspectiva, estes autores 
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reafirmam esta vertente teórica ao afirmarem que lhes “parece razoável presumir, portanto, que 

os sistemas simbólicos ou ideologias pelas quais o homem explica e ordena o seu universo 

social e natural deveriam desempenhar algum papel na forma pela qual as estruturas sociais são 

mantidas, bem como na forma pela qual elas são mudadas” (Kaplan e Manners 1975: 172). 

Ao agrupamento que identificam como funcionalismo, na aproximação com a pesquisa 

etnográfica, Kaplan e Manners (1975: 90) o conectam aos propósitos das ciências que atuam 

com o trabalho de campo, tanto na antropologia, como na sociologia. Ao interpretar uma 

interdependência com a necessidade teórica de estabelecer novas metodologias, estes autores 

visualizam no funcionalismo uma identidade, a inserir conceituações estruturadas dos 

processos culturais e a promoção de estudos que detalham elementos em referência a 

compreensão sobre o funcionamento das sociedades.  

Quanto ao outro campo acadêmico, que se designa como estudos históricos, há 

controvérsias em incluí-los como uma das abordagens das teorias das culturas, conforme 

enquadram Kaplan e Manners (1975), mesmo quando identificam semelhanças nos trabalhos 

dos historiadores e etnógrafos (1975: 109), e creditam a Franz Boas como a figura principal 

desta linha de pensamento, a formar um coletivo de antropólogos nos Estados Unidos que 

produzem uma série de trabalhos importantes neste campo.  

Noutra orientação teórica, designada por cultural-ecológica, também se encontram 

dificuldades identitárias, apesar de Kaplan e Manners (1975: 118) citarem Frederik Barth, Max 

Gluckman, Elizabeth Colson e Clifford Geertz como desenvolvedores de investigações nesta 

categorização; os próprios autores citados nem sempre se apercebem identificados com esta 

designação, apesar de valorizarem a temática das questões ecológicas em seus escritos, isto é, a 

tipificação não enseja uma metodologia que os parametrize em uma mesma escola teórico-

acadêmica, visto que estes pesquisadores também especificam a ênfase na tecnologia e na 

economia como eixos de compreensão das culturas e componente estrutural para a análise de 

agrupamentos, movimentos sociais e adaptabilidades humanas ao ambiente, em função das 

técnicas de sua manipulação. 

De outra forma, estas quatro abordagens não significam um isolamento teórico de seus 

proponentes; a construção de suas investigações envolve metodologias de trabalho que, por 

vezes, permeiam o uso de fontes primárias e secundárias e estudos de contextualização que 

findam por coadunar certas modalidades de pesquisa e interpretação dos dados obtidos, a 

promover intercâmbios. Em recentes críticas se apontam fragilidades aos primeiros 

antropólogos, por suas posturas distantes ao trabalho de campo, realizando estudos em função 

de investigações em materiais coletados nas bibliotecas ou a utilizar como fonte os viajantes, 
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documentos, materiais de museus e outras fontes secundárias (Kaplan e Manners 1975: 281). 

Outras críticas também se relacionam com a dificuldade metodológica em registrar, separar, 

compreender proposições de aculturação e desculturação (Kaplan e Manners 1975: 284), junto 

aos agrupamentos e comunidades em investigação. Em complemento, estes autores citam 

divergências entre alguns ramos da antropologia, em diferenciar, diagnosticar e inferir reflexões 

em função da proposição, “vida-como-é-vivida-agora”, em comparação à “vida-como-era-

vivida-então” (Kaplan e Manners 1975: 285). Lévi-Strauss (2009), por sua vez,  procura 

diferenciar os conceitos em função dos estratos sociais de poder, a inferir valoração às culturas 

por suas características próprias. No livro O Pensamento Selvagem (Lévi-Strauss 2009) cita de 

modo perentório: “em lugar de opor magia e ciência, seria melhor colocá-las em paralelo” 

(Lévi-Strauss 2009: 28). Enfim, as análises históricas das teorias das culturas configuram 

premissas de impacto ético e metodológico, pois “todo o pensamento dentro ou fora das 

ciências sociais (...) é provavelmente influenciado pelo meio político, econômico, social e 

ideológico da época”, tal como referem Kaplan e Manners (1975: 290). 

 

  

2. Dinâmicas dos Estudos Culturais e abordagens contemporâneas   

 

Na abordagem e leitura histórica referente aos Cultural Studies, Escosteguy (1998: 87) 

elenca dois fatores essenciais: o político e o teórico. No contexto político, o autor frisa as 

pesquisas relativas aos aspectos culturais e as respectivas conexões com os movimentos sociais 

e situa, no campo teórico, a estruturação e o avanço acadêmico sobre os limites das disciplinas 

tradicionalmente constituídas. Os pesquisadores britânicos do Centre for Contemporary 

Cultural Studies (CCCS), da Universidade de Birminghan, se destacam pela qualificação 

inovadora de seus trabalhos. Os textos que marcam o coletivo do CCCS, em seu início, se 

expressam em The Uses of Literacy (1957) de R. Hoggart, Culture and Society (1958) de R. 

Williams e The Making of the Working-class (1963) de E.P. Thompson. A metodologia de 

trabalho, em Hoggart, investe na pesquisa qualitativa e elege, como objeto de investigação, os 

campos correlatos aos meios de comunicação de massa e à cultura popular urbana. Thompson, 

por sua vez, continua a atuar com os conceitos marxistas, estudando a história do movimento 

trabalhista e social inglês. Por último, Williams investe esforços na relação entre a cultura a 

partir da análise literária, sob um olhar etnográfico. A produção teórica deste grupo se 

complementa com outro texto de Williams, The Long Revolution (1961) e estabelece uma base 
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de reflexão que atrai à Universidade de Birminghan outros investigadores interessados em 

promover avanços neste campo acadêmico e social. À consolidação deste núcleo se acrescenta 

o protagonismo de Stuart Hall, pois ao ser convidado a assumir a direção do CCCS, em 1968, 

acaba por exercer uma liderança proativa, ampliando o leque temático investigado e a produção 

de seminários, congressos e debates, dinamizando o projeto de tornar os Estudos Culturais um 

dinâmico polo de crítica cultural e produção acadêmica. 

 Apesar do destaque internacional que este departamento de Estudos Culturais alcança, 

uma série de inferências conjunturais tem impacto na sua continuidade, desde divergências de 

fundo teórico entre os pares, até metodologias de trabalho de campo e gestão universitária, que 

acabam por levar a direção da universidade à decisão de, em 2002, fechar o departamento, 

subdividindo seus alunos e docentes nas áreas correlatas às humanidades e ciências sociais, 

basicamente. O registro que contextualiza este processo também encontra na 

interdisciplinaridade uma matriz que estabelece complexidade à afirmação da identidade nesta 

escola de pensamento. Ao abordar, nesta interdisciplinaridade, elementos da antropologia, 

sociologia, psicologia, história, política e comunicação, se amplia o leque de abrangência, mas 

em contra argumentação a esta mesma abrangência, a definição de conceitos teóricos 

elaborados por esse grupo são interpretados como uma proposição difusa. Posteriormente, a 

densidade em continuidade propositiva deste campo de atuação encontra, no próprio Williams, 

uma reflexão esclarecedora, ao publicar o livro, The Future of Cultural Studies (1996) inferindo 

a permanência desta linha de pensamento ao contexto de um projeto de pesquisa e não 

configurações de uma escola ou disciplina, proporcionando um olhar dinâmico para a 

continuidade deste trabalho, em função da diversidade e premência das demandas emergentes 

que os novos movimentos socioculturais proporcionam, e as respostas aos problemas 

contemporâneos que a vida e o trabalho em sociedade permanentemente afloram (Williams 

2000: 207).  

Ao colaborar com esses estudos as áreas da fenomenologia e etnometodologia também 

contribuem para estes campos de pesquisa e a promover outras investigações, no meio 

acadêmico, com os autores que atuam no campo do interacionismo simbólico e com a 

metodologia da observação participante, a frisarem também como estrutura de seus trabalhos a 

necessária atenção aos aspectos de metodológicos que incluam critérios dos “valores e sentidos 

vividos” (Escosteguy 1998: 90). Nesse ambiente profícuo, vários projetos são desenvolvidos e 

cujas colaborações com os estudos etnográficos consolidam outras relevâncias aos modos pelos 

quais os atores sociais definem por eles próprios as condições em que vivem.   
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Hall, dentro da perspectiva acadêmica, afirma que os avanços teóricos desses estudos 

desencadeiam reflexões inovadoras, entre as quais  

 

a importância crucial da linguagem e da metáfora linguística para qualquer estudo da cultura; 

a expansão da noção do texto e da textualidade, quer como fonte de significado, quer como 

aquilo que escapa e adia o significado; o reconhecimento da heterogeneidade e da 

multiplicidade dos significados, do esforço envolvido no encerramento arbitrário da semiose 

infinita para além do significado; o reconhecimento da textualidade e do poder cultural, da 

própria representação, como local de poder e de regulamentação; do simbólico como fonte de 

identidade (Hall 2011: 198).    

 

 A produção de sentido, ao considerar essas condicionantes, é reinterpretada e amplia o 

debate sobre a influência da comunicação na formação das identidades e, nos casos específicos 

das TVs, rádios e mídias de massa, tem implicações na produção de análises do marketing e 

campanhas publicitárias. Considerando-se essa declaração, destaca-se o aviso de Miranda 

(2002: 14) ao quesito em que “a cultura torna-se problemática” e complexa nas suas relações 

entre saberes e poderes. Para esse autor, os projetos políticos totalitários se consolidam ao 

elaborar padrões massificáveis de modelos morais, estéticos e valores culturais cujas 

repercussões levam, proporcionalmente, os membros dessas sociedades a posturas 

preconceituosas, beligerantes e de afastamento ou isolamento grupal e social. A esse processo, 

conforme os estudos de Bourdieu (2007), a aceitação em um grupo pode significar a rejeição de 

outro, a ponto de simbolizar em certas condicionantes o manifesto desejo de aniquilá-lo, isto é, 

nessas culturas mescladas, mas não integradas, os comportamentos relacionais assumem 

intrincadas divergências.  

 Em ampliação desses olhares sobre a cultura, a abordagem de Morin (2013) se faz 

premente, pois explicita os desafios às ciências em função do reconhecimento de sua 

complexidade pelos pesquisadores. Nessa perspectiva, este autor refere que os elementos que se 

observam no campo da cultura incluem diversidade, desordem e aleatoriedade e, em forma 

ambivalente, as suas leis, ordem e organização. Morin também assinala que a “ciência é, 

intrínseca, histórica, sociológica e eticamente complexa” (2013: 9) e reafirma no contexto da 

pesquisa e reflexão que “uma ciência empírica privada de reflexões e uma filosofia puramente 

especulativa são insuficientes, consciência sem ciência, ciência sem consciência são 

radicalmente mutiladas e mutilantes” (2013: 11). Em outra observação, na decorrência da 

ampliação dos estudos que envolvem a elaboração de definições para o campo da cultura, 

incluem-se variações em função da área de investigação à qual o proponente se filia; uma das 

distinções que emerge deste debate sobre a relação entre o erudito e o popular, encontra em 

Roger Chartier a proposição que a “cultura popular é uma categoria erudita” (1995: 179) e 
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desta recomposição resulta outro sistema simbólico coerente e autônomo que, por característica 

sequente, repensa a lógica absolutamente alheia e irredutível que, por vezes, emerge nas 

sociedades de cultura letrada. Essa ilação se alicerça também no reconhecimento de sistemas de 

dominação que organizam o mundo social e exigem aos pesquisadores a compreensão de suas 

interdependências e carências, perscrutando as diferenças entre a cultura do dominante e a 

cultura do dominado. Em decorrência dessas ambiguidades se imiscuem as convivências 

conflituosas também no campo de trabalho, por onde perpassam conceitos imersos no cotidiano 

como legitimismo, miserabilismo alteridade e pluralidade cultural.  

 Nessa interpelação política e pedagógica a superação das contradições expostas nos 

conflitos sociais se efetuaria, segundo Freire (1981: 143), em processos revolucionários, em 

que o oprimido é o sujeito cultural que possui a potencialidade vivencial para realizar a 

transformação social. Assim, o discernimento entre dialogicidade e antidialogicidade traduz-se 

em eixos de categorização, enquanto componentes da pedagogia do oprimido, e se estruturam 

na interação entre a cultura e a ação política para a conquista da liberdade. Este olhar politizado 

sobre a ação cultural, como elemento de transformação social (Freire 2006: 77), insere a 

mobilização sociocultural como constituinte da prática pedagógica. Como ilustração, nessa 

leitura analítica, Freire descreve o termo verbalismo, enquanto caracterização do militante 

político que utiliza o discurso como força máxima de sua lógica para a conquista da liderança e 

o ativismo para descrever aquele que preza a prática em detrimento do pensar analítico sobre 

esta. Em contígua reflexão, o autor também chama a atenção para a necessidade imprescindível 

de observação sistematizada em relação à posição social dos sujeitos em correlacioná-la às suas 

percepções de mundo: se dominador, orienta-se pela imposição ideológica de sua cultura 

através da defesa aguerrida na manutenção do status quo, se dominado, convive sob o estigma 

da massificação e envolto em concepções da alienação, em ilusória percepção duma pseudo 

liberdade aprisionada, nem sempre aferindo resistência e contracultura.  

 Ao se permear nessas ambiências as prementes abordagens sobre a identidade e a 

diferença se encontram em Woodward (2012: 9) a confluência das propriedades relacionadas 

com os papéis das tradições que, neste aspecto, emerge das relações dos sujeitos em seus 

territórios. Em relato, essa autora exemplifica o conflito entre sérvios e croatas e os expõe à 

análise de seus embates ideológicos e às descrições de suas classificações de mundo. As 

representações constituídas entre esses indivíduos reafirmam o paradoxo que os explicita, isto 

é, o processo sob o qual as suas identidades encontram sentido e se apresentam socialmente 

através das diferenças. Nessa particularidade consistentemente explorada por Woodward (2012) 
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e que coaduna com Freire (1981: 143) se ressalta a questão: quem é o incluído e quem é o 

excluído? 

 Das representações culturais manifestas pelas diferenças também emerge a confluência 

de conflitos políticos e sociais. Nesses países em estado de beligerância, o preconceito étnico se 

presta a referendar a força da mobilização social e, nesse aspecto, a “diferença é sustentada pela 

exclusão: se você é sérvio, você não pode ser croata, e vice-versa” como ilustra Woodward 

(2012: 9).  E, em complemento, assinala a autora que “a identidade sérvia se distingue por 

aquilo que ela não é. Ser um sérvio é ser um ‘não croata’6” (Woodward 2012: 9).  

 Em conjectura, ao provável observador desatento, em função das ponderações 

anteriores, a pretensa postura de neutralidade científica permite o ocasionar de discursos 

metodológicos incipientes ou em outro aspecto, o gesto de desconsiderar os preconceitos 

expressos nos comportamentos e nos significados enseja em fragilidade de análise 

investigativa.  

 Como acréscimo à reflexão, a partir de Ricœur, se explicitam três variáveis em função 

da inquirição “o que faz a fragilidade da identidade?” (2007: 94). A primeira de suas reflexões 

expressa a fluidez na relação entre o tempo e as imagens, isto é, em função das leituras do 

passado histórico, da tradução interpretativa do presente e da prospecção de um futuro 

plausíveis. Esses olhares prescindem também das concepções individuais e coletivas que 

reconheçam as conexões entre a memória, a identidade e o esquecimento. A próxima inferência 

se explicita na descrição das manipulações promovidas pelos detentores de poder e, em 

possível falsa justificativa, na manutenção desse poder pela instrumentalização coletiva da 

“memória manipulada” (2007: 93). A última variável surge configurada como ameaça social, 

na transcrição da indagação: “será mesmo preciso que nossa identidade seja frágil a ponto de 

não conseguir suportar, não conseguir tolerar que outros tenham modos de levar sua vida, de se 

compreender, de inscrever sua própria identidade na trama de viver-juntos, diferentes dos 

nossos?” (Ricœur 2007: 95). 

 A essas premissas o autor entrepõe os contextos de uma “herança da violência 

fundadora” (Ricœur 2007: 95) ao sustentar que, na história, as comunidades nascem a partir de 

guerras e atos violentos que, por sua vez, podem prover-se legitimados ideologicamente ao 

proclamarem as suas memórias e se reafirmam ao registrá-las como a glória aos vitoriosos e a 

humilhação aos derrotados. Nessas relações sociais beligerantes afloram, simultaneamente, os 

estados de dificultação nos diálogos entre os diferentes e se configuram situações que 

                                                 
6 Aspas do autor, mantido o destaque. 
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possibilitam o extravasar de vinganças, coletivas ou individuais, relacionadas com mágoas 

simbólicas de atos passados ou mesmo, em contrapartida, com a exaltação que se forja na 

execração do outro. De maneira sintomática, essas manifestações de rejeição ou negação da 

alteridade são referendadas através de celebrações festivas, religiosas ou étnicas, entre outras, 

tanto no plano local como nacional. 

 Esta complexidade (Morin: 2013: 175), que circunda e entremeia as teorias das 

culturas, gera um terreno profícuo de permanente estado de investigação científica e vivência 

social e, em referência ao campo dos Estudos Culturais nas universidades brasileiras, o recorte 

observacional de Ortiz (2006: 174) explicita que a sua formação, enquanto área específica de 

pesquisa, ainda se ressente de estruturas acadêmicas adequadas. Nesse escopo, as investigações 

que permeiam essa temática findam por se adequarem aos programas das ciências sociais, 

antropologia, filosofia, letras e linguagem, artes e comunicação. Por outro lado, os conteúdos 

curriculares dos cursos de graduação em produção cultural no Brasil focam-se no perfil do 

profissional denominado por produtor cultural que, por sua vez, também se aproxima da 

conformação ao tecnólogo ou mesmo ao perfil do gestor de projetos ou organizações culturais.  

 Outra abordagem de Ortiz faz referência à dimensão multidisciplinar dos Estudos 

Culturais e os descreve como portadores da “quebra de fronteiras tradicionalmente 

estabelecidas nos departamentos e universidades” e conclui afirmando que “esse é para mim 

um aspecto altamente positivo no processo de renovação das Ciências Sociais” (2006: 175). Em 

ponderação a esse assunto, o mesmo autor alerta sobre a possível sobrevalorização exacerbada 

da multidisciplinaridade e acrescenta que, nas especialidades, “as fronteiras são necessárias 

para a existência de um saber autônomo, independente das injunções externas” e também 

reafirma que a multidisciplinaridade também pode apresentar nessas pesquisas um “valor 

relacional” (Ortiz 2006: 176). 

 Em incremento a essas asserções, se encontram em Sanches duas observações: a 

primeira infere que “escrever sobre uma área como a dos estudos culturais revela-se tarefa a um 

tempo infinito e paradoxal” (Sanches 1999: 193), a outra observação concebe os estudos 

culturais em “abordagens que assim se autodesignam e recorrem de inúmeras aproximações, de 

proveniência e orientação extremamente diferenciada” (Sanches 1999: 193). O escopo dessas 

variáveis fomenta, por fim, a necessária reflexão aprofundada desses conceitos e carreia aos 

investigadores o desafio acadêmico de sistematizar suas análises frente às abrangentes áreas 

científicas que se imiscuem no campo das teorias das culturas.   
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3.     A prerrogativa dos diferentes olhares na leitura da cultura 

 

 Outra instigante referência às concepções de cultura se explicita em Bourdieu ao 

preconizar que “o “olho” é um produto da história reproduzido pela educação” (Bourdieu 2007: 

10) e com essa afirmação se confecciona a desconstrução de expectativas correlatas a algumas 

elaborações teóricas que se pretendam auferir no conceito de totalidade. Quando esta 

perspectiva se depara com a análise da estética, cabe ressaltar a citação de Kant, referendada 

em Bourdieu, ao “estabelecer a distinção entre o que agrada e o que dá prazer” (Bourdieu 2007: 

12), pois esse raciocínio subsidia a elaboração de categorizações e parametrizações que 

oferecem suporte às análises sobre os posicionamentos dos sujeitos em relação à sua fração de 

classe social, sendo que essas análise e crítica à sociedade devem considerar as variações e 

perspectivas dos diversos olhares.  

 Em decorrência, a ausência duma observação apurada do investigador o 

impossibilitaria, em hipótese, de reconhecer as suas fragilidades acadêmicas frente ao campo de 

pesquisa e à sua respectiva leitura de mundo. A abordagem desse autor também agrega outros 

elementos de aferição observacional ao estipular que “o gosto classifica aquele que procede à 

classificação” e ao declarar que “os sujeitos sociais distinguem-se pelas distinções que eles 

operam entre o belo e o feio, o distinto e o vulgar” (Bourdieu 2007: 13). Em ilustração destas 

formulações, as descrições comportamentais frente ao consumo de objetos de uso como 

cosméticos, adornos, vestimentas, móveis e outros se compõem como figuras simbólicas do 

cotidiano cultural, cujas classificações estéticas enquanto belos para um agrupamento podem 

estar descritas com o aspecto de feiura por outro.  

 Essas contribuições, em função da relação distintiva entre os indivíduos e a obra de 

arte, depreendem outras ilações extremadas quando do registro da postura social do iconoclasta, 

isto é, as imagens que para esse sujeito não representam obras de arte, mas idolatria ou 

aberração e, em gestos agressivos, as reinterpreta a algo como que indigno de respeito, culto ou 

reverência e as relê também como simbólica de afastamento e repugnância, resultando, em 

vários casos, na depredação da obra.  

 Em perspectiva diferenciada se encontra a modalidade de produção artística que 

procura se demonstrar como representante da liberdade criativa de seus autores e 

questionadoras dos modelos sociais, políticos e culturais preestabelecidos; neste contexto, o 

teatro do grotesco, com a procura do escárnio e do ridículo, torna-se referência conceitual. 
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Também emblemática perfaz-se a pichação7, pois ao intervir em obras de terceiros justifica-se 

enquanto manifestação de liberdade artística e cultural, mesmo considerando o debate 

recorrente no qual é descrita como vandalismo por alguns autores 8 . Em outra premissa, 

segundo Marx e Engels, “o objeto de arte – como qualquer outro produto – cria um público 

capaz de compreender a arte e de fruir a sua beleza. Portanto, a produção não produz somente 

um objeto para o sujeito, mas também um sujeito para o objeto” (Marx & Engels 2010: 137) e a 

essas ilações se agrupa também a de Bourdieu ao abordar que “a obra de arte só adquire sentido 

e só tem interesse para quem é dotado do código segundo o qual ela é codificada” (2007: 10).  

 Outra ilustração, como enquadramento, refere-se à observação das expressões 

musicais, enquanto arte representativa de agrupamentos sociais, como linguagem artística que 

proporciona uma variedade imensa de exposições a estilos diferenciados e, nesse sentido, 

oportuniza aos ouvintes o reconhecimento de gestos relacionados à sua aceitação ou rejeição 

cultural.  Nessa conformação da estética sonora dos sujeitos permeia também as influências das 

tradições historicizadas, familiares, e do território que ocupa.  

 No contexto da difusão cultural, em outra referência a Bourdieu, a presença em um 

museu ou espaço cultural “o espectador desprovido do código específico sente-se submerso, 

“afogado”, diante do que lhe parece ser um caos de sons e ritmos, de cores e linhas, sem tom 

nem som” (Bourdieu 2007: 10) e, enquanto se educa para o prazer e desprazer observacional, a 

escolarização e os projetos pedagógicos de um museu, por exemplo, podem incorrer em 

propostas didáticas preconceituosas em relação à sua leitura estética da arte, pois nesses 

processos pedagógicos as técnicas de decifração e de codificação se mesclam ao patrimônio 

cognitivo dos participantes. Quanto à circunstância da educação formal9 há que refletir sobre 

como se processa a formação dos acervos pessoais proporcionados pela escola que, em 

contrapartida, se recompõem em novas estruturas basilares e influenciam as concepções de vida 

e de mundo destes sujeitos. Portanto, nesses territórios formativos a apreciação da arte está 

umbilicalmente ligada às histórias pessoais e familiares que também se remodelam imbricadas 

aos atos de aprendizagem e ensino. 

 

 

 

                                                 
7  Termo que descreve a manifestação cultural de pintura em paredes de espaços públicos, em sua maior 

visibilidade vinculada a grupos populares e de regiões periféricas das cidades.  
8 O estudo de Elisabeth Prosser (2007) refere os pichadores como referência a esta polêmica, entre o papel social e 

cultural dos sujeitos.  
9 A diferenciação entre Educação Formal (escolarizada) e Não-formal (em outros ambientes), abordada em Garcia 

(2005), circunda abrangentes polêmicas quanto aos métodos e metodologias aplicadas a estes ambientes. 
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4.  O espaço, os conflitos culturais e sócio-identitários 

 

Os conceitos de lugar e território, em referência às definições de Milton Santos (2008: 

29)10, compõem outros fundamentos que subsidiam a leitura sobre a cultura e a interpretação 

dos espaços e dos sujeitos neles estabelecidos ou em trânsito. O geógrafo, ao investigar o 

contexto por onde a globalização e a mundialização competem, reafirma a disputa pela 

hegemonia no âmbito do poder econômico e político e pela ressignificação cultural que desta 

decorre na sociedade. Santos (2008) apresenta também o espaço geográfico como fundante ao 

ato de refletir sobre os fatos, os acontecimentos e as multifacetadas interpretações sociais, a 

confluir conceito de Saraiva que a incrementa aos aspectos lúdicos, afetivos, práticos e 

intelectuais de uma determinada população (1993: 11). A descrição de Leach (1978: 11) dos 

estruturalistas criva a importância que estes dão às afirmações verbais, à fala, como nos relatos 

de mitologias e narrativas históricas, pessoais e coletivas, no seu ambiente de vivência. Em 

registro, para os estruturalistas, as discrepâncias entre o comportamento observado e as 

descrições verbais são analisadas em função da realidade social. Segundo este mesmo autor, 

esta linha de pensamento tende a “se preocupar mais com o que é dito do que com o que é 

feito” (Leach 1978: 11). Leach também lhes reconhece outra iniciativa, ao considerar a 

importância da relação entre o tempo e o espaço na análise e reflexão sobre os contextos, 

sujeitos e objetos de investigação, configurando o conceito que “o mapa é um ícone”, e deste se 

deriva a “descrição metafórica do terreno”, cuja interconexão se mescla à “representação 

metafórica do tempo” (Leach 1978: 63). Esta complexidade da relação tempo e espaço, 

expressa também em Santos (2008), delineia novas estruturas e formulações teóricas 

fundamentais à metodologia etnográfica da observação participante, dado que a cultura também 

se configura circunscrita às questões de demarcações no tempo histórico e pessoal, e no espaço 

territorial e virtual. Correspondem também a essa abordagem outras releituras relacionadas com 

as definições de cultura e as suas variantes que, por sua vez, instauram mais dificuldades que 

clarezas, isto é, nesta vertente os componentes metodológicos se estabelecem na perspectiva em 

que as leituras de mundo e de seus signos se perfazem embasadas nas histórias pessoais e 

coletivas de seus protagonistas, calcadas prioritariamente nos respectivos territórios. Em 

confluência a essa discussão, se incrementa a definição para o conceito de diversidade cultural 

                                                 
10 Os conceitos de lugar e o território estão reconceituados em Milton Santos (2008: 29) que os insere, além do 

aspecto geográfico, no ambiente da formação geopolítica e cultural. 
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e em destaque a elaborada para a “Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural”11 

(2002), promovida pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

(UNESCO), na qual a 

  

diversidade se incorpora na originalidade e na pluralidade das identidades que caracterizam 

os grupos e as sociedades que compõem a humanidade. Fonte de mudanças, de inovações e 

de criatividade, a diversidade cultural é, para a espécie humana, tão necessária quanto a 

biodiversidade é para a natureza. Neste sentido, ela constitui o patrimônio comum da 

humanidade e pode ser reconhecida e afirmada pelo benefício das gerações presentes e 

futuras (UNESCO 2002: s/p). 

 

 Estas abordagens sobre os conceitos de lugar e território, também em Santos (2008), 

implicam descrições cujas categorias subjacentes, como a paisagem, a configuração territorial, 

a divisão do trabalho no território, as formas-conteúdo e o espaço produtivo desempenham 

premissas analíticas imprescindíveis à avaliação circunscrita ao escopo cultural e social. Esse 

debate se coaduna à percepção de Freire (2007: 57) sobre a importância de se estudar 

profundamente os contextos nas análises de conjuntura e das estruturas sociais dos sujeitos. O 

espaço geográfico é sinônimo de território usado (Santos 2008: 30) e se constitui em mediação 

entre a sociedade local e nacional e o mundo.  Ao uso do espaço, do território e do lugar, nesse 

mesmo autor, também se conforma a intencionalidade do poder, mesmo no âmbito do solidário 

ou resistência, do mercado ou estado.   

 A esta abordagem do lugar também se infere a percepção de vínculos culturais e 

afetivos circunscritos aos sujeitos nele estabelecidos e, ao se aperceberem influenciados e 

influenciadores, esses sujeitos ampliam a complexidade de sua análise ambiental; daqui resulta 

outra reflexão de Santos (2008: 258), que enfatiza a afetividade enquanto categoria de 

sistematização e a conecta ao aspecto da afirmação de identidade cultural e na função das 

vivências dos sujeitos em seus territórios. Neste aspecto, as polêmicas e complexas discussões 

sobre língua portuguesa e a identidade nacional se mesclam com os conflitos sociais descritos 

em centenas de registros instigantes sobre as disputas pelo domínio político e cultural no 

processo de formação do Estado republicano no Brasil e investiga questões ambíguas sobre as 

línguas na nação. É neste contexto que se coloca a intrigante autoafirmação de identidade dos 

sujeitos brasileiros em descolamento à cultura portuguesa. Esta perspectiva se percebe 

recorrente nas obras didáticas no sistema de ensino formal no Brasil, tanto em disciplinas 

específicas de estudo da língua portuguesa como nos livros de história, geografia, estudos 

literários e outros. No aspecto de complementar a leitura sobre os conceitos de identidade, 

                                                 
11 Na perspectiva de democratizar a informação sobre conceitos de cultura, a UNESCO disponibiliza seus debates 

e documentos online. 
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intensamente debatido nas ciências sociais, mas não somente, se agregam as classificações 

elaboradas por Stuart Hall que se entremeiam às complexas conjunturas locais e regionais, e 

que, mesmo assim, carecem de contínuos aprofundamentos investigativos. Desta feita, segundo 

descrição de Hall (2006: 10), se apresentam três tipificações de identidade: a) sujeito do 

iluminismo, b) sujeito sociológico e c) sujeito pós-moderno. A estas caracterizações o sujeito 

do iluminismo se figura como “totalmente centrado, unificado, dotado de capacidades de razão, 

de consciência e de ação” (Hall 2006: 10). Ao sujeito sociológico se propõe que a identidade se 

constitua na interação entre a sociedade e o eu, com a respectiva dependência de influências 

exteriores, em afastamento à sua autonomia e à autossuficiência. A outra vertente está 

demonstrada na desconstrução da estabilidade e unidade relativamente pautada na 

contraposição às tipologias anteriormente explicitadas. Este autor também comenta que a este 

sujeito pós-moderno não se concebe referência por uma identidade fixa, isto é, por aspecto 

móvel, continuamente transformadora e fragmentada em várias identidades, na conformação 

em que este “sujeito assume identidades diferentes em diferentes momentos” (Hall 2006: 13). 

Acrescenta-se a esta reflexão os apontamentos de Pires (2006: 15) que, ao abordar a discussão 

entre o conceito de identidade e a noção de cultura, resgata o conceito alemão de kultur ou 

bildung. Na interpretação deste autor, para esses conceitos, a cultura abrange um contexto 

amplo, no qual se insere o desenvolvimento histórico, os sistemas de fé e a consciência de 

mudança, isto é, a cultura como relação direta a maximização do potencial humano, do qual a 

arte, a literatura e a língua se configuram componentes privilegiados em função de seu papel de 

difusores culturais.  

 A complementar esta reflexão sobre os conceitos imbricados à cultura se interpõem as 

observações pertinentes de Freire (2006) ao alertar os agentes culturais, e em especial os 

educadores, para o seu papel social de difusores culturais, que atuam de forma privilegiada. 

Para este autor a língua é um instrumento primordial para o protagonismo cultural, a destacar a 

importância de apurar a prática pedagógica em relação ao uso do livro e a adicionar nesse 

procedimento a necessidade de se vincular as leituras com as respectivas críticas aos textos e a 

seus autores, a afirmar que os “livros em verdade refletem o enfrentamento de seus autores com 

o mundo. Expressam esse enfrentamento. E ainda, quando os autores fujam da realidade 

concreta estarão expressando à sua maneira deformada de enfrentá-la” (2006: 12). Esse 

argumento consta dos indicativos expressos no texto de título, “considerações em torno do ato  

de estudar” (Freire 2006) e compõe uma série de sugestões aos que se pretendam leitores e 

estudantes, conclamando-os à postura crítica, curiosa, criativa, atenta para com o livro e seu 

autor, o que concerne uma correlação às posturas de identidade ou preconceito cultural.  
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 A abrangência deste raciocínio é reafirmada na alegação de que “o ato de estudar é 

assumir uma relação de diálogo com o autor do texto” (Freire 2006: 12) e permite coadunar a 

proposição de Ziliotto (2010) que aborda o ambiente do museu como objeto de leitura. Ao se 

coadunar essa postura ao método de trabalho do observador participante no contexto da 

investigação, se incorpora a referência em considerar fundamental o respeito às opiniões e às 

visões de mundo dos sujeitos envolvidos nas pesquisas em campo. Outra ambiência que ilustra 

essa reflexão se encontra na literatura sobre a formação do Rio Grande do Sul, numa 

perspectiva analítica e perspicaz correlata à relação entre a história e a formação cultural 

nacional, tema no qual Verissimo (2008) descreve a saga do Capitão Rodrigo12, personagem 

principal e veterano de guerra, que se instala na cidade de Santa Fé, nos idos de 1828. Essa 

representação literária elucida parte da formação e da identidade cultural do Brasil, recém-

declarado independente de Portugal, e descreve a origem de tradições envoltas em conflitos e 

revoltas regionais.  

 Esse autor relata que nos rincões do país as notícias demoravam a chegar e as prosas 

nos bares e nas pequenas mercearias se manifestam como os espaços privilegiados de 

comunicação. Nessa ambiência rural, o Capitão Rodrigo sente-se confortável para expor a sua 

opinião: “- Eu sempre digo, se é contra o governo podem contar comigo”; de Juvenal, seu 

companheiro de jornada, recebe a seguinte argumentação “- Mas o governo, às vezes, pode ter 

razão”; e, em contra argumentação, “- Mesmo que tenha, isto não vem ao caso. Governo é 

governo e é divertido ser contra”, replica o Capitão Rodrigo. Nesse diálogo, Juvenal, seu 

parceiro, profere outra lancinante declaração: “- Me desculpe. Nunca ouvi falar nesse negócio. 

Sou um homem rude” (Veríssimo 2008: 14).  

 Em crítica, ambos são homens rudes no sentido das árduas tarefas que a vida lhes 

impõe. As distinções que os distanciam se materializam nas experiências e vivências 

individuais. A patente de capitão torna Rodrigo um homem respeitado para os valores rústicos 

do interior. Juvenal, no entanto, não reconhece a própria sabedoria como valor cultural. Essa 

postura e forma aparentemente humilde de se expressar mantêm-se viva, como perfil de 

popular, aos gestos comumente encontrados no meio comunitário brasileiro. Pedir desculpas 

por ser pobre ou por não ter ido à escola, no caso de não ter a oportunidade de frequentá-la, ou 

não ser uma pessoa de posses, constitui-se em gestos simbólicos13  e ideologizados de um 

culpar-se pela sua condição de vida oprimida e iletrada e os mantém vinculados a um modelo 

                                                 
12 O autor Érico Verissimo (2008) constrói seus personagens e roteiro narrativo, em função de pesquisas históricas 

relacionadas com a  formação do estado do Rio Grande do Sul.  
13 A relação do comportamento humano, e sua ligação com a estética, perfaz os conceitos designados, entre outros, 

por gestos simbólicos e percorre um caminho de aprofundamento reflexivo em Galard (1997). 
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de alienação socialmente ensinada, pela qual o oprimido reconhece ao opressor o direito à sua 

postura de superioridade.  

 Nesses gestos simbólicos o desculpar também se refere às condicionantes sociais que 

Freire procura desmitificar ao problematizar que “o grande problema está em como poderão os 

oprimidos, que “hospedam” ao opressor em si, participar da elaboração, como seres duplos, 

inautênticos, da pedagogia de sua libertação” (Freire 1981: 32). Essas alegações e expressões 

simbólicas das culturas populares ultrapassam gerações e remetem os investigadores a 

aprofundar as contextualizações em suas pesquisas. Ortiz apresenta outro argumento a esta 

logicidade ao afirmar que “toda diferença é socialmente construída” (2006: 182). Essas 

posturas que enunciam a submissão social gestam, em contrapartida, comportamentos 

manifestos através da baixa autoestima em relação à afirmação cultural e oferecem percursos 

contraditórios aos estudos sobre as identidades e afastamentos dos sujeitos, e a essas demandas 

se proporciona a necessária ampliação das pesquisas, em aprofundada investigação, frente aos 

obstáculos pedagógicos inerentes aos processos de trabalho educativos e culturais.  Freire alude 

a essa contextualização ao descrever uma experiência educativa, por onde  

 

de tanto ouvirem de si mesmos que são incapazes, que não sabem nada, que não podem 

saber, que são enfermos, indolentes, que não produzem em virtude de tudo isto, terminam por 

se convencer de sua “incapacidade”. Falam de si como os que não sabem e do “doutor” como 

o que sabe e a quem devem escutar. Os critérios de saber que lhe são impostos são os 

convencionais (Freire 1981: 54).  

 

 Outra inferência nesse debate agrega a discussão sobre a sociedade de consumo 

quando em Freire se desenvolve a tese que critica o aspecto culturalmente invasivo do 

merchandising ao comentar que  

 

 uma das grandes, se não a maior, tragédia do homem moderno, está em que é hoje dominado 

pela força dos mitos e comandado pela publicidade organizada, ideológica ou não, e por isso 

vem renunciando cada vez, sem o saber, a sua capacidade de decidir (Freire 2007: 51). 

 

 A apreciação analítica desse processo encontra a receptividade nas críticas 

relacionadas com as acepções culturais elitizadas ocidentais, curiosamente instaladas em faces 

politicamente opostas da sociedade: à esquerda por considerá-la burguesa, opressora e 

alienadora (Freire 2007: 37) e à direita, ao visualizá-la como mercantilista pela promoção de 

acesso social ao pop como consumo cultural na “ideia de democracia de massa e ao mercado” 

(Ortiz 2006: 178), em detrimento da crítica à necessidade de maiores investimentos nas artes e 

literaturas eruditas consideradas nobres para esta mesma elite.  
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 Ao examinar outras variantes conceituais relacionadas com os estudos da cultura se 

diligencia atenção em se observar constantemente outras percepções e premissas. A 

compreensão de Freire (1981: 30) insere a dupla de palavras que se conjugam como 

referenciais a esta reflexão opressor-oprimido, e concebe que a análise da cultura numa 

sociedade implica também entender as suas contradições e, nestas, a relação conflitiva entre o 

capital e o trabalho. Nessa proposição, a análise dos antagonismos explicitados nas lutas de 

classes14 condiciona a exploração econômica, política e cultural da vida cotidiana dos sujeitos 

nela envolvidos, e a competitividade nessa sociedade hegemonizada pela lógica de mercado 

gesta valores simbólicos prementes ao capitalismo e se estrutura ideologicamente em função 

dele. As correlações de forças entre esses polos opostos e o ato de percorrer a metodologia de 

leitura do mundo sob a ótica das percepções dos oprimidos requer posicionamento em relação 

àqueles que se debruçam sobre os métodos de investigação, em particular aos que se 

correlacionam às teorias da cultura. De forma abrangente, Freire exige o posicionamento frente 

às contradições no contexto pedagógico e cultural e acrescenta outras categorias de análise ao 

relatar que  

 

ao fazer-se opressora, a realidade implica na existência dos que oprimem e dos que são 

oprimidos. Êstes, a quem cabe realmente lutar por sua libertação juntamente com os que êles 

em verdade se solidarizam, precisam ganhar a consciência crítica da opressão, na práxis desta 

busca (Freire 1981: 39). 

 

 Essas composições implicam propor o posicionamento político do observador e a 

busca por compreender as condicionantes sociais e premissas classificatórias que emergem no 

campo da pesquisa. Ao inferir que as convivências dialéticas das culturas presentes na relação 

opressor-oprimido se imiscuem no mundo do trabalho e no cotidiano, esses sujeitos históricos 

se posicionam como que em atitude performativa (Habermas 2000: 414) e conformam outra 

complexidade fulcral que permeia as suas identidades culturais. Neste mesmo contexto, o 

oprimido também atua na conformação do alienado15 ou de servidão16 quando não se revela 

contra a exploração. A hegemonia cultural, classista, desempenha um movimento pela 

construção de um convencimento ideológico e cultural, segundo Gramsci (1978: 62). Este 

movimento, de caráter classista, na concepção deste mesmo autor, congrega componentes de 

                                                 
14 A definição em Marx (1983) de luta de classes é a configuração que referencia esse contexto.  
15 A referência do termo alienado aborda o conceito de alienação em Gramsci (1978:62), ao contrapor o sujeito 

que atua politicamente frente a processos de dominação e hegemonia do poder. 
16  O Conceito de servidão em Boétie (1999), Discurso da Servidão Voluntária, representa um significado 

discursivo que se correlaciona à alienação e à respectiva postura do indivíduo frente às demandas das relações de 

desigualdade, entre os seus papéis sociais. 
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adesão do outro, mesmo que fragilizado na disputa pelo poder. Esta adesão configura um 

tensionamento letárgico de mobilização social, catalisado pela alienação. Esta percepção de 

mundo observa que a força e poder coercitivo, através da estrutura do Estado, envolve a 

população em uma representação ideológica, mobilizando falsos consensos e gestando 

contradições e tensionamento entre um regime de imobilismo versus um processo de resistência 

cultural e mobilização social. A ideologia, nesse aspecto, exemplifica na escravidão e 

dependência econômica, nas condicionantes injustas de trabalho, nas restrições ao ir e vir e nas 

limitações às melhorias da qualidade de vida como interpretações naturais e imutáveis da 

sociedade em que se vive. Santos (2008) agrega a esse estudo a importância das dinâmicas que 

se manifestam nas tradições populares que mantêm vivos o patrimônio imaterial, mesmo em 

convívio às tratativas de padronização dos movimentos hegemônicos de globalização; nesta 

circunstância demanda que a 

 

cultura popular tem raízes na terra em que se vive, simboliza o homem e seu entorno, encarna 

a vontade de enfrentar o futuro sem romper com o lugar, e de ali obter a continuidade, através 

da mudança. Seu quadro e seu limite são as relações profundas que se estabelecem entre o 

homem e o seu meio, mas seu alcance é o mundo (Santos 2008: 327). 

 

 A compreensão dessas modalidades culturais e políticas, com as quais as sociedades se 

organizam, recorrem ao afluxo de demandas dos movimentos sociais que, por sua vez, 

reivindicam ações culturais e conformam as perspectivas que contrariam as leituras de mundo 

conexas às estratégias de dominação e manutenção do status quo, implicando o surgimento de 

lutas em resistências ou mesmo em transformações sociais e culturais. 

  

 

5. Considerações sobre os museus  

 

De origem grega, a palavra mouseion possui uma das suas simbologias relacionada ao 

templo ou morada das musas e suas simbologias inspiravam os artistas e pensadores a 

produzirem as artes e outras produções criativas, conforme considerações de Suano (1986). O 

primeiro registro em espaço arquitetônico que recebe esta denominação é a Biblioteca de 

Alexandria, destruída nas guerras de 640 d.C.; pelo fato de esta dimensão relacionar-se ao 

ambiente pagão, sob a ótica dos cristãos, e constituir-se por lugar de devoção a outros deuses, o 

vocábulo museu acabou sendo relegado ao desuso, perdurando essa proposição por 

considerável período de tempo. 



57 

 

 Na Idade Média ocidental os ambientes que se aproximam dos conceitos de museu se 

correlacionavam aos “gabinetes de raridades” (Nascimento 2005) ou curiosidades e tesouros. 

Estes se estruturavam sob a gestão de altas hierarquias eclesiásticas ou de casas reais. 

Posteriormente, em decorrência dos interesses nos objetos, nos séculos XV e XVI o 

colecionismo se configura modismo na Europa e recebe incentivo com a expansão marítima e 

respectivos objetos advindos dos países e povos exóticos 17  que, por sua vez, aguçaram a 

curiosidade popular. Os objetos de arte da antiguidade, os artigos de curiosidades e os tesouros, 

obtidos através dos saques e guerras invasivas, perfazem também essas mesmas lógicas.  

Próximo dessas conformações, um dos primeiros museus se desenvolveu no século 

XVII também em função de doações de colecionadores particulares, como a citação das 

coletâneas de John Tradescant, consubstanciada por Elias Ashmole, cedidas à Universidade de 

Oxford. Outro museu de caráter aberto surge em 1759 a partir da coleção de Hans Sloane 

(1660-1753) e possibilita a criação do Museu Britânico, segundo historicizam Sherman et al. 

(1994). Na sequência desse movimento histórico surge o conceito de museu público, que 

resultou na iniciativa francesa de constituição do Museu do Louvre. Com finalidade recreativa 

e cultural, após o governo revolucionário em 1793, este museu rompe com as ideologias dos 

reinados e disponibiliza a visita das obras de arte à população. Em seguida, por influência dessa 

reformulação cultural, surge o Museu do Prado em Madrid e o Museu de Mauritshuis em Haia.  

No caso brasileiro (Machado 2005), o Museu Real inaugurado em 1818 é viabilizado 

com a vinda de D. João VI ao país, quando de seu deslocamento de Portugal, acompanhado da 

família real, da corte e pela principal elite portuguesa, na estratégia de não sucumbir às 

investidas imperialistas de Napoleão Bonaparte. Segundo Julião (2006: 19), esse museu 

constituí, posteriormente, o Museu Nacional e a este, por influência de D. Pedro II, seguem-se 

as inaugurações dos Museus do Exército (1864), da Marinha (1868), o Museu etnográfico 

paraense Emílio Goeldi (1871), criado por iniciativa privada e repassado ao Estado 

posteriormente, o Museu Paranaense (1876), o Instituto Histórico e Geográfico da Bahia (1894) 

e o Museu do Ipiranga, em 1894. Esses museus, em sua maioria, possuem a matriz política e 

ideológica correlata às ideias de fortalecimento da nação e da identidade nacional e promovem 

uma configuração de pedagogia de formação dos cidadãos através dos conhecimentos de 

história e do passado constitutivo do período imperial.  

                                                 
17 O termo exótico designa pessoas ou objetos oriundos de fora do lugar, do território ou país, dependendo da 

perspectiva do sujeito que a interpreta. No campo da cultura, por vezes, o termo representa uma classificação por 

afastamento, o exótico, segundo conceitos de Lévi-Strauss (2009: 15) conforme descreve conceitualmente a 

diferença entre o pensamento selvagem, mítico e científico.  
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Partes das outras nações em processo de consolidação nesse período articulam também 

os seus espaços culturais, enquanto referenciais que legitimam as suas conformações 

ideológicas. Em aspecto complementar, as expedições colonizadoras e exploratórias tornam-se 

modelo a esses governos e as buscas por ampliações em acervos demonstram a postura 

imperialista às colônias e a reafirmação das disputas pelos domínios políticos e econômicos 

regionais. Exemplo disso pode ser observado nas buscas intensas por novidades, isto é, nas 

procuras por tesouros e riquezas.  

As expedições científicas também se agregam a essas ambiências e justificam o 

necessário investimento aos seus financiadores em função da necessidade de se estudarem os 

territórios colonizados, os seus recursos naturais e os seus povos nativos. Desse modo, as áreas 

de abrangência investigativa como as de botânica, arqueologia, mineralogia, etnografia e 

zoologia, entre outras, consolidam-se nesse período e incentivam a criação de cursos e 

especializações em universidades. Também é importante registrar que, simultaneamente a esse 

processo histórico, emergem inovações tecnológicas como a invenção da máquina de imprensa, 

de Johannes Gutemberg, que se estabelece como parâmetro de aceleração da produção cultural.  

Como consequência, nos ambientes elitizados desse mesmo período de entrada no 

mundo moderno, muito da cultura falada se conflui investida pela cultura livresca. Tal 

conjuntura implica, concomitantemente, o fortalecimento das burguesias locais que assumem a 

liderança social da elaboração, publicação e comercialização desses novos produtos, os livros. 

Até essa fase, a escrita e a leitura estavam reservadas a poucos membros das sociedades, tanto 

ocidentais quanto orientais. Por isso, nesse período histórico, os especialistas, que dominavam 

as técnicas das leituras e das escritas, possuíam o status social diferenciado e muitas vezes se 

apresentavam como mediadores da comunicação entre as pessoas e o divino. Paralelo a essa 

trajetória, os livros passam também a subsidiar a expansão dos movimentos literários e 

científicos, muitos destes transmutando-se posteriormente para escolas formais e acadêmicas, e 

também, como decorrência das práticas das coletâneas, aperfeiçoam-se as bibliotecas ao 

mesmo tempo em que os livros raros passam a compor acervos de museus. Julião comenta que 

“no século XIX firmaram-se dois modelos de museus no mundo: aqueles alicerçados na 

história nacional, de caráter celebrativa, como o Louvre, e os que surgiram como resultante do 

movimento científico, voltados para a pré-história, a arqueologia e a etnologia, a exemplo do 

museu britânico” (Julião 2006: 22). 

O rompimento dessa lógica (Bourdieu et al. 2007) somente encontra ressonância a 

partir da segunda metade do século XX, ao se desenvolverem novas concepções museológicas. 

Essas, por sua vez, motivam as expansões de seus espaços prediais e de acervos, alcançando as 
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cidades distantes dos principais centros urbanos e das capitais dos países a qual a maioria dos 

museus se mantinha circunscrita.  

Por seu turno, autores como Bourdieu et al. (2007) e Lourenço (1999) acentuam que 

as revisões conceituais que abordam as temáticas das identidades locais das culturas validam 

conclusões em que as expansões dos museus às cidades de menor dimensão também impactam 

os programas de preservação das suas memórias e as revitalizações das culturas do lugar. Essas 

características encontram ressonância e se exteriorizam frente aos movimentos por restaurações 

em prédios e preservação de estilos arquitetônicos que, ao serem apreciados em si, como 

acervos, confluem por reverberar opiniões como a de Valéry (2008) em que, “o museu exerce 

uma atração constante sobre tudo o que os homens fazem” (2008: 31) e neste modelo a 

grandiosidade das construções e dos projetos museológicos ganham força como a tipologia de 

coming out, conforme descrevem Desvallées e Mairesse (2013: 23). 

Retomando o aspecto cultural dos livros impressos, as suas características específicas 

despertam o interesse de colecionadores e os exemplares raros recebem preços valorosos, tendo 

suas exposições em museus enormes apreço e aceitabilidade. Em recentes atualizações 

conceituais capitaneadas pelo International Council of Museums (ICOM), e também 

concernentes aos estudos de Lourenço (1999), Kury e Camenietzki (1997), os museus se 

estruturam como “uma instituição permanente, sem fins lucrativos, a serviço da sociedade e do 

seu desenvolvimento, aberta ao público e que adquire, conserva, investiga, estuda e transmite o 

patrimônio material e imaterial da humanidade e do seu meio com fins de estudo, educação e 

deleite” (Desvallées e Mairesse 2013: 64). Depois de muitos debates, mesmo ao avaliar a 

existência de algumas divergências quanto ao conceito de acervo, o comitê do ICOM elabora a 

seguinte conclusão: “objeto do museu é feito para ser mostrado, com todas as variedades de 

conotações que lhe estão intrinsecamente associadas, uma vez que podemos mostrar para 

emocionar, distrair ou instruir” (Desvallées e Mairesse 2013: 69).  

Ao atribuir ao conceito de patrimônio cultural as classificações em função de sua 

natureza material e imaterial, se encontra no atributo material a subdivisão em paisagístico, 

arqueológico e etnográfico, histórico, belas artes e artes aplicadas. Os museus categorizam-se 

também através de suas coleções arqueológicas, acervos documentais, bibliográficos, 

arquivísticos, videográficos, fotográficos e cinematográficos. Os bens imóveis inclusos no 

patrimônio cultural material se referenciam enquanto marco simbólico aos núcleos urbanos, 

sítios arqueológicos e paisagísticos e mesmo aos bens individuais. Os patrimônios culturais 
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imateriais18, por sua vez, recebem caracterização diferenciada e se consolidam socialmente 

como bens culturais, relacionam os saberes, as habilidades, as crenças, as práticas e os modos 

de ser das pessoas. Nessas abordagens, os estudos museológicos categorizam os objetos, de arte 

ou não, e os interpõem entre a memória cultural coletiva e as interações com a identidade 

cultural e o sentimento de pertença.  

Em movimento de normatização, a “Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio 

Cultural Imaterial”, elaborada pela UNESCO19, em seu artigo 2o define que 

 

entende-se por “patrimônio cultural imaterial” as práticas, representações, expressões, 

conhecimentos e competências – bem como os instrumentos, objetos, artefactos, e espaços 

culturais que lhe são associados – que as comunidades, grupos e, eventualmente, indivíduos 

reconhecem como fazendo parte do seu patrimônio cultural (UNESCO 2003: s/p). 

 

Em outro parágrafo, desse mesmo texto, se explicita o critério de análise do objeto 

patrimonial, a priorizar àqueles estabelecidos em museus. A esses elementos se firmam 

condicionantes compatibilizadas com as tratativas dos acervos e da manipulação em éticas 

compatíveis “com os instrumentos internacionais relativos aos direitos humanos existentes” e 

em complemento devem também adequar-se à “exigência do respeito mútuo entre 

comunidades, grupos e indivíduos, e de um desenvolvimento sustentável”. E, ao reafirmar a 

importância social do patrimônio cultural, a Convenção valoriza as tradições dos povos e 

lugares principalmente por sua historicidade e por sua transmissão de  

 

geração em geração, é constantemente recriado pelas comunidades e grupos em função do 

seu meio envolvente, da sua interação com a natureza e da sua história, e confere-lhes sentido 

de identidade e de continuidade, contribuindo assim para promover o respeito da diversidade 

cultural e a criatividade humana (UNESCO 2003: s/p). 

  

Frente aos acordos negociados entre os participantes desta convenção, as articulações 

locais e regionais se responsabilizam a consolidar o reconhecimento ou não de seus 

patrimônios públicos. E, como demanda contraditória das comunidades locais, as respectivas 

organizações produtoras de expressões culturais fomentam ou desencorajam práticas como as 

visitas aos museus, teatros e centros culturais. Nessa complexidade de olhares sobre a cultura 

propiciam as diversas manifestações de opinião e variações argumentativas entre o belo estético 

                                                 
18 Entre as obras que abordam os conceitos de patrimônio material e imaterial, no caso brasileiro, se consulta o 

Instituto do Patrimônio Histórico Nacional (IPHAN). Ministério da Cultura. Internet. Disponível em 

http://portal.iphan.gov.br/portal/montarPaginaSecao.do?id=20&sigla=PatrimonioCultural&retorno=paginaIphan, 

(consultado em 22/10/2013).  
19 Convenção da UNESCO assinada em Paris, em 17 de outubro de 2003. Internet. Disponível em 

http://www.iphan.gov.br/baixaFcdAnexo.do?id=4718, (consultado em 15/11/2014). 
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ou, inversamente, desconforto e desprazer frente às diversas estéticas. Esses “julgamentos 

legitimados” (Bourdieu 2007: 342) pelas condicionantes de classe conferem também as 

distinções correlacionadas aos seus estilos de vida. Essa interpretação encontra em Bourdieu a 

proposição comportamental designada por alodoxia, a descrever a tentativa de tomar para si o 

que é do outro, como a busca imitativa de prestígio e aparência, quase se aproximando da cópia 

distorcida duma estética social do outro. Essas posturas de alinhamento em identidade cultural, 

tais como estranhamento e constrangimento, em relação à classificação estética reverberam no 

cotidiano dos sujeitos através da moda, das expressões artísticas, da culinária, dos símbolos de 

prestígio sociocultural, entre os vários elementos da assunção de pertença. Ao incrementar essa 

reflexão entre a linguagem e a política na relação entre os museus e os patrimônios imateriais 

se associa o debate quanto às problematizações que ocorrem na definição de um projeto 

cultural para um museu, a decorrer das inovações metodológicas que se estimulam às gestões 

desses espaços culturais, constatadas também nas opções políticas em que se modelam os 

curadores, em destaque nos procedimentos da seleção dos acervos a serem expostos.   

 

  

6. As inovações museológicas, o ICOM e a difusão cultural 

 

 

Em consideração aos desafios metodológicos com os quais se deparam os educadores 

em atividades museais se impinge a ponderação de Freire ao abordar a necessidade de uma 

perspectiva diferenciada, como ao observá-los com o olhar político-pedagógico, e ao considerar 

que a “educação das massas se faz, assim, algo fundamental entre nós” (Freire 2007: 44), a 

acrescentar que o déficit no sistema educacional brasileiro ainda é um desafio a ser superado. O 

termo massas, de certa forma em desuso no contexto dos estudos e análises nas áreas da 

pedagogia, em que pese à universalização das vagas em escolas públicas no sistema 

educacional brasileiro, passa a enfrentar doutra forma uma tipificação de crise sistêmica e 

estrutural no Brasil, no que tange à carência de ressentir-se de métodos que ampliem as 

resultantes em suas avaliações da qualidade de ensino e dos indicadores de aprendizagem, os 

quais se configuram como um direito social ainda por se estabelecer.  

Por qualidade do trabalho em uma educação transformadora, enquanto conceito com 

referência em premissa filosófica, também o investigador se depara com as posturas ambíguas 

frente às conjunturas políticas do lugar, porquanto se avalie a “roupagem alienada e alienante” 

(Freire 2007: 44) e a contraditória expressão de sua ação política e cultural, cujas expectativas 

de lutas sociais por democracia e liberdade norteiam centenas de projetos, pedagógico-
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culturais, em execução no Brasil. O texto “Educação como prática da liberdade” escrito no 

Chile, em tempo de exílio, em 1965, explicita outra perspectiva inovadora de Freire, por onde a 

postura prática dos educadores implica o envolvimento frente aos dilemas políticos 

pedagógicos que caracterizam os “sistemas de educação para a domesticação” e “alienação” ou 

educação para a liberdade, em outras palavras educação para o “homem-objeto ou educação 

para o homem-sujeito” (Freire 2007: 49). Ao perscrutar o encontro dessas premissas 

pedagógicas com as metodologias de educação não formal ou pedagogia social, subsídios são 

oferecidos nesse exame às equipes de educadores em organização como os museus.  De forma 

instigante e recorrente se instala um debate interno afeto à equipe de educadores do Museu da 

Língua Portuguesa, se este é ou não um museu?  

O ICOM os subsidia com o conceito, ao defini-lo como o “lugar geralmente concebido 

para realizar a seleção, o estudo e a apresentação de testemunhos materiais e imateriais do 

Homem e do seu meio” (Desvallées e Mairesse 2013: 64). O comitê do ICOM, em suas 

premissas, também flexibiliza as definições concernentes às formas, funções, conteúdos, 

missão, modo de funcionamento e administração dos museus, que se diferem conforme os 

modelos adotados em cada unidade. Ao empreender a análise das premissas, o investigador-

observador (Ribeiro 2004: 57) e os educadores deparam-se com o ato de ler imagens de 

representações do mesmo. Ao elaborar essas críticas, a instituição também se depreende com a 

necessária compreensão e interpretação do fenômeno observado. O museu, nesse sentido, 

perfaz o lido, e se conserva imerso nas diversas concepções, trajetórias e classes sociais de seus 

visitantes.  

Em ato contínuo, a equipe de educadores do Museu da Língua Portuguesa está 

circunstanciada à atividade pedagógica por indicação da direção institucional, tendo nas práxis 

a perspectiva de não interferir no processo de observação crítica do estudante visitante. Ao 

deferir a mediação ou intermediação, afeta aos olhares sobre os contextos dos acervos expostos, 

infere também a comunicabilidade da concepção curatorial. A contribuição de Desvallées e 

Mairesse (2013), para o termo mediação, circunstancia que “toda uma gama de intervenções 

realizadas no contexto museal, com o fim de estabelecer certos pontos de contato entre aquilo 

que é exposto (ao olhar) e os significados que estes objetos e sítios podem portar (o 

conhecimento)” (2013: 53). No contexto local, a inquirição deve estar equacionada aos 

educadores em função das disparidades socioeconômicas advindas dos visitantes: qual a 

significância e a utilidade de um museu para o estudante de escola, pública ou privada, 

brasileira? Esta reflexão, sempre premente e que antecede as leituras dos conteúdos expostos, 
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se conforma ou mesmo se deforma na confrontação entre as premissas correlatas às 

intencionalidades inferidas pelos curadores e os seus repertórios culturais pessoais.  

Neste contexto, o museu representa a instituição e o estabelecimento que organiza as 

instalações (Desvallées e Mairesse 2013: 64) e nesta circunstância inscreve o visitante com a 

restrição de deparar-se com representações pré-selecionadas que, por sua vez, o limitam à 

compreensão e à interpretação destas enquanto fenômeno observado; enfim, o museu perfaz-se 

no lido, e em função dos diversos olhares se veem representado e reinterpretado nas 

condicionantes das classes sociais e trajetórias de vida. Essas observações preconizam 

complexas inter-relações entre o pedagógico e o território no qual o museu está instalado, um 

prédio erguido para tornar-se uma estação de trem, com arquitetura estrangeira, europeia e 

inglesa, mesmo se descrita por impactante beleza estética para alguns, mas para outros exógena 

em comparação ao cotidiano do olhar.  

Em outro aspecto, as características específicas dos projetos arquitetônicos de 

interiores, enquanto reescritas para as salas que intermedeiam os acervos tecnológicos, se 

mantêm similares às propostas gestadas para as salas de cinemas e para espaços dispostos em 

salas comerciais, como os de videogames. Em outra dimensão, comparando-os aos prédios 

escolares, em sua maioria padronizada no Brasil e tendo seus projetos arquitetônicos 

referenciados a modelos áridos e oriundos ou inspirados na primeira metade do século XX, o 

museu oferece um diferencial que estimula a apreciação do acervo dada à identidade imagética 

do visitante a espaços que lhe ofertam um ambiente considerado aprazível.  

A estas interpretações do urbano se referenda a luta do sistema na manutenção do 

status quo e de sua reprodução sociocultural. A virtualidade sedutora das luzes, palavras vídeo 

representadas e painéis luminosos, se depara também imersa em distrações em função do fator 

de entretenimento, a simbolizar uma condicionante situacional que tende a afastar o 

comportamento de um pensar e refletir os textos e contextos apresentados. Converge a esta 

temática as propostas para o seminário internacional do museu histórico nacional em 2008, para 

análises e debates: “Qual a função social dos museus em virtude das transformações da 

contemporaneidade? Como os museus estão dialogando com essas transformações e como 

deverão comportar-se? Como estão se preparando para o enfrentamento do agora e do futuro 

muito próximo?” (Chagas et al. 2008: 13), tendo os debates deste seminário abordado os 

museus contemporâneos como que envoltos em contradições e discussões conceituais que, por 

sua vez, envolvem circunstâncias como a responsabilidade social, a comunicação de massa e as 

pressões da indústria cultural, e entre os vários posicionamentos sobre estes debates se ressalta 

que “Giulio Carlo Argan, por exemplo, propôs que o museu de arte contemporânea, distinto do 
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museu de arte antiga, ‘histórico’, e, portanto, ‘patrimonialista’, dispensasse o acervo, para 

transformar-se num espaço de efervescência criativa” (Figueiredo e Vidal 2010: 17). Outra 

discussão acalorada sobre o papel dos museus ocorre em Paris, por referência aos movimentos 

sociais juvenis de 1968, e está simbolizada pela expressão “incendiar o Louvre”; além disso, 

outras inquirições percorrem as mesas de debate como: “é possível museu sem acervo?”, ou 

“há, ainda, relevância e utilidade, entre nós, no papel que possam desempenhar museus com 

acervo?” (Figueiredo e Vidal 2010: 18).  

Enfim, os museus apresentam objetos portadores de valores estéticos, afetivos e 

signos. Neste aspecto, coadunam a democratização da experiência ao conhecimento humano e 

“em suma, sem museu com acervo, a inteligibilidade do mundo material sofreria rude golpe em 

qualquer sociedade complexa”, concluem Figueiredo e Vidal (2010: 20), ao interpelar o museu 

também como a figura de centro cultural.   

Ao ampliar a abordagem sobre difusão cultural nas sociedades escolarizadas se 

encontra em Bourdieu (2007: 9) o comentário que “a observação científica mostra que todas as 

práticas culturais (frequência dos museus, concertos, exposições, leituras, etc.) e as preferências 

em matéria de literatura, pintura ou música, estão estreitamente associadas ao nível de instrução 

(avaliado pelo diploma escolar ou pelo número de anos de estudo) e, secundariamente, à 

origem social”. No que concerne à proposta do Museo de La Palabra y La Imagem20 se observa 

certa aproximação à estrutura conceitual do MLP. Em sua carta de identidad, publicada em seu 

sítio virtual, declara-se como uma iniciativa cidadã, participativa e dedicada à investigação.  

No caso do MLP, a opção de sua gestão se mantém prioritariamente vinculada à 

difusão cultural, não estruturando departamentos como os de pesquisa em acervo ou parcerias 

diretas de investigação acadêmica, sendo este um serviço, se necessário, contratado de terceiros 

à medida que seus gestores articulem projetos específicos. Outro eixo de comparação se 

articula ao Museo de La Palavra, na proposição relativa ao resgate, preservação e difusão do 

patrimônio histórico de El Salvador. A amplitude curatorial desse museu lhe proporciona uma 

abrangência de trabalho formativo, ao mesmo tempo em que lhe oferece um diferencial. Ambos 

promovem, no entanto, uma dimensão museológica diferenciada da tradicional, pois 

concomitantemente realizam atividades relacionadas com a língua como patrimônio imaterial. 

No que concerne a investir recursos em acervos classificados como documentos históricos, o 

museu de El Salvador proporciona trabalhos de conservação de impressos, manuscritos, 

                                                 
20  Este museu se constitui parte de um esforço nacional em coletar documentos, guardá-los e sistematizá-los no 

sentido de preservar e difundir a memória do país, vítima de guerra civil e intensas violações de direitos humanos. 

Informações adicionais disponíveis em http://www.museo.com.sv (consultado em 01/08/2015). 
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pinturas, fotografias, entre outros, também com a finalidade de sistematizá-los e organizá-los 

em exposições. A esta contextualização do papel dos museus e centros culturais, Bourdieu 

averigua condicionantes sociais e infere a seguinte apreciação: 

 

a definição dominante do modo de apropriação legítima da cultura e da obra de arte favorece, 

inclusive, no campo escolar, aqueles que, bem cedo, tiveram acesso à cultura legítima, em 

uma família culta, fora das disciplinas escolares; de fato, ela desvaloriza o saber e a 

interpretação erudita, marcada como “escolar”, até mesmo, ‘pedante’, em proveito da 

experiência direta e do simples deleite (Bourdieu 2007: 10). 

 

 No contexto local, o governo produz a publicação, Guia dos Museus Brasileiros21, 

organizada pelo Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM) do Ministério da Cultura e realiza 

importante sistematização das informações correlatas a essas instituições no território nacional. 

O esforço é considerável dada a necessária articulação de equipes, recursos e coleta de dados 

dispersos e as dificuldades inerentes à dimensão territorial do país, aliada à dispersão dos 

documentos e registros, agravados ao se considerar a distância dos municípios em relação às 

capitais e aos maiores centros urbanos. Essa iniciativa cadastra 3.118 museus e, pela primeira 

vez, inclui em seus dados a certificação de vinte e três museus virtuais. Outra variável da 

democratização dessas informações se verifica na disponibilidade ao público através de 

download, em sítio citado, e em constante processo de atualização desses dados. Outra 

iniciativa organizacional relevante se caracteriza pela criação do Cadastro Nacional de 

Museus22 vinculado ao Sistema Brasileiro de Museus, ambos a realizarem registros, coletas e 

disseminação de conteúdo específico, além da oferta de subsídios aos gestores de políticas 

públicas para a administração e manutenção dessas organizações.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
21 O sítio http://www.museus.gov.br (consultado em 16/08/2015) fornece informações sobre os museus brasileiros, 

gerido pelo Instituto Brasileiro de Museus e vinculado ao Ministério da Cultura (IBRAM).  
22 O decreto 5264, de 5 de novembro de 2004, cria o sistema brasileiro de museus e possui em seu objetivo básico 

estruturar os órgãos do governo federal que atuam nesta configuração captando informações e sistematizando-as 

de modo a fornecer dados organizados. Informações adicionais disponíveis em  

http://www.museus.gov.br/sistemas/sistema-brasileiro-de-museus, (consultado em 15/03/2013). 
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7.  Tecnologias e novas mídias: contributos da difusão cultural nos 

museus 

 

 A interação entre novas mídias e o avanço tecnológico inova o modo como os museus 

difundem os seus acervos, organizam os seus documentos e registram as suas atividades. Essas 

demandas estimulam imbricações políticas e culturais que confluem para o campo 

comunicacional das redes sociais, conectadas pela internet, e configuram outra modalidade 

cultural de amplitude global que também surge como problematizadora às pesquisas 

acadêmicas. A esta conjuntura, Miranda (2002) apresenta reflexões importantes ao analisar 

esses acelerados processos de intercâmbio de informações em função das potencialidades 

organizativas das comunidades locais, pois, ao registrarem as suas manifestações e ao criarem 

novas formas de divulgação de suas iniciativas, fortalecem-se e reafirmam as suas raízes 

culturais.  

 Os movimentos sociais recompostos nessas configurações da mundialização mediadas 

pelas redes sociais transformam essa inovadora tendência de comunicabilidade – que se 

configuram como interações politizadoras – entre indivíduos e grupos e instrumentalizam as 

suas articulações com as culturas digitais mediadas por computadores e, em decorrência, 

contribuem para a desconstrução das bordas politicamente georeferenciadas. Nessa perspectiva, 

se concatena de Silva (2012) a descrição exemplificadora do uso das novas tecnologias 

mediáticas através do trabalho realizado por produtores culturais nigerianos e respectivas 

buscas por autonomia e valorização da cultura local e nacional. Para este autor, a atividade 

popular denominada Nollywood23 vem se constituindo como um fenômeno cultural importante 

para o fortalecimento da identidade nacional na Nigéria. Os estudos de Silva apontam também 

que essa vigorosa produção cinematográfica se viabiliza através da diminuição dos custos de 

produção, da facilitação à aquisição de equipamentos, como filmadoras, aparelhos 

iluminadores, ilhas de edição e, entre outras, as inovações produtivas características deste 

mercado. Nollywood contabiliza a produção aproximada de 2000 vídeos e filmes anuais. Nesse 

processo, a Nigéria se insere em momento sui generis de maturidade em sua produção cultural 

e, em aspecto correlato, essas produções realizam o importante trabalho de preservação da 

memória local ao registrarem também as histórias dos griôs e dos anciãos, aos quais se 

adicionam os registros de roteiros ambientados tanto na perspectiva urbana como rural. Parte 

significativa dos novos diretores nigerianos propõem seus filmes a partir das culturas e línguas 

                                                 
23  Sobre Nollywood se encontram informações adicionais no documentário Nollywood Babylon (2008), dos 

diretores Ben Addelman e Samir Mallal. 



67 

 

dos lugares, distanciando-se também de ranços ou vícios do olhar cinematográfico e 

antropológico eurocêntrico ou mesmo da conformação mercantilista hollywoodiana. Em função 

dessa inovação e produção mercadológica surge outra vertente de indústria cultural cujas 

especificidades fomentam a economia regional e atinge a importância econômica que se 

aproxima de 5% do PIB nigeriano.  

 De Silva (2012) se acrescenta outra variável constitutiva deste movimento cultural 

através da “febril profusão de histórias imbricadas com o cotidiano e o imaginário dos 

habitantes locais”. Esta leitura do cotidiano a partir de seus próprios olhares reconhece o uso do 

cinema enquanto produto de apropriação identitária. Esta percepção de Silva, ao analisar as 

performances dos atores e atrizes nesses filmes, levou ao seguinte comentário: 

 

carregam uma carga de expressões faciais e linguísticas típicas da construção cultural 

nacional. Expressões estas que estruturam uma performance única e diferenciada e agregam 

valores significativos à compreensão e à significação da mis-en-scène elaborada pelas 

propostas de fortalecimento da cultura nacional africana (Silva 2012: 86). 

 

 O interagir dessas mediações culturais, viabilizadas pelas tecnologias de comunicação 

como a internet, revela que os incrementos técnicos ampliam as capacidades dos sujeitos em 

acessar as informações e as produções literárias e nessa proposição se possibilitaria conjecturar 

que, se esses mesmos recursos técnicos forem disponibilizados às comunidades locais e se 

oferecidas as condicionantes de especialização de competências no seu manuseio, as resultantes 

se aproximam duma ampla profusão de produtos culturais que validem a cultura destes mesmos 

lugares. Nas circunstâncias deste environment, o significado de meio e contexto tecnológico e 

cultural implica também a percepção do ambiente, do entorno, do lugar e suas condicionantes 

externas. 

 Em outra abordagem, que inspira as informações referentes aos museus na Nigéria, se 

agregam comentários de cinco unidades24: Museu Nacional de Lagos, Benin City Museum, 

Museu Owo no estado de Ondo, Museu Nacional em Kaduna e o Centre for Black and African 

Art and Civilization. Estas instituições se conjuminam em uma valoração diferenciada no que 

tange o conceito de preservação do patrimônio, via ambientes museais que se somam a 

centenas de organizações, principalmente as sediadas geopoliticamente no hemisfério sul, pela 

restituição de acervos impingidos com a marca da pilhagem ou de formas consideradas 

ilegítimas de obtenção. 

                                                 
24 A lista de museus oferecidos por este sítio infere uma constatação de fragilidade relacional entre as instituições 

museais brasileiras e africanas, dada o pequeno intercâmbio internacional entre estas organizações. Disponível em 

www.africa.com/nigeria/museums (consultado em 17/08/2015). 
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 Nestas variáveis o observador acadêmico se depara com outra questão conflitiva que o 

estimula a refletir sobre as condicionantes epistemológicas: nas disputas de poder, as inovações 

tecnológicas e as novas mídias estão a serviço de quem? De Miranda também se destaca outro 

argumento a esta reflexão ao citar que  

 

o problema é mais radical que o da linguagem, servindo qualquer sistema semiológico: 

mapas, cartas, redes, etc. Mas refere algo de importante quanto à libertação da técnica, a 

partir do simbólico, e à consequente tecnologização do mundo. Trata-se de impor 

automatismo de repetição própria do simbólico, na tentativa de controlar inteiramente o real, 

ou seja, o acontecimento (Miranda 2002: 95). 

 

 Estas intensas transformações sociais e culturais também sofrem deformações pela 

abundância dos conteúdos, os quais se perfazem em constante processo de expansão, e se 

renovam em outras ofertas de novos instrumentos eletrônicos que, por sua vez, se alinham às 

imposições de gestões privatizadas e controladoras de seus dados. Nesses ambientes 

conturbados, o acesso às mídias interativas, aos microcomputadores, aos aparelhos telefônicos 

portáteis 25  e correlatos se posiciona enquanto preponderante ao conjunto paradigmático 

interpretativo que configura as leituras de mundo e de vida. Mesmo quando se procura um 

procedimento de seleção pelo critério técnico e político por softwares livres26, as empresas 

detentoras dessas informações não conseguem deixar de geri-las sob a pauta da massificação e 

da padronização, o que torna o conjunto desse processo uma abordagem complexa e 

desafiadora aos teóricos da cultura.  

 Em meio a esta profusão tecnológica os museus virtuais inovam no campo 

museológico e contribuem decisivamente para a difusão do conhecimento acumulado nestas 

instituições e a outra modalidade de popularização de seus acervos. As proposições dos 

organizadores destes museus, também classificados como museus virtuais, argumentam à 

expansão do acesso às obras de arte, mesmo que de forma não presencial, como direito à 

cidadania e reafirmam que esta modalidade de disponibilização de conteúdos contribui para a 

democratização na sociedade. A criatividade dos técnicos em informática, aliada a equipes de 

especialistas em arte e cultura, corrobora esta vertente conjuntural e continuamente surpreende 

àqueles que se debruçam em investigar as organizações culturais e mesmo aqueles que a elas 

afluem como usuários e visitantes.  

                                                 
25 No contexto vocabular brasileiro, estes aparelhos eletrônicos de comunicação estão popularmente denominados 

por “celulares”. 
26 O movimento “software livre” se compõe por centenas de organizações e indivíduos que se dispõem a produzir 

softwares e a disponibilizá-los ao uso gratuito e aberto. Disponível em http://softwarelivre.org/ (consultado  em 

19/04/2015). 
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 A visita virtual ao museu Casa de Portinari 27 se adenda como exemplo a estas 

iniciativas ao tornar oportuna a visualização e, através dos ecrãs dos computadores, a 

observação de seus acervos, ou ao menos parte deles, em imagens interativas em 360 graus. 

Outra iniciativa que se perfila neste processo se encontra no museu AfroDigital - Estação 

Portugal 28 , que se propõe a manter especificamente um acervo digital e a centrar suas 

atividades em exposições virtuais, permeando sua conceituação curatorial no que se designa 

como museologia informal. O campo das ciências em inúmeras iniciativas também se soma a 

este movimento cultural digital, como é o caso do Museu da Ciência 29 , organizado pela 

Universidade de Coimbra, que divulga sua base a conter 19 mil registros através do projeto 

denominado Museu Digital30. 

 Conquanto se expanda a inumerável quantidade de iniciativas de digitalização de 

acervos culturais e projetos correlatos à sua disponibilização via internet, a ramificação de 

redes de relacionamentos entre academias, organizações e órgãos culturais estrutura-se 

continuamente e robustece-se em parcerias que viabilizem suas propostas. A esta tendência da 

tecnologização, três instituições portuguesas, em esforço conjunto - Biblioteca Nacional de 

Portugal, Cinemateca Portuguesa - Museu de Cinema e a Direcção-Geral do Património 

Cultural -, aderem à estrutura de plataforma de dados online comum que agrega países da 

comunidade europeia, a Europeana 31 . Financiado pela Comissão Europeia, este ousado 

programa institui uma rede conformada por cem representantes de organizações museais e 

científicas, cujo conteúdo inicial disponibiliza acesso a dois milhões de objetos digitais de vinte 

e sete países europeus32. 

 Aderem também a esse movimento os webmuseus, webgalerias, as bibliotecas digitais 

ou virtuais e estruturas assemelhadas que também se filiam aos conceitos da cibercultura (Lévy 

1999) e permeiam a teia que entrelaça as conexões de informações, imagens e ambientes 

                                                 
27O Museu Casa de Portinari está fisicamente localizado no município de Brodovski, a 300 km da capital do 

Estado de São Paulo. Pintor do painel Guerra e Paz, para a sede da ONU em Nova Yorque, EUA, torna-se um dos 

principais representantes das artes plásticas brasileiras. Disponível em 

http://www.museucasadeportinari.org.br//visite-o (consultado em 17/08/2015). 
28 O museu AfroDigital – Estação Portugal se caracteriza por constituir um acervo, cujo objeto de pesquisa e 

exposição se atenha o registro de memórias e saberes da herança africana, em 

http://museudigitalafroportugues.wordpress (consultado em 15/02/2014). 
29 O Museu da Ciência insere em seu sítio principal o item museu digital e disponibiliza quatro diretrizes: pesquisa 

geral, pesquisa orientada, pesquisa especifica e pesquisa guiada, em http://www.museudaciência.pt (consultado  

em 11/12/2014). 
30 Jornal de Ciência, tecnologia e empreendedorismo, disponível em http://www.cienciahoje.pt.2667 (consultado 

em 11/12/2014).  
31 Em estruturado projeto colaborativo o sítio europeana.eu estabelece o conjunto de seus conteúdos aos países 

integrantes da comunidade europeia, em http://www.europeana.eu (consultado em 13/08/2013). 
32Disponível em 

http://www.bnportugal.pt/index.phd?option=com_content&view=article&id=323:lancamentoeuropeana&catid=1:

2008Itemid=356 (consultado  em 18/08/2015). 
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inovadores disponíveis aos usuários e investigadores dessas inovações tecnológicas e 

transformações sociais e culturais e exemplificar essas se extrai do texto publicado no site 

correlato ao programa televisivo de reportagens, Olhar Digital,  seguinte opinião: “algo que 

podemos afirmar sobre o Museu da Língua Portuguesa, inaugurado este ano em São Paulo, é 

que ele se parece muito pouco com um museu tradicional. É exatamente a tecnologia que 

possibilita essa integração da língua de Camões, Fernando Pessoa e Machado”33. 

Outra problematização contemporânea surge em função das temáticas relacionadas ao 

tempo investido34 pelas pessoas nos ambientes virtuais oferecidos pelos microcomputadores. 

Em situações nem tanto incomuns, o tempo dedicado supera o das relações pessoais e 

presenciais, com ocorrências maiores entre as juventudes portadoras de conexões com a 

internet. O roteiro do filme Avatar (Avatar 2009), lançado em 2009, é uma referência ficcional 

desse fenômeno cultural ao constituir o seu personagem principal como uma simulação, isto é, 

por onde o mundo real se estabelece em outra corporeidade. O roteiro narra experiências 

vividas em outro corpo, cuja conexão ao corpo original torna ambíguas as sensações de 

realidade. Noutra perspectiva, o outro corpo proporciona também outra dimensão de ser, sentir 

e estar. Nesses mundos alternativos as medias interativas e as novas tecnologias reconstroem 

percepções e redimensionam limites espaciais e temporais, resultando em possíveis 

reconfigurações nas normas tradicionalmente estabelecidas e remetam o usuário a repensar os 

seus diferentes cotidianos.  

Em outro aspecto, o software Second Life35 expressa também outra das vertentes da 

denominada realidade virtual, inferindo de Santos (2008: 320) a observação que os “efeitos 

ubiquitários trazidos por uma aparelhagem tecnotrônica multiplicadora” desabilitam as 

condicionantes dos espaços geográficos restritivos. Outro exemplo está citado em matéria sobre 

a relação entre museus e livros, disponíveis para download, publicada no sítio36 da empresa EM 

Digital que apresenta os seguintes dados: há em torno de cinquenta e cinco mil museus em todo 

o mundo e se estima que um por cento deles, somente, faz parte da nova geração, isto é, aberto 

as novas tecnologias e inovações em sua mediação comunicativa com o público. Em Portugal 

                                                 
33Matéria publicada em reverberação à inauguração do museu, no http://olhardigital.uol.com.br/video/museu-da-

lingua-portuguesa/3836 (consultado em 30/10/2014). 
34 Várias pesquisas apresentam estatísticas que corroboram esta abordagem; entre estas se seleciona o 

http://comunicacaoetc.wordpress.com/2010/02/26/estatisticas-internet-redes-sociais-brasil-mundo/ (consultado em 

01/04/2013). 
35 Referência ao software, Second Life, se encontra no sítio: www.secondlife.com (consultado em 18/04/2015).  
36 Matéria: Museus se abrem para interações e redefine relação com as cidades, disponível em 

http://www.em.com.br/app/noticia/tecnologia/2013/04/11/interna_tecnologia,369877/museus-se-abrem-para-

interacoes-e-redefinem-relacao-com-as-cidades.shtml (consultado em 08/08/2014).  
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uma das referências ao uso de software como ambiente de difusão cultural37 exibe o Museu da 

Presidência da República38. A riqueza em detalhes desta iniciativa se materializa nos conteúdos 

de exposição permanente, em português e inglês, disponibilizados aos visitantes virtuais. Em 

tecnologia avançada os elaboradores desse projeto formatam cinco ambientes diferenciados. O 

Auditório Armilar oferece recursos de multimídia e transmissão de som com a possibilidade de 

os usuários realizarem conferências e atividades de aprendizagem à distância. A Exposição, 

Portugal 12.21, em seu aspecto simula um edifício futurista e utiliza recursos 3D para 

visualização de seu acervo; outra diferenciação neste componente se perfaz na utilização de 

recursos tecnológicos de touch sound stream e drop note card. O terceiro ambiente simula o 

prédio físico do Museu da Presidência da República em seus dois andares. Nesse ambiente, o 

enxerto de informações da história de Portugal se conecta às imagens de seus presidentes, e 

tocar os quadros abrem-se outras janelas com informações adicionais e detalhadas ao usuário. 

O próximo recinto valoriza a literatura portuguesa através de poesias e de elementos a estas 

relacionados, como o fado e a saudade, enquanto ícones da identidade portuguesa. O último 

lugar está reservado para o conjunto de acervos intitulado Tesouro Passado e Futuro. Em 

prospecção lúdica ao usuário, o ambiente propõe a emulação de um jogo similar à caça ao 

tesouro. Além de elementos de arte, história e cultura, esse produto amplia a abrangência de 

conteúdos para os países vinculados à Lusofonia, contemplando um mapa-múndi e as 

representações específicas de cada país, ligando-os aos seus sítios e ao da Comunidade dos 

Países de Língua Portuguesa (CPLP).  

 Miranda apresenta a opinião que se “hoje temos uma linguagem universal, é a da 

tecnologia, que tende a funcionar como um transdutor, um tradutor generalizado, de toda 

existência” (Miranda 2002: 9) e acrescenta que “não há nada que não possa ser traduzido 

tecnicamente, que não possa ser convertido tecnologicamente” (Miranda 2002: 9). Nesta linha 

de raciocínio cabe a referência de Ortiz, ao conferir que a cultura se estrutura, também, “entre 

as manifestações culturais e as instâncias propriamente políticas [entre as quais] existem 

portanto mediações” (Ortiz 2006: 181), e nos termos dos conflitos sociais incorre em 

complexas imbricações aos mecanismos de produção e reprodução do capital, a qual se 

pressupõe que a tecnologia pelo seu uso, não se perfaz neutra. A relevância da informação e 

comunicação, neste sentido, se projeta para distanciar-se do banal, dada a diversidade e 

                                                 
37 Laraia (1986: 109) descreve a difusão cultural como um processo antropológico que atua sob a forma de 

procedimentos comportamentais que se evidenciam através da cópia de elementos e padrões culturais, de um 

sistema a outro.  
38  O sítio http://www.museu.presidencia.pt/index_detail.php?sid=641 declara-se o primeiro museu português 

instalado no Second Life (consultado  em 03/02/2013). 
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pluralidade cultural com que se expande no contexto dos lugares e da sua relação com o global, 

como a um convite para a sua inter-relação com os movimentos culturais e Santos conclui por 

asseverar que “nada fazemos hoje que não seja a partir dos objetos que nos cercam” (2008: 

321).  
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Capítulo II 

O Museu da Língua Portuguesa 

 

 

 

 “Por arte entende-se tudo que nos delicia sem que seja nosso – o rasto da passagem, o sorriso dado a outrem, o 

poente, o poema, o universo objectivo.” 

Pessoa (1996: 289) 
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1. Contexto Geográfico e Histórico do Museu 

 

O governo do Estado de São Paulo inaugurou o Museu da Língua Portuguesa, a 20 de 

maio de 2006, numa parceria com o governo federal, por meio do Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social e do Ministério da Cultura (BNDES)39. Conta com o 

apoio da Fundação Calouste Gulbenkian e de empresas públicas e privadas tais como IBM, 

Petrobras, TV Globo, Empresa Brasileira de Correios, Instituto VIVO, Votorantim e 

Eletropaulo. As instalações do museu estão estruturadas em um prédio classificado como 

patrimônio histórico 40 , a estação de trem construída no final do século XIX denominada 

“Estação da Luz”41. Esta edificação, instalada em uma área de 7500 m2, reestrutura o espaço 

urbano antes ocupado pelo Jardim da Luz, inaugurado em 16/02/1867. O projeto de expansão e 

viabilidade deste espaço, cuja fundação se atribuí ao Barão de Mauá em 1895, se perfaz 

concluída entre 1896 e 1901.  

Os materiais de construção e as respectivas peças desmontadas foram importados da 

Inglaterra; entre estes constam materiais como pregos, tijolos, madeiras (espécie pinho-de-riga, 

da Irlanda) e telhas cerâmicas oriundas de Marselha, França. A estrutura de aço é proveniente 

de Glasgow, Escócia. O custeio desses materiais e o transporte totalizaram cerca de 150 mil 

libras esterlinas, à época. A gestão dessa propriedade esteve a cargo das empresas: São Paulo 

Railway (1867-1946); Estrada de Ferro Santos-Jundiaí (1946-1975); Rede Ferroviária Federal 

S.A. (RFFSA) (1975-1994) e Companhia Paulista de Transportes Metropolitanos (CPTM) de 

1994 em diante, tendo também, neste último período, parte de suas instalações sido geridas pela 

empresa Metrô de São Paulo, a partir da expansão de conexões com o metrô paulistano. Dessa 

maneira se constitui como um dos principais entroncamentos metro-ferroviários da capital 

paulista.  

                                                 
39

 Lei Federal de Incentivo à Cultura, Lei nº 8313 de 23 de dezembro de 1991, também denominada como Lei 

Rouanet. Este instrumento de política pública permite a captação de recursos de empresas a projetos culturais e 

respectivo abatimento de impostos. 
40

 Patrimônio histórico tombado em resolução 25 de 05/05/1982, inscrição nº 185 em livro tombo, página 65, 

16/06/1982. 
41

 A Estação da Luz é um marco turístico na cidade de São Paulo; a revitalização da estação e da região em que se 

localiza faz parte dos planejamentos estratégicos governamentais nas últimas gestões públicas, informações 

adicionais estão inseridas em http://www.saopaulo.sp.gov.br/conhecasp/turismo_pontos-turisticos_estacao-da-luz 

e http://www.estacoesferroviarias.com.br/l/luz.htm, (consultados em 02/11/2013). 
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A sua estética vitoriana e neoclássica permanece quase intacta e preserva as 

características estruturais em quase toda sua totalidade. Inspirada em uma estação australiana, a 

Flinder Street em Melbourne, mescla traços diferenciados em sua conformação, a exemplo da 

instalação do relógio, que é cópia aproximada ao modelo do Big Ben, assim como os blocos 

prediais que aparentam similaridade com a Abadia de Westminter. 

 

 

Fotografia 1. Estação da Luz – Entrada ao Museu da Língua Portuguesa, avenida principal 

Fonte: Foto do autor  
 

 

Fotografia 2. Estação da Luz – Avenida principal. Vista externa  

Fonte: Foto do autor  
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A estação (ver fotografias 1 e 2) foi tombada como patrimônio histórico brasileiro, em 

1982, pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico 

(CONDEPHAAT 42 ). Convém citar que a expressão “patrimônio histórico” possui uma 

delimitação conceitual na Constituição Brasileira que, no seu artigo 216, a define como 

 

as formas de expressão; os modos de criar; as criações científicas, artísticas e tecnológicas; as 

obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações 

artístico-culturais; além de conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, 

artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. (Constituição do Brasil 1988: 

s/p)  
 

 

Nas convenções internacionais encontram-se as definições nas quais o Museu da Língua 

Portuguesa alicerça os seus parâmetros conceituais, a aportar os relacionados com a temática do 

patrimônio cultural e imaterial estabelecidos pela UNESCO em sua convenção43 de 2003 e 

ratificado pelo Brasil em março de 2006. A essas diretrizes citadas se alinham os preceitos 

referendados no International Council of Museums (ICOM) e Conselho Internacional de 

Monumentos e Sítios (ICOMOS) e as legislações brasileiras específicas sobre museus, entre 

essas se destacam o decreto 8124, de 17 de outubro de 2013, que regulamenta os dispositivos 

da Lei nº 11.904, de 14 de janeiro de 2009, a qual institui o Estatuto dos Museus, e a Lei 

nº 11.906, de 20 de janeiro de 2009, que cria o Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM). Enfim, 

em meio a este emaranhado normativo, cultural e social, emerge num patrimônio histórico e 

cultural, o Museu da Língua Portuguesa (MLP), que, por sua vez, se confunde no 

desordenamento urbano impingido pela cidade de São Paulo, com a estimativa populacional 

que supera os 11 milhões de habitantes, e entremeado por conflitos e contradições inerentes a 

uma megalópole. 

 

2. Um percurso no entorno 

 

                                                 
42

 Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico (CONDEPHAAT) é um órgão 

público vinculado à Unidade de Preservação do Patrimônio Histórico (UPPH) que, por sua vez, está vinculada à 

Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo. A UPPH, criada pelo Decreto Estadual nº 50.941, de 5 de julho de 

2006, tem como objetivo oferecer apoio técnico e administrativo ao CONDEPHAAT. 
43

 A Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial da UNESCO, assinada em 2003, estabelece 

as normas, recomendações e critérios para acordos multilaterais e internacionais, fortalecendo o papel inestimável 

do patrimônio cultural imaterial. Internet. Disponível em http://www.unesco.org/culture/ich/doc/src/00009-PT-

Portugal-PDF.pdf (consultado em 14/07/2014).    

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11904.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11906.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11906.htm
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O museu está geograficamente localizado no circuito que se pode denominar por 

centro velho da cidade de São Paulo, cidade fundada em 1554 pelos Jesuítas e que se 

desenvolveu como polo aglutinador de populações migrantes e imigrantes. O crescimento 

desordenado acarreta inúmeras consequências, trânsito intenso, núcleos populacionais ladeados 

por bolsões empresariais, carências habitacionais, uma complexa teia de necessidades inerentes 

a um centro urbano classificado como o maior do Brasil. A estação da Luz (ver figura 1) se 

constitui, nesse sentido, como um dos símbolos do processo de crescimento urbano. Ponto de 

chegada e saída de mobilidade urbana, para muitos se caracteriza como o primeiro olhar sobre a 

cidade e para outros o lugar da despedida e a saída devido a frustrações em não conquistar 

emprego ou sustentabilidade.  

A beleza estética da estação convive com a fragilidade urbana, visível em seu entorno, 

componente da paisagem interna como as áreas de passagens dos transeuntes. Em observação, 

na área verificam-se abordagens de prostitutas, a requisição dos pedintes e mesmo a 

comercialização de drogas ilícitas. Nos calçamentos externos também se estabelecem 

moradores de rua, compondo um quadro urbano complexo aos gestores dos serviços públicos.  

A amplitude desse cenário convive com certa qualidade e acolhimento resultantes da 

organização disponível nas áreas correspondentes às estações de metrô, cuja modernização e 

acomodações confortáveis se destacam. O aspecto massivo dessa transição de passageiros 

sobressai nos horários de pico, isto é, início da manhã e final de tarde, momentos de ida e 

retorno ao local de trabalho nos quais se observam vagões extremamente lotados, a confluir no  

aspecto caótico da expansão populacional e urbana. Tais fatos incontestados do 

desenvolvimento econômico do país exemplificam as complexidades que dificultam as gestões 

administrativas da cidade e de seus espaços culturais.   

Ao retornar para  o ato de observar as estações de trem e metrô, apesar de bem 

cuidadas, se identifica que carecem de contínua atividade educativa e cidadã para reduzir o 

hábito de alguns transeuntes, por exemplo, de jogar nos pisos e corredores os resíduos de 

cigarro, invólucros de alimentos, e outros materiais que acarretam a sobrecarga de trabalho às 

equipes de limpeza.  
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Figura 1: Imagem de entorno ao Museu da Língua Portuguesa 

Fonte: Produzida e adaptada pelo autor, a partir de imagem obtida em Google Maps 

 

Nas proximidades se localiza o prédio da Pinacoteca do Estado e o Parque 

denominado Jardim da Luz, oposto à entrada do museu. Por seu turno, a Pinacoteca, fundada 

em 1905, se apresenta como o museu mais antigo de São Paulo e, em função da qualidade de 

acervo e mostras temporárias, atrai e amplia continuamente o seu público visitante. O Parque, 

por sua vez, está relativamente bem cuidado, com árvores frondosas, algumas centenárias, 

jardins ornados e esculturas ao ar livre. 

Disposta ao lado direito do prédio do museu se encontra a Avenida Tiradentes, cujo 

trajeto conjuminado a outras vias de mesmo sentido liga a zona norte à zona sul do município. 

Ao lado esquerdo se localiza um centro comercial, em perfil dedicado à venda de roupas. A 

estação de trem, ainda em funcionamento, se conforma como entroncamento ferroviário das 

linhas da Companhia Paulista de Transportes Metropolitanos (CPTM)44, a contabilizar números 

próximos a 600 mil passageiros por dia45. Em recentes obras, o metrô inaugurou em 2010 a sua 

                                                 
44

 Companhia Paulista de Transportes Metropolitanos é atualmente a empresa que administra a principal malha 

ferroviária no município de São Paulo e arredores. 
45

 A linha 11 – coral liga a estação da Luz à estação Estudantes e compreende em suas estatísticas uma das mais 

requisitadas pelos transeuntes com prolongados períodos de intenso acesso de passageiros; disponível em 

http://www.diariodacptm.blogspot.com (consultado em 01/08/2015). 
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linha amarela46 que conecta a estação da Luz aos outros ramais ferroviários, rodoviários e 

metrô. 

Ao lado direito do prédio do museu se encontra a Igreja São Christoforo, cujos sinos 

tradicionalmente ainda tocam como convite à participação do público nas missas. Nas 

proximidades dessa igreja se encontra a “rua das noivas”47, tradicional área de comércio de 

acessórios para eventos de casamentos, como vestimentas e decorações, além de serviços de 

organização de festas. A poucos quarteirões dessa igreja localiza-se o Museu de Arte Sacra48 de 

São Paulo, famoso pela sua coletânea de objetos cujas datações percorrem todo o período 

histórico da inserção da igreja católica no Brasil. O destaque curatorial são as inovações 

tecnológicas, como a implantação de digitalização de obras, algumas em 3D. 

À esquerda do museu se encontra a rua José Paulino e o bairro do Bom Retiro, 

conhecidos núcleos de imigrantes italianos, judeus, coreanos e bolivianos; no mesmo quarteirão 

se localizam o viaduto general Couto de Magalhães, a Sala São Paulo49 de espetáculos, a 

estação de trem Júlio Prestes, o Museu da Energia e a rua Mauá. 

Atrás do museu se instalam espaços marcados por desvalorização imobiliária e 

congregam conjuntos prediais deteriorados, com muitas ocorrências de pichações e grafites. 

Característica também desse nicho urbano são as lojas e comércios cujos focos de vendas 

priorizam objetos e serviços direcionados a clientes com baixo poder aquisitivo. Nesta mesma 

circunvizinhança se encontra o vale do Anhangabaú50, importante centro comercial e urbano de 

São Paulo.  

Um novo fato urbano instalado nesta região diz respeito à iniciativa da prefeitura 

municipal em ampliar os serviços de ciclovias e faixas adicionais para ciclistas, aumentando a 

acessibilidade e as áreas de lazer no centro histórico. Dada esta conjuntura regional, outra 

proposição de presença do Estado se estende através de policiamento militar e guarda 

municipal. Frequentes e necessárias, as ações ostensivas desses órgãos se viabilizam através do 

                                                 
46

 A denominada linha amarela metrô inaugura a proposta de construção através de parceria público-privada, em 

legislação específica, nos serviços do governo do Estado de São Paulo; disponível em 

http://www.viaquatro.com.br/linha-4-amarela (consultado em 01/08/2015). 
47

 Denominação popular para a rua São Caetano, localizada a aproximadamente 300 metros da Estação da Luz. 
48

 Museu abrigado no Mosteiro da Luz e se viabiliza através de convênio entre o governo do Estado de São Paulo 

e a Mitra Arquidiocesana de São Paulo; disponível em http://www.museuartesacra.org.br/pt/ (consultado em 

08/03/2015). 
49

 A Sala São Paulo como espaço cultural é mencionada pelo jornal britânico entre as dez melhores salas de 

concerto do mundo; disponível em http://www.thegardian.com/travel/2015/mar/05.10-world-best-concert-halls-

berlin-boston-tokio (consultado em 15/04/2015). Sobre a Sala São Paulo, informações qualificadas foram obtidas 

em www.salasaopaulo.art.br (consultado em 15/04/2015). 
50

 Palavra Tupi-guarani, anhanga-ba-y, que significa rio dos malefícios do diabo, diziam-se os nativos das 

resultantes das águas que corriam o riacho desta região.  
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suporte em bicicletas, cavalos, carros ou mesmo transitando a pé e em duplas. Em outro 

destaque se visibiliza na recente reforma predial na estação, ainda inconclusa, cujo 

investimento do governo do Estado de São Paulo está estimado em R$ 5.760.000,00 (CPTM)51. 

Essas confluências urbanas, descritas em breve percurso no entorno da Estação da Luz, 

resenham o cotidiano e as contradições urbanas emblemáticos da cidade de São Paulo, cuja 

relevância de contextualização fundamenta a investigação etnográfica. 

 

 

3. Criação do Museu da Língua Portuguesa 

 

Um dos argumentos relevantes, a sobressair nos debates dos idealizadores para a 

decisão de se instalar um MLP no município de São Paulo, se reafirma nos  indicadores 

populacionais dessa cidade, considerada o maior conglomerado de falantes desta língua no 

mundo. O projeto de idealização do museu teve Ralph Appelbaum 52  como proponente 

enquanto que o projeto arquitetônico esteve a cargo dos irmãos Paulo e Pedro Mendes da 

Rocha. A primeira diretoria é conferida a Isa Gunspum Ferraz, socióloga e cineasta brasileira, e 

incluía na sua equipe de trabalho trinta especialistas e a colaboração de um departamento de 

direção artística dirigido por Marcelo Dantas. O roteirista Marcelo Macca, sob a coordenação 

de Isa G. Ferraz, desenvolveu os conteúdos das instalações multimídias com base nos textos de 

Ataliba Teixeira de Castilho, Ayron Dall’Igna Rodrigues, Yeda Pessoa de Castro, Alberto de 

Costa e Silva, Ivo Castro, Carlos Alberto Ricardo, Marilza Olivira, Ana Suely Cabral, Ieda 

Alves, Mirta Groppi, Osvaldo Truzzi e Mario Eduardo Viaro 53 . Russ Rive, diretor de 

tecnologia, tem a responsabilidade da gestão técnica da instalação do espaço “Beco das 

Palavras”. 

Na investigação acerca do período em que ocorrem as discussões iniciais que 

envolvem a elaboração de projeto que se tornará o Museu da Língua Portuguesa se registra a 

entrevista de Antônio Risério54, contendo sérios questionamentos relacionados com os créditos 

autorais que o excluem enquanto colaborador. No artigo “A verdade sobre o Museu da Língua 

                                                 
51

 Informação obtida em placa de divulgação afixada à lateral da estação de trem. 
52

 Ralph Appelbaum, designer de museus, atuando também no American Museum of Natural History, The 

Newseum, entre outros. 
53

 A instalação também possui uma caracterização por seus elaboradores como mesa cenográfica; outras 

informações dos criadores do projeto se encontram em http://sitev4.32bits.com.br/portfolio/beco-das-palavras/ 

(consultado em 15/04/2015). 
54

 Referência a entrevista cedida ao informativo virtual, registrada a publicação em 14/11/2011, disponível em 

www.terramagazine.com.br (consultado em 15/04/2015). 
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Portuguesa – Terra”55  Antônio Risério descreve a sua perspectiva sobre as polêmicas que 

circundam os sujeitos participantes da criação deste museu: “Não fui apenas “um dos diversos 

pesquisadores cujos trabalhos serviram de base para a concepção do museu”, como cheguei a 

ler na imprensa. A concepção do museu é minha”16. Esta contestação de Risério transparece o 

debate interno que havia entre os especialistas convidados a elaborarem os primeiros conceitos 

deste museu.   

Noutro aspecto, ao conjuminar reflexões sobre a cultura e a política, Bourdieu pondera 

que “a indeterminação essencial da relação entre a experiência e a expressão se caracteriza 

acompanhada pelo efeito entre a imposição de legitimidade e de censura” (2007: 432), 

pressuposto este que situa ao museu a contextualização da seleção dos acervos e a 

comunicabilidade direcionada aos sujeitos visitantes. As componentes que realçam a relação 

entre a gestão local e a de ordem superior na estrutura de Estado se vinculam às proposições 

políticas autodenominadas socialdemocratas56, mas que, em análise situacional comparativa, se 

afere a posturas políticas assemelhadas aos parâmetros de um projeto político próximo às 

concepções do liberal capitalismo.    

Em sua tese de doutorado, Cervo enfatiza a “significação da língua como patrimônio” 

(2012a: 1) e observa o Museu da Língua Portuguesa como a um fenômeno cultural que 

corrobora o seu papel sócio-político ao vinculá-lo enquanto lugar de difusão ideológica do 

Estado. Em complementação esse autor argumenta e relaciona o museu aos esforços em 

valorizar o patrimônio cultural nacional e o insere à proposição institucional de organização 

aglutinadora em relação a elementos que possam vir a compor efeitos de memória coletiva; 

com isto o museu traça aspectos agregadores ao panorama da identidade simbólica, os quais 

incluem a configuração da língua a outros como o hino, selo, brasão e bandeira. Outra 

característica que se afirma nesta conjuntura incorre na conjunção imagética do prédio histórico 

aos acervos imateriais e, segundo Cervo (2012a: 4), na configuração de afastá-lo da 

“possibilidade do esquecimento”, e esta intersecção de fatores reafirma também aos visitantes 

uma política museológica proponente de inovações e aberta à criatividade curatorial. 

Em outra dimensão comparativa se constata como assemelhado ao contexto do Museu 

da Língua Portuguesa, e com as devidas precauções analíticas em função da língua como 

                                                 
55

 A integra da entrevista de Antônio Risério a Sergio Cohn se encontra disponível em 

http://terramagazine.terra.com.br/interna/0,,OI5469083-EI6608,00.html (consultado em 15/04/2015).  
56

 O partido político cuja liderança administra o Estado de São Paulo, no período desta investigação acadêmica, é 

o Partido Social Democrata Brasileiro, entre 2012 e 2015. Mesmo ao considerar os partidos aliados, a sua linha 

política se mantém hegemônica aos projetos de gestão pública. 
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patrimônio imaterial em eixo de acervo, o “Afrikaans Language Museum and Monument57”, 

fundado em 1975 na África do Sul e erigido para registrar, preservar e sistematizar documentos 

relativos à língua africâner. Dada a condição de patrimônio imaterial e o uso de exposições 

multimídias, esta iniciativa, aliada ao monumento Afrikaans, Afrikaanse Taal Monument, imbui 

a homenagem e a memória histórica como referenciais à sua constituição linguística.  

A incógnita que adenda a essa abordagem se perfaz  carreada de nuances e referenciais 

diferenciadas às políticas culturais: qual o propósito dos organizadores deste Museu? Para 

subsidiar esta reflexão entre o museu e a sua relação com a comunidade, se encontra em 

Bourdieu (2007) a referência que  

 

               a definição dominante do modo de apropriação legítima da cultura e da obra de arte favorece, 

inclusive, no campo escolar, aqueles que, bem cedo, tiveram acesso à cultura legítima, em 

uma família culta, fora das disciplinas escolares; de fato, ela desvaloriza o saber e a 

interpretação erudita, marcada como “escolar”, até mesmo, “pedante”, em proveito da 

experiência direta e do simples deleite (Bourdieu 2007: 10).  
 

 Conforme Sobrinho, o MLP enquanto instituição se constitui e compõe em “parte de 

uma política linguística associada a uma política de formação do cidadão brasileiro” (2011: 48), 

e, nesta, dependente da história de um país, oriunda de um modelo relacional colônia e 

colonizador, e por confluência, impactada pela temática da barbárie que, também, se destaca 

frente às leituras interpretativas nas classificações de acervos em se que observam elementos 

em contraposição àqueles que se classificam como civilizados e cultos (2011: 48). Nesta 

tendência, a proposição ideológica hegemônica de uma estrutura social classista tende, em 

configuração, a categorizar como barbárie àquelas manifestações culturais que não se adequem 

aos seus padrões estéticos e morais. Será que aos organizadores do museu, mascarados em uma 

roupagem discursiva democrática, se encobrem pressupostos políticos da aculturação?  

 Inicialmente expressa como pejorativa, a representar o estrangeiro, a imagem do 

bárbaro (do latim barbaru), cunhada em um período de hegemonia imperial, é sinônima de 

grosseiro, rude ou sem civilização. A história, no entanto, reserva a esses “incultos” as vitórias 

em estratégias militares e o início do processo de desmonte do império romano. O termo 

barbárie, nos estudos de sociologia (Adorno 1995: 120), assume também a ressignificação para 

definir àqueles que rompem as regras declaradas como coletivas e socialmente aceitáveis e 

àqueles que rejeitam os padrões de civilidade.  

                                                 
57

 O sítio http://www.places.co.za/html/afrikaans.html (consultado em 15/03/2013) complementa as informações 

descritas e apresenta imagens do museu e monumento. 
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 No contexto urbano, alguns agrupamentos de jovens, muitos de famílias abastadas, 

assumem nesse sentido posturas de barbárie através de comportamentos agressivos, 

aparentemente despretensiosos, mas de razão objetiva nem sempre explícita ou declarada. A 

tentativa de controle social desses movimentos, através do Estado, pelo uso das forças policiais 

gera polêmicas58. A estratégia desses jovens dá-se, geralmente, por convites a se reunirem e 

agir em grupos59; se a polícia os encontra há a política de dispersá-los. Junto a estes jovens se 

encontram também os manifestos desejos oriundos da cultura do consumismo que, ao perceber-

se reprimida, repercute em ações que contrariam as normas estabelecidas, em gestos agressivos 

e muitas vezes despolitizadas. Em aspecto circunstancial, algumas dessas polêmicas arguem 

que os estatutos sociais os ausentam de consequências razoavelmente inibidoras, em função de 

legislações ou normatizações sociais inadequadas. 

 Em alusão a esses fenômenos sociais, no espectro de posturas políticas conservadoras, 

parcelas da sociedade organizada se referendam em argumentos políticos da desconstrução de 

políticas públicas progressistas e dos esforços históricos relacionados às conquistas sociais 

como as declaradas nos termos correlatos aos direitos humanos. Em observância, a percepção 

social dos visitantes do museu, também em função das comunidades situadas em seu entorno, 

se inferem as fragilidades sociais e culturais inerentes a este contexto, isto é, as produções 

culturais consideradas periféricas perscrutam intensas referências estéticas literárias que 

confluem de outras centralidades nem sempre inclusas nos projetos e acervos museais. Nas 

configurações destes processos de vivências a observação científica mostra que algumas das 

práticas e das preferências em matéria de literatura, pintura ou música, estão estreitamente 

associadas ao nível de instrução (avaliado pelo diploma escolar ou pelo número de anos de 

estudo) e, secundariamente, à origem social (Bourdieu 2007: 9).  

Enfim, ao considerar as funções básicas de um museu, armazenar, recuperar e difundir 

seus acervos, como superar os obstáculos ideologizados que compõem as escolhas curatoriais? 

Em relação aos objetos expostos, pseudo-representativos das culturas dos povos aludidos nos 

acervos do Museu da Língua Portuguesa, como observá-los? Nesse contexto, argumenta Brito 

(2005: 150) que “o museu sempre teve objectos a mais e sempre teve objectos a menos” ao 

refletir sobre as coletâneas. O estabelecimento de critérios de seleção, preservação e guarda 

desses objetos permanece em constante problematização. Em continuidade, se alicerça também 
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 Alguns destes distúrbios urbanos estão referidos em matéria da BBC em www.bbc.com/news/uk-england-

london-22262667 (consultado em 12/04/2014). 
59

 Algumas dessas manifestações no Brasil são denominadas, no contexto coloquial, por “rolezinhos” pelos 

próprios jovens que as inventaram. Disponível em http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2014/01/conheca-

historia-dos-rolezinhos-em-sao-paulo.html (consultado em 10/10/2014). 
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a pressuposição de que as equipes gestoras e curadoras devem preservar-se em um ambiente 

dialógico que propicie a “ponderação de caráter prático, logístico e também teórico científico 

quanto aos objectos a adquirir e guardar, com a sofreguidão, o desejo nunca saciado, a 

insatisfação, voltados para a incorporação de mais e mais objectos” (Brito 2005: 150).  

 

 

4.  Expectativa museal e comunicabilidade 

 

 

O folheto 60  produzido pelo museu e distribuído aos visitantes inicia o seu 

relacionamento com o público através de uma saudação: “Bem-vindo ao Museu da Língua 

Portuguesa”. Ao investigar este museu a partir de suas publicações se perscruta a análise de sua 

concepção museológica e a postura curatorial frente ao objetivo de difusão cultural. A 

característica básica da publicação citada condiz com a linguagem simplificada e evidencia a 

busca por uma construção textual que se adapte a todas as faixas sociais. O primeiro parágrafo 

chama a atenção para a abrangência do projeto pedagógico implantado e salienta duas 

afirmações: “a partir de agora você irá viajar pelo universo das palavras” e “descobrirá que não 

só de regras vive nosso português: respiramos, sentimos, pensamos e sonhamos nesse idioma 

que nos faz únicos, ao mesmo tempo, parte integrante da humanidade!”. Cabe destacar dessas 

asserções a preocupação dos protagonistas do museu correlata aos possíveis comentários de 

afastamento dos visitantes frente ao contexto de sua proposta, nesse caso em referência às 

rejeições que parcelas dos agrupamentos sociais brasileiros manifestam quanto às dificuldades 

em se apreender a língua61, reafirmando que “não só de regras vive nosso português”. 

Os dois próximos parágrafos do folheto focam outros aspectos educativos em conexão 

com as posturas comportamentais para orientação do visitante, como a deixar a “bala e chiclete 

no lixo, mochilas no guarda-volumes e fotos somente sem flash” e, numa segunda citação, 

procura diminuir certas resistências às aproximações dos atendentes ao explicitar que se “surgir 

alguma dúvida, (…) você encontra orientadores e educadores que podem ajudar! ”. 

O mesmo folheto indica uma simplificada descrição do segundo pavimento do museu, 

local onde se estabelecem parte considerável de suas instalações, de características tecnológicas 

                                                 
60

 Referência em Anexo III, folheto impresso distribuído aos visitantes do museu, digitalizado.  
61

 O texto “Português é muito difícil”, publicado em 15/04/2011, no sítio do projeto Escola Popular, destaca um 

dos exemplos manifestos na preocupação da equipe do museu. Disponível em http://www.sticbh.org.br 

(consultado em 20/02/2014). 
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e interativas. Na lateral, à esquerda de quem adentra a este espaço, a partir da porta de saída do 

elevador principal, se encontram projetados vários filmes ao estilo de documentários e com seis 

minutos de duração cada. Em alusão ao conteúdo desses vídeos o folheto insere algumas 

questões que instigam o leitor à reflexão, “você sabe de onde vem a gíria “à toa” ou “tua chapa 

tá esquentando? Você usa gíria?” (Anexo III: 2), e reafirma a contextualização de alguns dos 

seus acervos às linguagens populares e coloquiais da língua portuguesa falada no Brasil.  

Em próximo artifício didático, a autora do texto deste folheto utiliza a familiaridade 

expressa na palavra “avó” e suas simbologias para aproximar o visitante às propostas 

museológicas. Nesse intuito a ilustração em formato de desenho representa uma senhora, em 

aparente idade avançada, com uma criança em seu colo e ambas passam a observar um livro de 

receitas. A este bloco temático se associa o apelo à aproximação do leitor à pesquisa sobre a 

língua na seguinte citação:  

 

então, aí vai uma dica, comece a prestar muita atenção em sua avó porque ela é uma 

especialista na língua portuguesa de seu tempo, ela é um dicionário vivo que pode mostrar a 

você mil e uma palavras e expressões para usar no dia a dia, no bate-papo e até mesmo nos 

carinhos (Anexo III: 2). 
 

Esse folheto, próximo à conformação de um material didático, subsidia a equipe de 

recepção e educadores do museu nos primeiros anos de atividade deste. Apesar de encerrada a 

sua distribuição ao público, por indisponibilidade de novas tiragens, permanece de seu roteiro 

uma proximidade a um modelo orientador, enquanto subsídio aos profissionais da instituição. 

Enfim, essas formas de comunicação das intencionalidades do museu encontram ressonâncias 

na imprensa, a exemplo o jornal Mundo Lusíada, que em matéria publicada sobre a 

inauguração do museu sugestiona o leitor com o seguinte subtítulo: um show de multimídia 

para o idioma português. A redatora Vanessa Sene acrescenta o comentário, “não há nada 

parecido em qualquer outra parte do mundo” e reafirma o objetivo curatorial ao interpretá-lo 

como “um espaço dinâmico e interativo que tem como objetivo mostrar que a língua é o 

elemento principal da cultura de cada povo” (Sene 2006: s/p). Em adenda aos seu projeto de 

comunicação, o museu apresenta alguns conteúdos de pesquisa em modalidade virtual, através 

de sítio disponível online62, mas que difere do acervo mostrado ao público, de forma presencial 

em suas instalações, a acrescentar as informações disponíveis nas medias digitais, gerida por 

seu núcleo educativo e disponível ao acesso do público, no sítio 

https://www.facebook.com/estacaodalingua.  

                                                 
62  Disponível em http://www.emdialogo.uff.br/content/acervo-do-museu-da-lingua-portuguesa-disponivel-online 

(consultado em 17/03/2015). 
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5. Os acervos63 do museu e suas interfaces com o público 

 

O desenvolvimento de um projeto de pesquisa, que envolva observar as correlações 

entre os objetos instalados no Museu da Língua Portuguesa, se depara com uma complexa 

instalação de dispositivos tecnológicos, mesclados a outros suportes instrumentais, cujos 

acervos proporcionam aos visitantes um referencial comunicativo. Em sequência, se elencam 

vários dos objetos museais, em descrições resenhadas, conforme instalados no museu e 

registrados em planta baixa (ver figura 2), a exemplificar a distribuição destas instalações no 

espaço museal. 

                                                 
63

 As descrições e comentários expressos neste bloco se concretizam em função das observações realizadas em 

campo, no Museu da Língua Portuguesa, e procuram desenvolver uma perspectiva diferenciada, isto é, 

comentando-as em função das dinâmicas da interface com o usuário ou com as possibilidades de classificação de 

seu potencial interativo. Outras características destes acervos também se encontram descritas em Ziliotto (2010) 

em capítulo de sua dissertação, nos quadros expositivos instalados no MLP e em 

http://www.museudalinguaportuguesa.sp.gov.br (consultado em 10/10/2012). 



88 

 

 

Figura 2: Planta baixa de localização espacial das instalações acervísticas, piso 2, MLP 

Fonte: Reelaborada pelo autor, a partir de Paulo Roberto Sabino64 (2010: 203) 

 

5.1. Os vídeos documentários  

 

Ao adentrar o prédio do museu, os usuários se dirigem ao elevador que os desloca ao 

piso do segundo andar. Neste se deparam com as apresentações de vídeos, sob o formato de 

documentários, cujos conteúdos versam sobre aspectos da língua portuguesa e se mantêm 

projetados ininterruptamente à superfície da parede lateral esquerda de seu corredor principal, 

adaptada ao formato de uma imensa tela de projeção, cuja extensão está estimada em 106 

metros. Esta atividade agregada à baixa iluminação possibilita a performance ambiental que se 

assemelha às ocorridas em salas de cinema. Para atender essa instalação a equipe técnica 

disponibiliza 38 projetores e a gestão destas projeções se encontra conexa ao denominado 

Watchout, de origem sueca, creditado à empresa Datafon. A este espaço de projeção o museu 

confere a designação de Grande Galeria e recebe da curadoria a produção de 11 documentários, 

                                                 
64 Disponível em http://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/8172.pdf (consultado em 20/08/2015). 
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com aproximadamente 6 minutos de duração cada. Os vídeos abordam as seguintes temáticas: 

aspectos da culinária, cultura portuguesa, festas populares, carnaval de rua, valores e direitos, 

futebol no Brasil, dança e folclore, cotidiano popular, saberes nos diversos lugares, interação 

comunitária e diversidade museal brasileira. O vídeo “Raiz Lusa” representa num desses 

documentários a expressão da matriz linguística do português de Portugal.  

Em consideração à criatividade, o modo de instalação simula um trem ao qual se 

perfaz associado um vídeo a cada vagão e a “cada parada uma porta se abre mostrando um 

recorte do que temos de mais original: a língua no cotidiano”65. Em adenda, o quadro expositor 

afixado à parede em que estão projetados os vídeos relata a seguinte descrição: “... Nossa 

matéria-prima é a palavra. A palavra, como som, como sentido, como prática, como senha, 

como signo cultural distintivo, como história, como objeto, como entidade mutável e mutante”. 

A autoria deste texto é de Antônio Risério.  

 

5.2. Árvore das Palavras 

 

A Árvore das Palavras é apresentada como uma escultura especialmente composta 

para integrar o ambiente do museu. A árvore representa simbolicamente as possíveis 

combinatórias que um conjunto de palavras, aglutinado em uma língua, desenvolve no decorrer 

da história de uma determinada comunidade. A visita ao primeiro museu do mundo 

inteiramente dedicado à língua portuguesa, instalado na histórica Estação da Luz na capital 

paulista, começa com visão de uma imensa árvore genealógica representada pela Árvore de 

palavras – escultura de 16 metros de altura criada pelo artista Rafic Farah. Em suas raízes estão 

palavras supostamente faladas há seis mil anos, pertencentes ao indo-europeu, língua original 

hipotética de uma ampla família linguística que teve como frutos as línguas asiáticas, como o 

sânscrito, e as línguas europeias, como as gregas e latinas, que deram origem às línguas 

românicas, como francês, italiano, espanhol e português. Um jogo de luz e sombras sobre a 

árvore sugere a percepção de movimento, já que a língua é algo vivo e as palavras se 

modificam com o tempo. Ao incorporar recursos multimídia em proximidade à escultura se 

ouve o mantra Língua palavra, com esses dois termos cantados em vários idiomas, em uma 

parceria do cantor e compositor Arnaldo Antunes com o poeta e antropólogo baiano Antônio 

                                                 
65

 Texto extraído do quadro explicativo, in loco, exposto na lateral à instalação. 
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Risério, um dos diversos pesquisadores cujos trabalhos serviram de base para a concepção do 

museu66. 

As observações da escultura despertam, no visitante, perspectivas variadas. No que 

concerne a iluminação, o foco das luzes projetadas na estrutura a transpassa nos vãos e gera 

outras imagens que resultam também em sombras, as quais, aos serem visibilizadas nas 

paredes, aparentam compor parte da própria obra de arte. De outra perspectiva, a metáfora de 

que as folhas desta árvore representam a diversidade das palavras fomenta comentários 

analíticos por parte dos visitantes. 

 

5.3. Palavras Cruzadas  

 

Os totens componentes do acervo Palavras Cruzadas, no período de lançamento do 

museu também denominadas Lanternas das Influências, estão formatados num módulo de três 

faces, caracterizados por tonalidade de cor alaranjada, tendo em uma das faces uma vitrine 

contendo objetos diversos e outras duas faces dedicadas as informações descritivas e didáticas 

sobre o idioma e os objetos expostos. O conjunto deste acervo é composto por sete módulos 

temáticos: 1. Línguas de Imigrantes: Alemão, Árabe, Chinês, Hebraico, Italiano e Japonês; 2. O 

Português no Mundo; 3.Inglês e Francês; 4. Espanhol; 5. Ioruba e Evéfon; 6. Quicongo, 

Quimbundo, Umbundo; 7. Línguas Indígenas Hoje. 

Segundo o historiador Leandro Karnal, em quadro explicativo deste projeto, “esta 

parte do museu é denominada palavras cruzadas. Aqui há objetos de diversas culturas 

integrantes da aventura que nos envolve: a língua portuguesa. São lanternas que possibilitam 

espiar culturas que formaram nosso modo de falar” (ver fotografia 3).  

 

                                                 
66 Texto extraído de matéria publicada na revista virtual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, 

(SBPC) Ciência e Cultura, disponível em http://cienciaecultura.bvs.br/scielo.php?pid=S0009-

6725)2006000300003&script=sci_arttext; com autoria de Rodrigo Cunha, sob o título de Museu, expõe a 

multiplicidade e história da língua portuguesa, e compõe-se por apresentar várias descrições de acervos do MLP 

(consultado em 17/03/2015).  
 

http://cienciaecultura.bvs.br/scielo.php?pid=S0009-67252006000300003&script=sci_arttext
http://cienciaecultura.bvs.br/scielo.php?pid=S0009-67252006000300003&script=sci_arttext


91 

 

 

Fotografia 3. Painel explicativo 67  sobre os totens, denominado “Palavras Cruzadas”, no 

Museu da Língua Portuguesa  

Fonte: Foto do autor  
 

   

 

Em relação às vitrines se registra outra descrição elucidativa, deste mesmo autor, por 

onde “neste espaço você não encontrará objetos típicos de museus: únicos, muito antigos e de 

valor monetário muito alto. Estão expostas peças cotidianas, coisas concretas feitas por falantes 

de mundos indígenas, africanos, europeus e asiáticos. Elas traduzem crenças, jogos, culinárias e 

afeto”; e acrescenta que “mais do que peças antigas, são pedaços de criatividade atual de 

muitos povos” (ver fotografia 3). Uma referência que diverge desta comunicabilidade do museu 

                                                 
67 Transcrição do autor. Texto transcrito, deste painel (ver fotografia 3), em função da opacidade da imagem 

obtida:  

“Os limites de minha linguagem são os limites do meu mundo” Ludwig Witsgeinstain. 

“A língua é rica em sons e ideias, mas também produz ações. Todos os gestos são definidos com palavras: andar, 

pintar, amar, construir, compartilhar. Tudo o que eu faço está acompanhado de um pensamento ou de uma frase 

em minha língua.  

Esta parte do museu é denominada palavras cruzadas. Aqui, há objetos de diversas culturas integrantes da aventura 

que nos envolve: a língua portuguesa. São lanternas que possibilitam espiar culturas que formaram nosso modo de 

falar. Neste espaço, você não encontrará objetos típicos de museus: únicos, muito antigos e de valor monetário 

alto. Estão expostas peças cotidianas, coisas concretas, feitas por falantes de mundos indígenas, africanos, 

europeus e asiáticos. Elas traduzem crenças, jogos, culinária e afeto. Estão vivas! Mais do que peças antigas, são 

pedaços da criatividade atual de muitos povos.  

Trazidos à força da África, massacrados no contato com o branco ou oprimidos na terceira classe de um navio de 

imigrantes, eles expressam parte da saga difícil da construção do que hoje chamamos Brasil. Os objetos dizem: 

apesar de tudo, nós sobrevivemos! Língua, no fundo é vida. Leandro Karnal”. 
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se apresenta em comentários de alguns visitantes que, ao não lerem o quadro explicativo, 

interpretam os objetos como acervo museal, simbólicos e representativos dos povos citados, 

fato este que contribui para a dubiedade frente à intencionalidade da concepção curatorial, isto 

é, permanece a inquirição: qual preconceito e conceito cultural emitem a inferência vinculativa 

dos objetos expostos em relação aos povos mencionados?  

Em cada totem também se instala um aparelho eletrônico, sob a forma de um ecrã de 

computador, cujo objetivo se manifesta na função de apresentar uma coletânea de palavras 

oriundas da língua ou línguas abordadas neste módulo. A instalação efetiva a sua interatividade 

através de telas produzidas com características em touch screen. Em relação a aparência 

externa se observa que o seu design se aproxima do formato de caixas bancárias eletrônicas, 

semelhantes às instaladas em agências financeiras.  Este conjunto de módulos que compõem as 

instalações expográficas do museu se destaca por conjuminar os ferramentais inovadores das 

novas tecnologias da informação e o patrimônio imaterial da língua, configurando a essência do 

projeto pedagógico de difusão cultural no quesito da diversidade.   

O totem “Iorubá e Evéfon” se caracteriza por expor as seguintes peças listadas pelo 

próprio museu em quadro lateral ao expositor (ver fotografia 4): 1. Irukeré (para espantar mau 

olhado), Nigéria; 2. Cetro (símbolo de poder), Nigéria; 3. Rainha Tchokwe, Angola e 4. Mulher 

Bakongo, Angola.  

Em outro totem, também congruente à cultura africana, se destaca a seguinte 

descrição: 

 

 

Entre os séculos XVI e XIX, foram trazidos para o Brasil entre quatro e cinco milhões de 

africanos escravizados. Mais da metade deles foi embarcada à força em navios ancorados 

entre o Gabão e o sul de Angola, bem como na costa de Moçambique. Essa multidão de 

homens, mulheres e crianças falava línguas aparentadas, do grande grupo linguístico banto. 

Transportados como cativos por todo o Brasil, foram povoando a língua portuguesa de 

palavras novas e sonoras. Foram carimbando nela seu jeito de viver e de ver o mundo. Hoje, 

quando dizemos moleque, bunda, tanga, quindim ou quitanda, estamos ecoando as palavras 

pronunciadas por essas incontáveis vozes africanas. Ouvidas nas ruas das cidades, nas 

plantações, nas minas de ouro, nas margens dos rios, à beira das estradas, era impossível não 

imitá-las, era irresistível repeti-las – as palavras que ficaram sendo profundamente nossas68.    

 

 

                                                 
68 Texto descritivo localizado no quadro expositivo do totem denominado Quicongo, Quimbundo, Umbundo, em 

face lateral da instalação Palavras Cruzadas, no MLP. 
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Fotografia 4. Faces laterais do totem relativo ao tema, Línguas Africanas, composição de 

duas imagens 

Fonte: Foto do autor  
  

O totem “Língua de Imigrantes” recebe a citação que “muitos imigrantes vieram com 

toda a família, como vemos nos passaportes aqui expostos. As lavouras de café, as fábricas em 

ascensão e o pequeno comércio urbano foram seus destinos iniciais mais frequentes”. Da lista 

de objetos expostos consta: 1. Bonecos japoneses; 2. Hashi (talher para alimentos) e Prato de 

Porcelana Japonesa; 3. Prato Árabe; 4. Prato Judaico; 5. Reprodução de Passaporte de Família 

Japonesa; 6. Reprodução de Fotos, Passaporte Familiar Italiano e Jornais de Comunidades de 

Imigrantes.  

O totem “Inglês e Francês” apresenta a seguinte descrição: 

 

a língua portuguesa vem importando nos últimos séculos inúmeras palavras do inglês e do 

francês. São palavras sedutoras, imantadas de riqueza e cultura. Elas chegam carregando em 

suas letras um mundo de talento e invenção – criações da moda e da tecnologia, da culinária e 

dos esportes do cinema, da música e das artes. São palavras que nos fascinam, que nos fazem 

sonhar com futuros mais ricos e prósperos. Mas que também alimentam em nós a persistente 

mania de imitar a vida que imaginamos que se vive em Londres, Paris ou Nova York 

(Informação recolhida pelo autor, in loco).  
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Uma abordagem intrigante sobressai a estas instalações, no museu: o totemismo em 

Lévi-Strauss, conforme descrito em “O pensamento selvagem” (2009: 173), possuiria alguma 

analogia com a caracterização dos totens tecnológicos no museu? A este totemismo, enquanto 

conceito básico, se credita à prática de conectar a existência de vinculação mística entre 

objetos, animados ou inanimados, e seres humanos, a perfazer interações de parentesco, clãs e 

grupos, por vezes, ao perfil ideológico e do sagrado. O estudo do totemismo, enquanto 

elemento místico e primitivo, encontra em Durkheim (1989: 160) o estabelecimento de 

descrições entre elementos da decoração totêmica, de sua relação direta em cerimônias, 

fortalecendo laços coletivos. A denominação, por totem, para mobiles utilizados normalmente 

em espaços públicos, como centros comerciais, espaços de apresentação de mostras culturais e 

nestes museus, reverbera uma aproximação simbólica, isto é, mesmo distanciada do perfil 

místico e religioso, se insere uma valoração ideológica, de significação conotativa, como no 

caso de móbiles no MLP, que promovem relação cultural entre uma expressão linguística, 

alguns objetos demonstrativos e as interfaces tecnológicas, compondo um totem 

contextualizado à modernidade, explorando um paralelismo ou homologia (Lévi-Strauss 2009: 

133) entre a mística totêmica dos clãs e o objeto tecnologizado como tal, simbolizado pela 

expressão caixa preta, isto é, um equipamento ao qual o usuário utiliza no seu cotidiano ou 

espaços sociais, mas desconhece a técnica intrínseca a seu funcionamento. Qual a relação desta 

assunção conceitual sobre as práticas do mediador e da mediação, em sua modalidade de 

difusão cultural?  Outra questão se apresenta premente, na observação de seus objetos e 

conteúdos: Há pasteurização no tratamento dos acervos instalados no museu língua portuguesa? 

Em relação a apresentação de algumas das línguas nativas, a instalação de perfil tecnológico 

permite expor a percepção de importância destas línguas na formação da língua oficial e 

nacional. Estes totens, por sua vez, cooperam para difundir o conceito de que a língua se 

estabelece como elemento fundante da compreensão de mundo, em contraposição ao 

enfraquecimento das tradições locais, questionam a perda cultural com os desaparecimentos das 

línguas não mais faladas; neste sentido, conforme informação do Centro Regional de 

Informação das Nações Unidas/UNESCO, existem, aproximadamente, 6.700 línguas 

catalogadas no mundo hoje, sendo que a maioria destas não possui escrita e cerca de 50% 

desaparecerão nas próximas décadas69. 

Outra breve análise desses totens, sobre a descrição dos objetos e aos próprios, 

demonstra nitidamente uma composição carregada de estereótipos e conjectura-se à curadoria 

                                                 
69  Informações do Centro Regional de Informação das Nações Unidas, disponibilizadas em 

http://www.unric.org/pt/actualidade/15531 (consultado em 08/04/2015). 
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um olhar permeado de preconceitos culturais pelo desequilíbrio valorativo que os seus 

comentários e escolha de acervos proporcionam. Há uma seleção de objetos relacionados com o 

mundo mítico e a cultura religiosa, ou de curiosidades, que sobressai. A capacidade para o 

trabalho árduo e a adaptação em situações de dificuldades materiais dos povos japoneses é 

destacada em seu totem. No totem relativo aos franceses, ingleses e norte-americanos estão 

tecidos comentários enaltecedores, fato que sugestiona os visitantes a se aproximarem, 

culturalmente, desses modelos societários. 

 

5.4.  Mapa das Famílias Linguísticas  

 

               

Fotografia 5: Mapa das famílias linguísticas, lateral esquerda da imagem 

Fonte: Foto do autor  
 

 

O mapa das famílias linguísticas (ver fotografia 5) se caracteriza por um painel 

elaborado de forma didática e simplificada, com o objetivo de oferecer aos visitantes um 

panorama historiográfico da origem da Língua Portuguesa no contexto de identificação dos 

principais ramos linguísticos falados no mundo. A assessoria de elaboração deste painel está 

creditada ao professor Ataliba T. de Castilho que disponibiliza no sítio digital do museu um 
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texto70 com informações adicionais, de maneira a subsidiar estudantes e pesquisadores que se 

interessem em ampliar seus conhecimentos nesta temática. 

 

 

5.5.       Linha do Tempo 

 

Na face oposta à parede onde se expõem os vídeos, isto é, na lateral direita da sala 

localizada no segundo piso do museu, se encontram afixados os painéis (ver fotografia 6) que 

versam sobre a história da língua portuguesa; o design desta instalação se assemelha ao de um 

luminoso outdoor. Nessa proposição, o museu os denomina “Linha do Tempo”. O conteúdo 

desta instalação se alinham as pesquisas sobre as histórias conexas à formação da língua 

portuguesa e em formato de cronograma mostram-se subdivididos em três componentes: 

línguas e culturas dos povos ameríndios, línguas e culturas africanas correlatas aos povos 

escravizados no Brasil e a Língua Portuguesa a partir de sua origem em Portugal. Nessa 

dinâmica ilustram as questões: “Você reparou que a linha do tempo terminou com um espelho? 

Por que será? O que esse espelho reflete? Será que história da Língua Portuguesa termina no 

ano 2000?” (Anexo III: 2) e conclui em outra referência de ludicidade ao grafar a frase: 

“prepare-se para se divertir aprendendo e para aprender se divertindo! ” (Anexo III: 3). Em 

quadro, anexo a este painel, se encontra a seguinte descrição:  

 

... nossa matéria prima é a palavra. A palavra, como som, como sentido, como prática, como 

senha, como signo cultural distintivo, como argamassa social, como história, como objeto, 

como entidade mutável e mutante ...” Antônio Risério (obtida in loco).  

 

Contíguos a este painel, em sua base inferior e com a característica de uma bancada, 

outros elementos adicionais de conteúdo informativo sobre a língua portuguesa se apresentam 

ao visitante. Alguns ecrãs, no tamanho aproximado de 40 por 40 centímetros, também 

compõem este conjunto, e em alguns destes se conectam computadores, com o atributo de 

interatividade através de tela touch screem, no intuito de que o visitante possa ampliar as suas 

buscas por outras informações. Destes módulos, a título de exemplo, se extrai a seguinte 

informação (ver quadro 1), em formato de quadro:  

 

                                                 
70

 O texto, sob o título “Como as línguas nascem e morrem? O que são famílias linguísticas?”, está disponível em 

http://www.museudalinguaportuguesa.org.br/files/mlp/texto_8.pdf (consultado em 16/08/2013). 
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Quadro 1: Comparativo de palavras 

latim pater (pai) mater (mãe) frater (irmão) 

sânscrito pitar mítar brátar 

grego patêr mater phratêr 

inglês father mother brother 

russo otec mat’ bratr 

francês père mère frère 

Fonte: Informação recolhida pelo próprio autor, em ecrã, anexo ao painel “Linha do Tempo”, 

no Museu da Língua Portuguesa, obtida in loco 

 

 

De outro suporte tecnológico, em incremento de solução acústica para os visitantes, o 

aparelho denominado Sound Tube constituído por equipamento de som que emite narrações 

cujo conteúdo descreve o acervo em consulta. Várias unidades se agregam à instalação Linha 

do Tempo (ver fotografia 6). O aparelho se perfaz vinculado ao contexto do que está 

apresentado no ecrã de totem específico e instalado no teto, a uma altura aproximada a dois 

metros e vinte centímetros do solo. O design se assemelha a um cone esférico e abertura 

direcionada para baixo, em direção ao usuário. A dificuldade em se ouvir as audições, nestes 

cones, se verifica por estarem emitindo as narrativas em concomitância com os audiovisuais, 

em mesmo ambiente. As estas sonoridades, transmitidas simultaneamente, se adicionam as 

conversas dos visitantes, ocasionando frequente cacofonia ambiental.  
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Fotografia 6: Painel, Linha do tempo 

Fonte: Foto do autor  
 

 

5.6.      Mapa dos falares          

 

Esse acervo, em forma de quiosque, procura propor ao usuário uma dimensão semi-

interativa. A equipe que o formata propõe-se pesquisar e registrar diversas regiões do território 

brasileiro, com o foco nos sotaques e nas características que distinguem o falar nesses lugares. 

Ao visitante é oferecida a oportunidade de observar um mapa e ao optar por uma região, 

tocando no ecrã, aparece um vídeo com um depoimento. A proposição curatorial desse módulo 

se perfaz na difusão cultural das regionalidades e respectivas variabilidades na pronúncia da 

língua e no agregar de novas palavras. Na concepção de Cabello, a cultura se entrelaça com a 

linguagem e as “culturas son lenguages, es decir, conjuntos estructurados de signos 

linguísticos” (Cabello 2011: 48), o que reafirma a iniciativa de proporcionar aos visitantes um 

diagrama que lhes ofereça modalidades do falar. A instalação neste sentido, e de forma 

didática, apresenta elementos que demonstram a variabilidade dos sotaques, com uma estrutura 

de ludicidade, e procura chamar a atenção dos visitantes para posturas pluriculturais, isto é, 

motivando-os a ampliar as suas tolerâncias quanto às diversas conformações de 

comunicabilidade à língua.  
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5.7.  Beco das Palavras 

 

O projeto “Beco das Palavras” também intitulado como o jogo da etimologia, registra 

o crédito do projeto a Marcelo Tas, comunicador e apresentador de programas televisivos nas 

TVs e mídias digitais. Cabe citar que a pesquisa em etimologia deste projeto se registra a Mário 

Vieira, aliada a Russ Rive no suporte tecnológico, e Liana Brasil, como diretora de arte. A 

descrição de Mário Eduardo Vieira, à entrada deste espaço lúdico, expõe o seguinte 

comentário:  

 

nesta sala qualquer pessoa pode não só brincar com a origem das palavras (ou seja, om a sua 

etimologia) mas também observar a sua formação em raízes, radicais, prefixos e sufixos. 

Juntando com as mãos os pedacinhos que flutuam na mesa até formar uma determinada 

palavra, o jogador acabará por descobrir de onde ela veio e por onde caminhou até chegar na 

língua portuguesa. Ao mesmo tempo, toda vez que conseguir formar uma palavra correta, 

será premiado com um vídeo e/ou com explicações adicionais que farão refletir com muitas 

palavras aparentemente muito diferentes formam uma rede de relações no português, por 

causa do radical em comum. Divirtam-se!  (informação obtida in loco). 
 

A descrição que Nunes faz desta mesa eletrônica interativa a caracteriza como um jogo 

cujo objetivo evidencia o desafio pela composição de palavras, através de seus fonemas, no ato 

de brincar para formá-las.  A mesa dispõe aos jogadores uma coletânea de segmentos lexicais 

que, por sua vez, permanecem em movimento na superfície e deslocam-se conforme 

direcionamento do movimento das mãos. Neste processo, o desenho de uma mão virtual surge, 

também, na superfície desta mesma mesa, ativada por dispositivo que a identifica através de 

sensores de luz. Ao movimentar e unir estes segmentos fonéticos se formam palavras. Neste 

momento finaliza-se esta etapa do jogo e na sequência mediata surge outra imagem cuja função 

é apresentar a descrição “dicionarística ou etimológica” (Nunes 2013: 221) da palavra 

encontrada. Essa instalação oferece significativo grau de interatividade e proporciona o 

trabalho com as questões gramaticais através de exemplos sobre a formação das palavras. A 

inovação desse equipamento se configura ao utilizar a tecnologia de sensores que detectam o 

movimento da mão e antebraço, gerando um desenho à superfície da mesa como que se 

assemelhando ao contorno desta parte do corpo e o efeito de similaridade a uma sombra. Os 

fonemas permanecem em deslocamento nesta face azul escura da mesa e oferecem ao usuário a 

sensação semelhante a que flutuassem. O desafio ao brincante se desencadeia ao promover o 

encontro dos fonemas e formar uma palavra com os usos dos radicais, prefixos e sufixos, 

apresentados. Após completada a etapa o software oferece, na tela dessa mesma superfície, uma 

resenha com o significado e sinônimos.   
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5.8.  Painéis sobre o histórico da Estação da Luz 

 

De forma a contextualizar a estação, enquanto patrimônio histórico, o museu aproveita 

um espaço de transição entre a área dos painéis e a sala do projeto “Beco das Palavras” para 

apresentar outros painéis contendo fotografias e informações sobre o prédio, sua história, e 

alguns detalhes sobre o processo de restauro realizado. Os painéis citam o recente projeto de 

restauro da Estação da Luz, que ocorreu entre 2002 e 2003. Nesse cronograma se incluem as 

fachadas externas, o restauro da marquise principal, a recuperação de elementos decorativos e 

um de seus principais marcos, o relógio e sua torre.  

No espaço interno, em função das instalações do museu, se adequam estruturas e 

mobiliários modernos. Consta também que o projeto contratado pelo governo do Estado de São 

Paulo requisita estudos minuciosos a respeito da estrutura original da construção, inclusas as 

cores e detalhamentos de ornamentação. 

 

5.9.  Idiomaterno 

 

O próximo espaço apresentado aos visitantes, no terceiro piso, se configura em uma 

sala ambientada para palestras e projeção de filmes. Nesta o público assiste ao documentário 

“Idiomaterno”, cujo conteúdo versa sobre aspectos históricos da formação da língua 

portuguesa. O título é oriundo da fusão dos vocábulos idioma e materno, o Idiomaterno, e se 

caracteriza como um documentário produzido especificamente para as apresentações no 

auditório do Museu da Língua Portuguesa. Narrado pela atriz Fernanda Montenegro, o roteiro 

grifa, em seu primeiro parágrafo, a narração que “a linguagem humana surgiu há milênios, mas 

não resta nenhuma sombra ou registro da primeira palavra, do primeiro conto, da primeira 

dança, tudo isso ficou invisível no tempo. Com a linguagem nasceu o universo propriamente 

humano” (Idiomaterno 2006: 0:36-1:04).  

No aspecto da periodicidade e programação, o filme é exibido em média duas vezes ao 

dia, os horários estão organizados de forma a atender os visitantes e os respectivos ingressos 

(anexo II71) para esta atividade são oferecidos nos guichês de entrada. A narrativa do filme 

abrange uma sequência que o aproxima duma descrição em fragmentos e, por sua vez, também 

o vincula à história de Portugal e à história da formação da Língua Portuguesa mesclada, nesses 

                                                 
71   O anexo II, apresenta um ingresso individual, de entrada ao MLP, e um ticket para assistir ao filme 

documentário, Idiomaterno.  
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processos, com os aspectos da cultura brasileira, confluindo influências à língua. Nesta edição 

há também a ênfase numa visualidade moderna, ao utilizar recursos técnicos de colagem de 

imagens que se conectam e ilustram a narrativa. Os argumentos do documentário são de 

Antônio Risério e o roteiro de Isa Ferraz. Cabe salientar a excelente pesquisa musical de Luiz 

Macedo que compõe a narrativa e nesse conjunto a contribuição da montagem, sob a 

coordenação de Caio Cobra. Em seus créditos se configuram a produção geral da Academia de 

Cultura sob a direção de Tadeu Jungle e Marcelo Presotto, e faz-se mister também registrar a 

concepção geral do projeto e a supervisão de Hugo Barreto.   

 

5.10. Praça da Língua 

 

No final da apresentação do documentário “Idiomaterno” os visitantes ficam 

convidados a adentrarem em outra sala anexa e a experienciarem o projeto “Praça da Língua”. 

A prioridade da atividade se consolida na exibição de poemas, os quais se apresentam 

declamados e sonorizados por gravação eletrônica de voz e, concomitantemente, se 

desempenham projeções das suas frases nas paredes, piso e teto, compondo efeitos visuais que 

se perfazem relativamente similares aos das modernas salas de bailes ou antigas discotecas. A 

“Praça da Língua” também se caracteriza por reafirmar a política do museu através de ambiente 

inovador que sensibilize o participante a apreciar a linguagem da poesia. 

A perspectiva dessa ação, também pedagógica, dá-se em desenvolver e orientar 

estudantes em intencionalidade correlata à apreciação da Língua Portuguesa e, nesta 

conceituação, a equipe educativa do museu elabora uma sequência de questões que os instigam 

à reflexão: “Você gosta de escrever? E de ler? Será que você já leu algum desses escritores? 

Qual dos poemas e histórias contadas na Praça da Língua você mais gostou? E qual se parece 

mais com você?” (Anexo III: 4). 

Como adendo, a imagem (ver fotografia 7) demonstra o espaço físico desse projeto, ao 

qual adentram o grupo de visitantes e, a portas fechadas, se projetam poesias em movimento 

contínuo. Concomitantemente, a gravação de voz recita o mesmo poema; por vezes o narrador 

é o seu autor, promovendo um clima de imersão sensorial. O modo de apresentação das poesias 

na “Praça da Língua” proporciona a sensação audiovisual de vislumbre imagético e auditivo e, 

de forma aparente, implica valorizar o entrelaçar dessas percepções emotivas e talvez, nessa 

dimensão, desestimulem a reflexão de suas narrativas. 
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Fotografia 7: A Praça da Língua, espaço interno no terceiro piso, no Museu da Língua  Portuguesa72 

Fonte: Sítio oficial do museu,  www.museudalinguaportuguesa.org.br 

  

 

6.    Comentários sobre exposições temporárias  

 

O mérito das exposições temporárias, normalmente instaladas no primeiro andar do 

prédio, está relacionado com a proposta de fortalecer a política institucional e, neste caso, 

selecionando obras e instalações referentes a manifestações artísticas e à Língua Portuguesa. A 

curadoria desse projeto desenvolve critérios de seleção nas linhas temáticas relacionadas com a 

literatura ou escritores, mas aberta a exceções.  

 

6.1. Exposição “Fernando Pessoa”  

 

A referência que ressalta nesta proposição se extrai da exposição sobre a obra de 

Fernando Pessoa, que recebeu avaliação positiva, descrita no depoimento da visitante Gabriela 

Jardim:  

 

neste fim de semana, a experiência que tive foi de um reencontro mágico, no qual descobri o 

poder da arte: o de ensinar. Fui apreciar a exposição itinerante do poeta português mais 

brasileiro que o Brasil já teve (como dizia a própria biografia do autor na abertura da 

exposição): Fernando Pessoa. Ali, através de diferentes instalações, fui me encontrando com 

o poeta em diversas frases que, mesmo já conhecidas, (...) se transformaram na expressão 

                                                 
72  Imagem disponível em http://www.museudalinguaportuguesa.org.br/noticias_interna.php?id_noticia=313 

(consultado  em 20/02/2013). 
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mais linda dos meus sentimentos. Como diz a minha amiga @thaisagrande, “é 

impressionante como ele (Fernando Pessoa) consegue falar tudo que eu sinto de uma maneira 

tão bonita73. 
 

 A exposição que difundiu as obras de Fernando Pessoa ocorreu entre 24/08/2010 e 

20/02/2011. Com o título, “Fernando Pessoa – plural como o universo”, foi o marco de uma das 

primeiras a constar da série de exposições temporárias creditada a Carlos F. Moises, Ricardo 

Zenith, Helio Eichbauer e Julia Peregrino. A mostra percorreu o perfil dos heterônimos do 

poeta, demonstrou o contexto de sua criatividade com canções de fado e sons de máquina de 

datilografia. Vários efeitos visuais e cenográficos agregaram sensações que direcionaram o 

visitante a interagir com os textos do poeta e, em extensão, foram mostradas no filme “Limite”, 

de Mário Peixoto, e no vídeo “Pessoas”, de Carlos Nader e Antônio Cícero. Enfim, a 

variabilidade dos objetos e instalações inclui textos, fotos, desenhos e outras configurações que 

produzem múltiplas percepções desse celebrado autor português.  

 

 

6.2.   Exposição “Narrativas poéticas”  

 

A outra exposição, sob o título “Narrativas Poéticas”, também expressa a tendência 

cultural do Museu Leitura Cultural e nas proposições de Helena Severo, Antônio Cícero, 

Eucanaã Ferraz e Franklin Espath Pedroso mesclam as potencialidades de diálogos entre as 

artes plásticas e a poesia. As obras, neste projeto, pertencem à coleção empresarial Santander 

Brasil e são compostas por esculturas, desenhos e telas de Milton da Costa, Alfredo Volpi, 

Emiliano Di Cavalcanti, Iberê Camargo, Tomie Ohtake, Tuca Reinés, Candido Portinari, 

Fernando Rappa e Renata de Bonis.  

O texto de apresentação, fixado à entrada das exposições, da autoria de Jesus 

Zabalaza, curador da coletânea Santander Brasil, define a proposta ao assentir que a “arte tem o 

poder de ativar nossa reflexão e sensibilidade, de formar nosso espírito crítico e criatividade, e 

assim contribui para mobilizar e transformar o país”. A abordagem citada permite a inferência 

de que as exposições instaladas no museu, mesmo temporárias, recebam uma perspectiva 

diferenciada de recorte curatorial que as coadune aos acervos permanentes do museu. 

 

 

                                                 
73

 Depoimento registrado em http://mediatizandonos.blogspot.com.br/2010/10/museu-da-lingua-portuguesa-e-o-

poder.html?view=timeslide, publicado em 18/10/2010 por Gabriela Jardim (consultado em 10/10/2013). 
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6.3.     Exposição “O Francês no Brasil em todos os sentidos” 

 

Essa exposição temporária, uma das primeiras iniciativas apresentadas ao público, se 

perfaz simbólica de sua política curatorial. O documento que apresenta essa atividade, sob o 

formato de caderno educativo (Museu da Língua Portuguesa 2009), é distribuído aos visitantes 

e registra a sua edição em 2009. A publicação exibe o crédito à Associação dos Professores de 

Francês, à coordenação de Marina S. de Toledo e aos colaboradores Daniela Pereira, Paulo 

Maia, Laura R. Moutinho e Mariana R. Souza. Este coletivo de editores expressa a política de 

gestão pedagógica do museu. A iniciativa propicia um diferencial ao oferecer aos 

colaboradores e educadores do museu a participação direta nesse projeto e a valorizá-los 

através de créditos autorais nas respectivas publicações, postura nem sempre presente em 

outras organizações públicas ou privadas o Brasil.   

A publicação também registra a equipe de curadores da exposição, Álvaro Faleiros, 

Benoit Peeters e Henriette Walter, e a criação do material expositivo e direção de arte sob a 

responsabilidade de André Cortez.  A equipe deste projeto envolve, qualitativamente, a 

participação acima de 40 especialistas. Na perspectiva temática, o eixo conceitual se direciona 

ao campo da linguagem, estimulando o público visitante a observar no cotidiano as palavras e 

expressões francesas utilizadas com certa frequência no Brasil. Entre essas palavras se 

destacam gourmet, tête-a-tête, bon-vivant ou as aportuguesadas como abajur, botas, bicicleta e 

esqueleto, entre outras. 

Outro destaque da exposição encontra a receptividade dos professores visitantes em 

função da abordagem didática, em destaque na instalação configurada como um quadro 

histórico, cujo painel expõe em resenha a presença e influência francesa no Brasil. Cita desde 

1504, no intercâmbio comercial a partir da região sul do país, Santa Catarina, passando pela 

ocupação francesa do Rio de Janeiro entre 1555 e 1567 e no Maranhão no século XVII, ao 

impacto da Revolução Francesa, ao obrigar o deslocamento da corte portuguesa acompanhada 

de D. João VI em 1808 para o Brasil, sem deixar de abordar a influência na literatura nacional a 

partir da escola francesa à elite e intelectualidade brasileira nos séculos XVII e XVIII. Enfim, 

esta exposição demonstra a ampla influência cultural e política que a cultura francesa tem na 

formação do Estado brasileiro e na identidade cultural do país.  
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6.4.     Exposição “Esta sala é uma piada!” 

 

Essa exposição se origina de projeto relacionado às atividades do 41o Salão 

Internacional do Humor (ver fotografia 8), periódica e tradicionalmente sediada no município 

de Piracicaba. O museu acolhe, em forma de coletânea, as obras selecionadas e em sua maioria 

representativas de quadros que replicam charges, desenhos e frases, típicos desta modalidade 

editorial. Esta exposição permaneceu aberta ao público no período de 20/12/2014 a 12/04/2015. 

O eixo temático incorreu no termo indignação, mas também incluiu a crítica política e social, 

marcos constantes em todas as edições das mostras realizadas em Piracicaba, que percorrem 

centenas de espaços culturais do país e exterior. 

 

 

Fotografia 8: Convite para abertura da exposição, Esta sala é uma piada 

Fonte: Foto do autor  
 

 

6.5.     Exposição “Agustina Bessa-Luís: vida e obra” 

 

No quadro introdutório a essa exposição, a apresentação de Agustina Bessa-Luís se 

encontra epigrafada por José Saramago: “Se há, em Portugal, um escritor que participa da 

natureza do génio é a Agustina Bessa-Luís...”74. A mostra de trabalhos em sua homenagem foi 

promovida pelo Instituto Camões e conta com o apoio da Guimarães Editores. A concepção 

preconiza os créditos a Inês Pedrosa e João Botelho. A breve biografia da homenageada, 

                                                 
74 Informação obtida in loco.  



106 

 

apresentada pelo museu, destaca seu local de nascimento em Vila Meã, Amarante, Portugal, em 

15 de outubro de 1922. Aos 26 anos, com a novela Mundo Fechado, inicia sua carreira literária. 

Em 1954, publica A Sibila, com a qual recebe os prêmios Delfim Guimarães e Eça de Queiroz. 

Com uma carreira de sucesso, a autora vê muitos de seus livros adaptados ao cinema e o 

reconhecimento de seu trabalho, com condecorações e distinções recebidas em Portugal e 

outros países.  

A descrição biográfica e bibliográfica contribui para a divulgação de autores 

portugueses no Brasil e estreita as relações culturais entre esses dois países, reafirmando uma 

das linhas políticas do museu. Como descreve o quadro explicativo das obras, “O gênio de 

Agustina manifesta-se nessa capacidade de criar instalações estéticas e éticas de extremo arrojo 

no interior do modelo do romance convencional”. A difusão dos trabalhos dessa autora, aliada à 

qualificação de sua obra e reconhecimento internacional de sua expressão literária, conflui para 

reafirmar as intencionalidades curatoriais do museu. 

 

 

6.6.     Exposição “Poesia Agora” 

 

Sob a insígnia de investir e valorizar a poesia enquanto modalidade literária, o museu 

acolhe o projeto “Poesia Agora”. Ao utilizar os espaços de exposição do primeiro andar do 

prédio a exposição, de característica temporária, se perfaz contratada para o período de 23/06 a 

27/09 de 2015. Das instalações se constata uma variedade criativa e abrangente de Antônio C. 

Sartori, diretor do museu, que em depoimento descreve a idealização dessa iniciativa:  

 

quando alguns anos atrás fomos procurados pelos editores do jornal Plástico Bolha para o 

distribuirmos, aqui no Museu da Língua Portuguesa, nosso entusiasmo foi tanto que logo 

surgiu a ideia de uma exposição apresentando ao público poetas de todo o Brasil, a maior 

parte deles, ainda, desconhecida da mídia. Assim, nasceu a exposição Poesia Agora (Museu 

da Língua Portuguesa 2015: s/p). 
  

O projeto e execução contam com a colaboração de dezenas de profissionais e, entre 

estes, o registro da idealização original por Raphael R. da Costa F. Vieira, a curadoria de Lucas 

Viriato e a cenografia de André Cortez. Quanto ao jornal Plástico Bolha, os editores o 

declaram como um espaço de expressão cultural que articula e apresenta poetas através de 

“coletânea de poemas, prosas poéticas, ensaios e imagens” (Plástico Bolha 2015: 2).  
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6.7. Exposição “Futebol na ponta da língua” 

 

As exposições temporárias recebem investimentos complementares com o objetivo de 

fortalecer o projeto institucional e pedagógico do museu. Um destes casos é demonstrado pela 

exposição “Futebol na Ponta da Língua” (ver fotografia 9), inaugurada em 10/06/2014 (ver 

anexo IV), ao apresentar temáticas relacionadas com as expressões, gírias, textos e palavras que 

circundam o meio ambiente dos jogadores, comunicadores e apreciadores do futebol. O 

editorial da publicação75, em formato tabloide, com o mesmo título que a mostra, destaca o 

objetivo desta ao selecionar uma coletânea de textos que em estilos diferenciados pretendem 

aproximar o leitor à apreciação da Língua Portuguesa.  

Em adenda, a exposição aproveita a conjuntura momentânea do Brasil carregada de 

informações oferecidas pelas mídias, em função da realização da copa do mundo de futebol. 

Compete ressaltar que esse esporte de origem inglesa chega ao país, aproximadamente, na 

primeira década do século XX e recebe intensa adesão popular. Entre os vários fenômenos 

culturais, que se imiscuem a esse processo, se destaca a acentuada expansão dos inglesismos, 

dada a imensa quantidade de vernáculos aportuguesados como futebol (football), chutar 

(shoot), driblar (drible), corner (corner), pênalti (penalty), falta (fault), entre outros, que se 

popularizaram.  

Em meio aos textos expostos na publicação citada se encontra uma seleta coletânea, 

em diversas modalidades literárias, a conter poesias, contos, crônicas e expressões que os 

conjuminam aos propósitos do projeto político cultural do museu. Essa opção editorial se 

reafirma ao citar que “a língua é também um jogo criativo e nele você é o técnico e o jogador 

titular” e, nessa composição intencional, convida os visitantes a tornarem-se próximos das 

belezas literárias da Língua Portuguesa. 

 

                                                 
75

 Tabloide Futebol na Ponta da Língua, distribuído aos visitantes do museu, em período de lançamento de 

projeto de mesmo título e inauguração em 10/06/2014.  
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Fotografia 9: Imagem de ambiente, em atividade de lançamento da exposição, Futebol na Ponta da Língua 

(Museu da Língua Portuguesa: 2014)  

Fonte: Foto do autor  
 

 

Em complementaridade às informações referentes a esse projeto, o autor do tabloide 

citado também aproveita o contexto para reinserir o debate acadêmico e popular, sobre o uso 

desses estrangeirismos e as suas influências nas escritas e nas falas cotidianas, por muitos quase 

desapercebidas. Curiosamente, em outro recorte do início do século passado, a irônica crônica 

de Graciliano Ramos76 tenta provar que o futebol não se adaptaria às terras brasileiras, como 

segue: “temos esportes em quantidade. Para que metermos o bedelho em coisas estrangeiras? O 

futebol não pega? (...) estrangeirices não entram facilmente na terra dos espinhos”.  

Em outras temáticas, a publicação amplia a abrangência ao inserir textos de autores 

como Gilberto Freyre, Plinio Marcos, Raul Cichetto 77 , Thomas Mazzoni, Chico Buarque, 

Nelson Rodrigues, Carlos Drummond de Andrade, Clarice Lispector, José Lins do Rego, 

Raquel de Queiroz, Fernando Sabino, entre outros. Este leque de textos, em parte considerável 

obtidos de outras publicações pesquisadas em função do tema, confere à estratégia do museu o 

conjuminar de elementos literários que acrescenta diversidade aos perfis de formação 

                                                 
76

 Crônica com original publicado em 1921, conforme informação da publicação Futebol na Ponta da Língua 

(2014: 2), sob o título Football? O autor, considerado um dos mais importantes intelectuais desse período no 

Brasil, produz uma incorreta prospecção de futuro ao incorrer sobre a não evolução do futebol no país. 
77

 Educador no Museu da Língua Portuguesa. 
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educacional dos prováveis leitores. A curadoria da exposição “Futebol na Ponta da Língua” se 

gesta por Clara Azevedo, em conjunto com a parceria das instituições Museu do Futebol e 

Centro de Referência do Futebol Brasileiro. Cabe ressaltar a coordenação geral realizada pela 

organização social Tomara! Educação e Cultura e Júlia Serra Y. Picchioni, agregando a 

informação que sua sustentabilidade financeira ocorre sem projeto de lei de incentivo à cultura 

do governo federal e conta com o aporte de recursos da empresa SAMSUNG.  

  

 

7.  O projeto de exposição itinerante, Estação da Língua78 

 

Com o intuito de disponibilizar e divulgar o seu acervo museológico, a direção do 

museu implementou um projeto de modalidade itinerante que a princípio percorre algumas 

cidades do Estado de São Paulo. Denominado “Estação da Língua”, o projeto se constitui por 

um “espaço dinâmico de encontros e reencontros, de descobertas, de caminhos a serem 

percorridos, de convivência harmônica de distintas culturas, de partidas e chegadas, exatamente 

como a nossa língua portuguesa” (Anexo V, Estação da Língua). Os municípios contemplados 

com o primeiro ciclo expositivo correspondem a Santos, Registro, Sorocaba, Campinas (ver 

fotografia 10), São José do Rio Preto e São Bernardo do Campo. A conceituação do projeto 

procura apresentar as características fundadoras da língua portuguesa e expô-las, enquanto 

patrimônio cultural imaterial a ser objeto de valorização, preservação de memória e pesquisa.  

 

                                                 
78

 A exposição possui como proponente a empresa Arquiprom e a curadoria de Antônio Carlos de Morais Sartini e 

Prof. Dr. Ataliba T. Castilho. O projeto expositivo foi elaborado por Arquiprom e cinco5onze. A ação educativa se 

desenvolve sob a coordenação de Marina Toledo. 
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Fotografia 10 - Módulo externo da exposição itinerante Estação da Língua, produzida em 

containers 

Fonte: Foto do autor  
 

O livreto publicado para a distribuição ao público, cujo título em capa é Estação da 

Língua, apresenta ao leitor a seguinte introdução,  

 

a língua portuguesa só começa a existir por volta do século XI. Antes, uma das línguas 

faladas na Península Ibérica era o latim vulgar, latim popular, usado em Roma e em suas 

províncias (...). Do encontro entre o latim e as línguas locais nasce em Portugal outro modo 

de pensar e perceber o mundo: o português (Museu da Língua Portuguesa 2013: 6). 
 

Outra perspectiva desse projeto visa apresentar a riqueza das palavras que constitui a 

língua e as influências que recebe de outras línguas; no caso brasileiro, realçadas pela 

intensidade das movimentações oriundas das imigrações, de povos nativos e diaspóricas, 

representando um incremento às composições vocabulares locais; entre estas se destacam79: 

alemão, italiano, espanhol, japonês, inglês, francês, árabe, tupinambá, quicongo, quimbundo, 

umbundo, evé, fon e ioruba. De forma instigante, o projeto incita o visitante a compreender 

aspectos latentes da diversidade cultural brasileira e, em complementaridade, a asseverar que o 

processo formativo da língua também se expande em movimentos contínuos de “novas 

palavras, trazendo para a nossa língua novas influências, novos vocabulários, expressões e 

                                                 
79

 Dezenas de outras línguas influenciam o português brasileiro. A lista apresentada está selecionada na publicação 

Estação da Língua, de 2013, e produzida pelo Museu da Língua Portuguesa. 
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diferentes sotaques” (Museu da Língua Portuguesa 2013: 13). A repercussão em mídias sociais 

desta atividade se dá através de página em facebook80. Por fim, essa proposta de trabalho 

demonstra outra intencionalidade dos curadores ao expor o visitante a extensas listas de 

vocábulos selecionados do cotidiano, convidando-o a pensar sobre seus sentidos e usos e, 

através dessas expressões, propor o paradigma por onde as “mudanças estão acontecendo 

diariamente e todos nós fazemos parte dessa história de transformação, como falantes da língua 

portuguesa”, concluindo no estimulo ao leitor que “continue contribuindo com essa viagem” 

(Museu da Língua Portuguesa 2013: 20).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
80 Disponível em https://www.facebook.com/estacaodalingua (consultado em 10/08/2015). 
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Capítulo III 

Metodologia e contextualizações 

 

 

 

 “a abordagem etnográfica pode escavar profundamente os fenómenos sociais e trazer a luz materiais susceptíveis 

de escorar um modelo de acção distinto do que está subjacente na intervenção social corrente. Deste modo, novos 

horizontes e caminhos serão rasgados.” 

Silva et al. (2011: 38) 
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1.  Formulações entre a hipótese e os objetivos 

 

A proposição que reitera o cerne em hipótese desta investigação se expressa em 

verificar se a proposta metodológica de difusão cultural do museu, de convivência entre as 

imagens e as palavras nos acervos e conteúdos mediadas por interfaces tecnologizadas, 

proporciona a comunicação interativa e dialógica na contramão da estandardização ou se, em 

contrapartida, reproduz o status quo hegemônico das concepções culturais da elite. Em 

continuidade à proposição de refletir sobre os projetos curatoriais e com base na observação das 

atividades desenvolvidas pelo museu se elabora as questões: existe algum projeto institucional 

de disseminação cultural no museu? O patrimônio imaterial, simbolizado na língua, se torna 

objeto de reificação ao estar depositado em seus instrumentais tecnologizados?  

A similaridade entre o design dos objetos do museu e os disponíveis no mercado 

tecnológico, como os dispostos em espaços como cinemas, salas de jogos eletrônicos e 

videogames, instiga a reflexão e análise sobre a provável percepção reificada do patrimônio 

imaterial, neste caso a língua portuguesa, talvez centrada de forma prioritária no modo como o 

público visitante o percepcione, ao formatá-lo como a um centro cultural na perspectiva acrítica 

de um produto cultural de consumo. 

Concerne a essa dinâmica de observação etnográfica a apresentação de algumas 

problematizações distintivas que situa a hipótese em análise: o perfil de um museu que atua 

fora dos padrões tradicionais; a reflexão sobre as tecnologias como instrumento de 

comunicabilidade e interatividade com o público e, nesse ambiente, a sua relação com os 

procedimentos pedagógicos; e, por fim, a língua portuguesa como matriz de identidade em um 

contexto conformado por contradições históricas e culturais.  

 O objetivo investigativo consiste, nesta perspectiva, através da observação etnográfica 

participante, em descrever e analisar as denominadas práticas de mediação relacionadas com os 

meios de difusão cultural do Museu da Língua Portuguesa: a interatividade comunicativa. A 

tarefa integrante se desenvolve ao comparar o conjunto dos conteúdos e instalações com a 

proposta das interfaces tecnológicas, entre o acervo museal e o público visitante, e, em adenda, 

perscrutar como a ênfase nestas técnicas comunicativas repercute a reprodução de valores 

culturais e princípios institucionais.  
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2.  Esta língua é minha? Justificativa ao tema da investigação 

 

Ao discutir as análises relativas à interação entre o museu e o seu público, a citar os 

vinculados aos sistemas formais de ensino, se assevera ao observador o necessário estudo sobre 

a base formativa cultural que compõe os repertórios culturais e pessoais dos visitantes e 

configure a estrutura das concepções de vida e de mundo destes sujeitos participantes. A 

apreciação do que é a arte e a cultura, nesse ambiente, está umbilicalmente conexa a estas 

interações e às histórias pessoais e coletivas, a pressupor “um ato de conhecimento, uma 

operação de decifração e decodificação, que implica o acionamento de um patrimônio 

cognitivo e de uma competência cultural”, segundo Bourdieu (2007: 10).  

Ao rememorar que o MLP investe nas modalidades de literatura e artes audiovisuais 

prioritariamente como elementos focais de suas exposições se perscrutam as observações de  

Frantz Fanon (1968) quando, em suas reflexões, aborda as ações culturais contra as opressões 

coloniais. Referindo Fanon (1968) sobre o ambiente da conflagração entre a França e a Argélia, 

e os diversos territórios ocupados e colonizados, se enfatiza de forma emblemática a questão da 

colonização e seus efeitos culturais, no âmbito das pressões que o colonizador investe sobre as 

fragilidades estruturais da nação argelina e, neste contexto, a impor-lhes a sua visão de mundo, 

estilo de vida, e universo cultural. Nesta perspectiva, frente as percepções críticas abordadas em 

Fanon (1968), no quesito de uma possível apreciação de desprestígio cultural à literatura 

africana de língua portuguesa, também como a uma aparente invisibilidade as literaturas dos 

outros países pertencentes à CPLP, a expressar-se nas opções curatoriais do museu. Estas 

prerrogativas suscitam também as seguintes questões a aprofundar-se: quais são as 

representações dominantes que podem estar explicitadas nos acervos e política do MLP? Quais 

mecanismos de dominação se visibilizam ou se escamoteiam? E quais os modos de reprodução 

de valores sociais e culturais interage ao MLP? 

A estas problematizações converge à referência de Freire (1981: 178) quando aborda a 

temática da “invasão cultural”. Para este educador e teórico a ação antidialógica percorre as 

mídias de massa e investe, enquanto instrumentos comunicacionais, afirmativas das relações 

sociais antidemocráticas, como o comentário que “de um lado a invasão cultural é dominação, e 

em outra face é tática de dominação”. Para corroborar, explicita também que os  

 

invasores são os autores e os atores do processo, seu sujeito; os invadidos, seus objetos. Os 

invasores modelam; os invadidos são modelados. Os invasores optam; os invadidos seguem 
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sua opção. Pelo menos é esta a expectativa daqueles. Os invasores atuam; os invadidos têm a 

ilusão de que atuam, na atuação dos invasores (Freire 1981: 178).  

 

A estes enunciados político e pedagógico, segundo proposição deste mesmo autor, a 

superação da dicotomia decorre e depende de processos revolucionários, por onde o oprimido 

se posiciona como o sujeito cultural que possui a potencialidade vivencial para realizar a 

transformação social. Ao manter essa prospecção, se inserem os profícuos comentários e 

análises do museu explicitados nas entrevistas81  oferecidas a este processo investigativo, a 

incrementar variáveis em relação aos conflitos socioculturais que abordem temas vinculados à 

cultura portuguesa e, por conseguinte, as correlações ambíguas em relação a essa língua, deles 

ou nossas. A reafirmar também nesses conflitos culturais os pressupostos de identidade e 

diferença (Woodward: 2012) e a aprofundar com propriedade o papel das tradições, da 

ideologia e da cultura dos lugares, sobre os indivíduos e instituições.  

Em referência comparativa às diferenças culturais Woodward (2012: 9) relata os 

conflitos entre sérvios e croatas e expõe como as relações ideológicas se consolidam nos 

indivíduos através de suas classificações de mundo. Ao constituírem representações sociais de 

si e dos outros, como a um paradoxo, gestam e reproduzem processos de difusão da sua 

identidade cultural em função das diferenças para com o outro, isto é, naquilo que lhe advém de 

uma expressão de contradição. A implicar que a “diferença é sustentada pela exclusão: se você 

é sérvio, você não pode ser croata, e vice-versa” e prossegue ao incluir a premissa por onde “a 

identidade sérvia se distingue por aquilo que ela não é. Ser um sérvio é ser um “não croata” e 

vice-versa” (Woodward 2012: 9). A esta abordagem conceitual infere a reflexão sobre o 

abrasileiramento da língua portuguesa e à profusão de questionamentos originados neste 

processo, em gestos de aproximação à cultura portuguesa em alguns casos e de afastamento em 

outros. Em expansão indagadora, a retomar reflexões de Freire (1981: 32), se apresenta a 

seguinte indagação: Quem é o incluído e quem é o excluído nesse processo cultural? A confluir 

que dessas representações culturais, tangenciadas pelo projeto curatorial do museu, manifestas 

nas diferenças, ensejam por problematizar a metodologia de investigação no propósito de 

aperceber estes conflitos como componentes presentes nos métodos adotados para as coletas de 

informações, nas relações comunicativas entre os sujeitos nas entrevistas, nas posturas 

comportamentais e opinativas, tanto dos grupos de visitantes como dos respondentes da 

pesquisa qualitativa.  

                                                 
81  Referência aos educadores, componentes da equipe de monitores do Museu da Língua Portuguesa, em 

transcrições de entrevistas gravadas, anexas neste trabalho. 
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Essas categorizações culturais também se manifestam nas opções religiosas, nas 

referências aos espaços territoriais de nascimento, ou na citação das heranças culturais paternas 

e maternas. Essas simbologias ideologizadas, que a investigação procura desvelar, podem 

perpassar aos observadores desatentos, como se possível fosse, a perspectiva de uma 

naturalidade inerente do ambiente e que equivocadamente desconsidere os preconceitos 

expressos nos gestos, nos significados dos diferentes olhares, nas ferramentas e objetos que 

utilizam. Na investigação etnográfica, portanto, a leitura crítica das afirmações de identidade do 

sujeito, no âmbito pessoal e nacional, está relacionada com a significância de sua imersão entre 

as suas histórias pessoais, familiares e coletivas. 

“Esta obra é inferior!”, “O indivíduo conquista o seu espaço por mérito próprio!” e 

“Não acho que esta é uma obra de arte!” são frases coloquiais82 que permanecem carregadas de 

pressupostos, pré-conceitos e estigmatizações sociais e culturais. Estas citações sugerem novos 

questionamentos que interferem com a metodologia: qual a significância cultural em 

categorizar e classificar? Quais as considerações sociais que estimulam a meritocracia? A esta 

composição de inquirições se possibilita o resvalar em posturas autoritárias, arrogantes e 

mesmo mercadológicas, sendo que a herança cultural, na concepção capitalista, se referenda 

também ideológica.  

Em observância a expressões coloquiais popularizadas como “nascer em berço de 

ouro” e “ter um nome” se agregam ilustrações que representam uma faceta classificatória, a 

partir de representações em status sociais impregnados de comportamentos imersos de culturas 

também estigmatizadas. Esses artifícios sociais findam por legitimar o mecanismo de 

reprodutividade do poder, político e cultural, e sua manutenção, cuja dinâmica de alienação se 

conecta as limitações econômicas, políticas, sociais e culturais das minorias oprimidas ou 

colonizadas. Essas premissas também compõem o caldo cultural vivenciado tanto pelos 

visitantes do museu, quanto pelos educadores e gestores, esses últimos responsáveis pela 

escolha dos seus acervos.  

Em correlação, Ricœur explicita argumentos em função da inquirição: “O que faz a 

fragilidade de uma identidade?”. A primeira de suas reflexões expressa às percepções de 

fluidez em relação à temporalidade. As imagens e arguições dos indivíduos recorrem a uma 

interpretação em relação ao passado, à sua tradução no presente e à prospecção de um futuro a 

ser projetado, e, para sua efetivação, prescindem de concepções de mundo, individuais e 

coletivas. A segunda composição deriva do entrelaçamento conceituaal entre a memória, a 

                                                 
82 Registradas pelo investigador, em diálogos entre os visitantes do museu, e anotadas em caderno de campo em 

20/03/2013.  
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identidade e o esquecimento. Em função da complexidade desta composição Ricœur (2007) 

deduz críticas ao poder de manipulação, política e midiática, que efetuam os detentores do que 

descreve como promotores de uma “memória manipulada” (Ricœur 2007: 93).  

Por estas dinâmicas, as relações sociais se mobilizam em estado remanescente de 

dificultação aos diálogos entre os diferentes e, nestes casos, extravasam-se em “feridas reais e 

simbólicas” (Ricœur 2007: 93), as quais também se manifestam nas celebrações festivas, 

nacionais ou locais, e onde a exaltação se forja na execração do outro. O reconhecimento da 

importância das premissas abordadas por Ricœur exigem à metodologia desta investigação a 

necessária contextualização histórica da forma com que a língua se enraíza no território 

nacional, do exógeno português e colonizador à endógena e abrasileirada comunidade local, a 

refluir na indagação: esta língua é minha? Destas inquirições se aborda outro componente a 

caracterizar esse confronto sociocultural e se explicita na indagação:  

 

Será mesmo preciso que nossa identidade seja frágil a ponto de não conseguir suportar, não 

conseguir tolerar que outros tenham modos de levar sua vida, de se compreender, de 

inscrever sua própria identidade na trama de viver-juntos, diferentes dos nossos? (Ricœur 

2007: 94). 

 

 Em perspectiva, uma breve digressão a esses conceitos permite o incremento de 

considerações referentes às alusões historicizadas e instigantes à investigação, que se adentram 

ao meio observacional. Entre estas a hibridização étnica e cultural surge como força de 

confrontação identitária e consolida-se com vigor no Brasil, a constituir-se herança cultural 

arraigada. As relações sociais entre os povos que compõem a sua formação se perfazem 

gestadas em uma diversidade cultural vivida e em permanente estado de carência de acervos, a 

confluir impregnadas de preconceitos, tanto aos valores sociais quanto familiares, aos quais se 

referenciam marcadas pelas histórias individuais e manifestações culturais a partir das 

comunidades locais. Destaca-se nas primeiras visitas e observações no museu a fragilidade de 

acervos e conteúdos que versem sobre este estado de hibridização cultural, a citar Darcy 

Ribeiro (1995), Gomes (2007 e 2010), Bueno (2010) e Fausto (2012), em seus livros sobre a 

história do Brasil e as dinâmicas de sua formação identitária, ao descreverem as influências 

portuguesas, africanas e das nações nativas, de forma a tentar formular uma compreensão da 

diversidade cultural que finda por configurar o modelo societário deste país. Nesta direção, a 

acrescer a intensificação das migrações e imigrações à conformação da cultura nacional. O 

antropólogo Darcy Ribeiro, ao produzir sua investigação e elaborar seu livro, O Povo 

Brasileiro. A formação e o sentido do Brasil (1995) expõe uma leitura acadêmica elitista, 

apesar desta publicação se manter classificada entre as mais importantes para se compreender a 
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constituição identitária nacional, a decorrer no registro do subtítulo, a insígnia: Porque o Brasil 

ainda não deu certo?. Talvez, para Ribeiro a parametrização em “dar certo” se circunscreva em 

uma leitura comparativa de olhar primeiro-mundista, implicando em reolhares, como preconiza 

a questão do “papel social do trabalhador social no processo de mudança”, apontado por Freire 

(2006: 43), ao desmembrar as premissas nas quais o país, em aspecto global, que deu certo? O 

que é dar certo? Quais os critérios dessa proposição? Quem descreve esses critérios? Sob quais 

interesses se perfazem perfilados esses critérios? Dar certo para quem? Em aspecto dialógico 

infere citar nessa obra avanços conceituais em relação à compreensão da cultura nacional a 

compará-la à publicação de Gilberto Freyre (2002) que ao construir seus argumentos apresenta 

descrições em abrangente relativização das contradições e conflitos presentes ao processo 

histórico brasileiro. Para este autor a característica dessa sociedade emergente empreende 

conceitos polêmicos sobre a cordialidade e a convivência fraterna intercultural, a 

desvalorização de imposições sociais opressoras e a justificação da formatação com que se 

institui a hegemonia cultural e o controle social através dos poderes institucionalizados.    

Esses apontamentos sobre a memória, a história e o esquecimento integram os 

requisitos de parametrização conceitual da metodologia etnográfica aplicada no trabalho, tanto 

a referenciar o ambiente museológico, como a repercutir os usos das interfaces tecnológicas. 

Nesta arguição, o rememorar de alguns recortes relacionados aos registros históricos sobre a 

língua portuguesa mostra-se imbricado de descrições da herança cultural, como as expressas 

nas Cartas de um Viajante Francês, em forma de manuscritos publicados em 1784, e que 

trazem o incremento de um panorama cultural diferenciado e de uma atualidade instigante. Da 

compilação destas cartas editada por Moreira e Machado (2007) se extrai a seguinte citação: “é, 

pois, a Língua Portuguesa muito copiosa, sonora, breve, fácil de poder-se escrever como se 

pronuncia, e apta para todos os estilos” (2007: 58). A este elogio e resgate histórico, de escritos 

do século XVIII, se agregam as dificuldades da produção literária desse período e significativa 

importância desses registros. Neste sentido, as possibilidades de ações repercussivas e de 

sensibilização pedagógica aos estudos da língua, a partir da contribuição desses textos, nos 

ambientes do museu e das escolas, se configuram em viabilidades didáticas. A constatação de 

que essas cartas e textos correlatos não estão disponíveis, nos acervos do Museu da Língua 

Portuguesa, provoca o questionamento e a sequente reflexão das causas dessa invisibilidade de 

conteúdos e insere o impacto cultural nas reflexões sobre o esquecimento e manipulação 

apresentada por Ricœur (2007: 93) ou na promoção de afastamento ou identidade conforme cita 

Woodward (2012: 9). 
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Em recorte das reflexões desse mesmo viajante, que continua a tecer qualificações à 

língua, se destaca: 

 

talvez me perguntareis vós agora qual seja a razão porque tendo a Língua Portuguesa todos 

esses dons, e excelências, é tão pouco conhecida no mundo, e muito mais no mundo literato? 

Responder-vos-ei que como nós não estamos já nos Séculos das Nações Conquistadoras, 

como a grega e a latina, que à força de armas introduziam nos povos vencidos, não só as suas 

leis, mas até mesmo os seus costumes, usos, vestidos e linguagem. Não há outro meio para 

uma nação espalhar o seu idioma, que o aumento do comércio e a abundância de obras 

originais, e eruditas, escritas na língua vernácula. Como ambos estes fundamentos faltam aos 

Portugueses, sendo eles mesmos povos menos comerciantes da terra, e a terra aonde menos 

se escreve, e compõem, essa é a razão, porque a sua língua está tão pouco estendida, e 

conhecida (Moreira e Machado 2007: 59). 

 

A essas impressões no século XVIII, carregadas de ufanismos em certos aspectos e de 

desestímulos em outros, se observam semelhanças aos comentários dos visitantes do Museu da 

Língua Portuguesa acerca de suas instalações e acervos. Constitui-se, portanto, nesse 

microambiente social, circunscrito ao espaço museal, um provável amálgama simbólico que 

impregna os conflitos e contradições culturais na sociedade brasileira. A herança cultural 

portuguesa dispersa em todo território brasileiro pelo intenso processo de colonização e 

imigração (Ramos et al. 2009), as influências étnicas de África e dos povos nativos, as 

migrações e imigrações, as mesclas das suas linguagens e costumes, e as valorações e 

desvalorações socioculturais confluem ao Museu da Língua Portuguesa e configuram-no como 

amplo campo de investigação nesse terreno etnográfico.  

Agrega-se a essas arguições, sobre a importância em produzir investigações 

acadêmicas no contexto dar organizações culturais no Brasil, o fato de se diagnosticar neste 

território a carência de estudos aprofundados no campo das ciências das culturas em função do 

Museu da Língua Portuguesa como foco de estudo. Consolida este raciocínio o resultado da 

revisão bibliográfica específica ao encontrar somente uma publicação impressa em formato de 

livro sobre o museu (Romão 2011) e apenas três teses de doutorado, duas no campo da 

linguística em Sobrinho (2011) e Mendes (2013) e terceira com seu núcleo de pesquisa nas 

áreas da comunicação e pedagogia em Cervo (2012a).  

 

 

3. Notas em torno da agenda de trabalho 
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Uma das prioridades latentes que se perscruta junto ao trabalho de observação 

etnográfica se correlaciona à estruturação de sua agenda de permanência nos ambientes de 

investigação. Nesta perspectiva, coadunar uma sistemática objetiva de anotações em caderno de 

campo e um critério metódico de registrá-las promove uma dinâmica essencial ao projeto de 

investigação. Nesta linha organizativa, a observação participante de matriz etnográfica implica, 

também, pesquisas adicionais que ofereçam informações relevantes sobre os cotidianos e 

contextos dos participantes, no intuito de subsidiar o espectro interpretativo ao material 

coletado. A este processo se adiciona, em momentos alternados, a pesquisa comparada através 

de documentos, referentes às instituições e organizações pesquisadas. Registre-se ainda as 

visitas aos lugares da investigação e perscrutá-las à observação da vivência social local se 

adenda outros, como o registro dos diálogos informais, quando pertinentes, e a inclusão de 

fontes documentais alternativas, como os textos produzidos pelos órgãos formais de ensino e 

gestão cultural e, por fim, a pesquisa qualitativa através da aplicação de questionários (Cervo et 

al. 2002: 48) e entrevistas semidireccionadas. 

Ao estimular os investigadores acadêmicos a registrarem suas vivências em campo de 

pesquisa, Silva et al. (2011) referendam a relevância de se ater ao “modo de olhar”, como uma 

recomendação metodológica à produção de um processo etnográfico relevante, e, como 

indicativo a esta premissa explicitam que a  

 

 

observação resultante é intensa e intencional, funda e minuciosa... A observação de que 

falamos é pautada por passos adiante e por retrocessos dos investigadores: por um lado, o 

afastamento (inevitavelmente relativo) do quadro cultural próprio; por outro lado, a 

translação simpática e empática para a hierarquia de valores do outro (do mesmo modo, 

inevitavelmente relativa). Convenhamos: ambos os movimentos são dificultosos (Silva et al. 

2011: 39). 

 

 

Ao relacionar esta reflexão com a formulação dessa investigação, surge a necessidade 

de adensamentos metódicos, conforme se viabiliza o agregar de elementos pertinentes aos 

mecanismos de coleta de dados e informações. A conformidade e continuidade da investigação 

demanda contínua ao agregar de atividades a serem executadas no trabalho de campo, as quais 

se destacam: acompanhar visitas das escolas e o simultâneo monitoramento realizado pelos 

educadores do museu; agendar visitas às escolas usuárias do museu e predispor-se a diálogos 

com a direção, os docentes e discentes; entrevistar os educadores do MLP e docentes 

organizadores de visitas; descrever os objetos e as paisagens no percurso dentro dos espaços do 
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MLP e entorno; solicitar e pesquisar publicações e documentações complementares à direção 

da instituição, que contribuam aos métodos de validação das informações obtidas.  

 

 

 

4. A metodologia etnográfica aplicada e a observação participante 

 

 O procedimento metodológico adotado nessa investigação foca a obtenção de 

informações na metodologia etnográfica, com uma configuração delineada nos critérios da 

observação participante. O olhar etnográfico, por sua vez, perfila o eixo investigativo e 

estabelece por critério científico o ato de sistematizar e criticar análises e contextualizações, 

fundamentais à consolidação do trabalho em campo. Nesta dinâmica científica a metodologia 

compôs uma articulação bibliográfica no âmbito das teorias das culturas que, por este 

embasamento, subsidiam a contextualização sobre os museus, em seus aspectos específicos, 

bem como a centralidade no Museu da Língua Portuguesa, a priorizar nestes estudos os 

conceitos elaborados pelo ICOM. Neste objeto do olhar investigativo, a elaboração de 

descrições sobre as interfaces tecnológicas do museu se perfazem necessárias à constituição 

desta metodologia. Essas abordagens iniciais constituem os dois capítulos iniciais deste 

trabalho.  

 A etapa seguinte percorre os estudos sobre a observação etnográfica participante, 

como roteiro metodológico de investigação em campo, neste caso o Museu da Língua 

Portuguesa, e a descrever os processos de seu desenvolvimento, a compor os capítulos 

descritivos da metodologia, dos resultados obtidos e respectivas análises.  

 

4.1. Anotações procedimentais à metodologia aplicada 

 

A observação etnográfica interacionista perfaz a metodologia da pesquisa de campo, 

no âmbito da antropologia sociocultural e dá suporte a esta investigação. Nesse terreno das 

práxis forjadas em temáticas recentes se estabelecem confluências entre os diversos vetores 

culturais e as inovações tecnológicas e requer ao investigador uma postura de permanente 

atenção metodológica.  
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Em adenda, a etnografia enquanto ciência humana vem se estabelecendo através dos 

estudos correlatos às culturas nas comunidades ou sociedades e a seus sujeitos e respectivos 

aspetos organizacionais e estruturantes. Essas abordagens da investigação etnográfica se 

relacionam também com estudos sobre técnicas de produção e criação, organização do trabalho, 

estruturas sociais e de parentesco, sistemas de comunicação e crenças religiosas. 

 Nestas complexidades o aspecto observacional e de pesquisa documental, somadas às 

respectivas análises e descrições, implica o permanente e necessário aperfeiçoamento dos 

instrumentais metodológicos que convalidem o trabalho de investigativo.  

Nesse aspecto, as pesquisas qualitativas e quantitativas se compõem como métodos 

marcantes na metodologia etnográfica. As relações interativas, entre o observador e o 

observado, entre o investigador e o investigado, geram performances de reflexão dialógica, 

fundamentais à composição desse processo de pesquisa. A diferenciação entre os dados 

experimentais e os provenientes de situações cotidianas, no campo de pesquisa, expressa o eixo 

que substancializa os métodos abordados. Nesses procedimentos de análise se destacam as 

classificações diferenciadas, a exemplo das denominadas ativa e passiva, como corroboram 

Bourdieu (2007) e Hall (2011). Na primeira, há o envolvimento perceptivo à comunidade e 

infere em seus problemas e projetos sociais; a segunda se adequa à descrição e à análise de 

determinada cultura, como demonstra Lévi-Strauss (2009: 36) ao desenvolver uma dinâmica de 

investigação em antropologia como uma das possíveis formas de compreender os 

agrupamentos sociais e suas culturas, entre o objeto de pesquisa e os sujeitos participantes e, 

nessa conjectura, aos respectivos problemas sociais, de maneira a fazer interagir a teoria e a 

técnica. 

Em ângulo de incidência ao projeto dessa pesquisa se infere a averiguação por onde o 

estímulo à curiosidade está constituído como centralidade dialógica, a conjuminar junto aos 

projetos pedagógicos institucionais, nesse caso, do Museu da Língua Portuguesa. E, em 

continuidade, averiguar se as diretrizes desse museu avançam em direção à difusão cultural e se 

os seus acervos audiovisuais desempenham eficientes estímulos cognitivos ao motivar os 

visitantes a desenvolver pesquisas sobre as origens das palavras, seus usos e significados, e, se 

os espaços cênicos do museu sugerem aos seus participantes a busca de informações que 

complementem as projetadas.  

Em aspecto diferenciado, as dinâmicas no museu, envolvidas por signos e símbolos, 

intercambiam-se constantemente em novas variáveis de investigação e proporcionam 

questionamentos a serem explorados: quais são os possíveis autoquestionamentos recorrentes 
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aos visitantes do museu? Há explicitação em relação às variedades interpretativas dos 

vocabulários, em língua portuguesa, enquanto expressões de comunicabilidade?  

As visitas em campo, por sua vez, instigam o observador a conjecturar que as 

apreciações das informações apresentadas no museu possam fornecer novos elementos 

didáticos aos docentes que acompanham os estudantes de sua unidade escolar. Nessa 

ambiência, o critério do afastamento reflexivo se faz premente e desencadeia inquirições: as 

reflexões sobre os paradigmas históricos e a formação de um país colonizado, que constrói a 

sua identidade a partir da língua do colonizador, podem estar maquiadas ou em objeção? Há 

como escapar dessa ambiguidade, entre a relação de rejeição e admiração, que impregna a 

percepção de Portugal na cultura brasileira? Enfim a língua a qual se escreve, ouve e fala, 

comunica e vivencia, não foi a nação local a constituí-la? Como o museu interage com essa 

proposição histórica e cultural? Em complementaridade, há que se registrar a desconfiança 

investigativa em relação aos discursos institucionais, independentemente de quais forem os 

seus interlocutores. Essas asserções, por sua complexidade, talvez até por aparente obviedade 

no contexto brasileiro, nem sempre se proporcionam as didáticas articuladas pelos educadores, 

tantos aos que atuam na equipe do museu, como aos professores que acompanham os 

estudantes.   

 Em contração questionadora, a partir de Freire (2007) também se aborda a necessária 

revisão das construções da análise de conjuntura, sobre as obviedades que se constroem no 

cotidiano do museu, nem sempre tão óbvias assim, e que moldam os pressupostos 

argumentativos com os quais se promove a crítica e direciona a percepção de mundo dos 

sujeitos sociais. Nesse contexto ambivalente, a ausência de reflexão crítica pode implicar numa 

fragilidade metodológica na pesquisa de campo; será que o contexto histórico e cultural do 

Brasil emerge presente aos eixos de reflexão dos educadores que visitam o museu? A 

composição destas questões-chave à avaliação sobre a resistência cultural estimula os 

estudantes e visitantes à ampliação de seus conhecimentos? Ou, nestas abordagens, impregna o 

desapreciar às novas leituras e o desmotivar a produção de textos nos seus espaços escolares?  

Em característica distinta e com intensidade, na formação cultural dos brasileiros, 

afloram também as absorções de influências da indústria cultural estadunidense, a influenciar 

padrões comportamentais e culturais, de concepções de vida e de mundo, nas quais os 

consequentes reflexos da massificação e padronização de termos e imagens, pelos meios de 

comunicação de massa. Essas conformações se emaranham ao cotidiano brasileiro de forma a 

tornarem-se um caldo cultural complexo. De movimento ambivalente, essas influências se 

estabelecem em laços e rejeições, cuja relação ao passado histórico perscruta a aproximação e 
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afastamento identitário, em idas e vindas nessas correlações de pertencimento. No âmago dessa 

convivência com a diversidade cultural, comunitária e familiar, enredam-se também os 

discursos e as variantes da língua, cujos matizes entranham na outridade e no multiculturalismo 

vivenciado no cotidiano. A este ambiente, multicultural e diverso, o processo de investigação 

deve manter um estado permanente de atenção aos fatos novos, como alerta Ribeiro ao 

exemplificar que “um livro inesperado, um texto completamente desconhecido, uma 

informação saída de uma conversa casual” (2004: 34) complementa ou mesmo interroga cada 

etapa do trabalho investigativo. E, a esses argumentos, se adenda fenômeno distinto, o 

linguístico. Fato que nos sotaques e novos vocábulos gestados em ambientes circunscritos de 

regionalismos se articulam às disseminações comunicativas das novas redes sociais. A se 

consolidarem através dos efeitos amplificadores causados pelos recentes instrumentais 

tecnológicos e midiáticos. Em síntese, à investigação proposta, no contexto da etnografia 

interacionista, subscreve as indicações de Guerra na premissa da construção de diálogos 

colaborativos “com os próprios atores” e com o formular de considerações que avaliem as 

“contradições das situações, procurando as vias de emancipação pessoal, institucional, 

sociopolítica, etc” (Guerra 2011: 10). 

Faz-se oportuno, em contraste, citar que o acervo desse museu faculta, por estímulo 

secundário, a interpretação das novas tecnologias midiáticas como objetos de usos didáticos. 

Em complemento a esta abordagem se incrementa a partir de estudos de Lévy que “a técnica é 

um ângulo de análise” e correlaciona-se “aos sistemas sociotécnicos globais” (Lévy 1999: 22). 

Ao interagir com as novas tecnologias como instrumental prioritário de sua difusão cultural, a 

curadoria depara-se com implicações conceituais sobre a relação acervo e técnica, tanto pelo 

fenômeno da replicabilidade quanto da obsolescência programada. Ao tentar aproximar o 

visitante aos seus conteúdos acervísticos a curadoria absorve o impacto desses conceitos sobre 

a técnica e a tecnologia, a reverberar proposição de Lévy em que “a distinção traçada entre 

cultura (a dinâmica das representações), sociedade (as pessoas, seus laços, suas trocas, suas 

relações de força) e técnica (artefatos eficazes) só pode ser conceitual” (1999: 22). Nesse 

entremeio, reportando a este mesmo autor, as interpretações sobre os acervos do museu se 

configuram em composições entre registros (técnica) e memórias (conteúdo) e se alinham 

enquanto “produtos de uma sociedade e de uma cultura” (Lévy 1999: 22).  

Nessas condicionantes, a metodologia desenvolvida nesse trabalho não pode prescindir 

de consolidar em seu plano de trabalho a análise sistemática das técnicas e tecnologias do 

museu e ponderar as formas de mediações e interfaces introduzidas entre o acervo museal e o 

público visitante. Nesse conjunto se inserem as instalações materiais do museu a exemplo dos 
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painéis, projetores, totens, vídeos e suportes tecnológicos. As técnicas pedagógicas 

desenvolvidas pela equipe do museu, por seu turno, se submetem a valores e princípios da 

instituição e corroboram as atitudes e práticas dos educadores, mesmo ao se definirem como 

mediadores. O educando e visitante, nesse aspecto, encontram certas situações de 

direcionamento, como o olhar condescendente às propostas previamente definidas e a 

ocorrência de fatores inibidores frente a possíveis questionamentos e críticas que extrapolem ao 

controle institucional. De maneira significativa, para estes visitantes, o acervo instalado no 

museu representa uma maneira fugidia à expectativa tradicional, enquanto lugar de encontro 

com objetos inesperados ao imaginário popular, onde o destaque não consigna aos objetos 

raros, mas na palavra enquanto objeto de acervo, em comparação a outros museus.  

 

4.2. A observação e o observador 

 

Uma das controvérsias conceituais que incide à investigação etnográfica, relativa à 

metodologia da observação participante, se apresenta em relação às concepções acadêmicas que 

se constroem em função de uma suposta neutralidade do investigador (Caria 2003: 9). A 

observação participante implica o percorrer do olhar etnográfico. Em consonância, algumas das 

questões basilares a serem perscrutadas propõem: qual o problema fulcral a ser investigado? E 

quais as raízes históricas e conflitos sociais que envolvem os sujeitos sociais?  

Em correlação a essas questões se insere outra condicionante: a atuação do 

pesquisador deve possibilitar a performance de colocar-se no lugar do outro, no sentido de uma 

atitude observadora. A esse observador, no quesito participante, “deve escutar, deve investigar 

e inventar; deve procurar ajudar as organizações que afirmam ter como missão resistir contra a 

política neoliberal” (2002: 3). Esta postura atitudinal, por compreender as razões fundas da 

cultura do lugar, encontra confluência em Freire (1981: 95) no que tange o arguir sobre o 

necessário relacionamento democrático e de proximidade que entremeie o educador, neste 

perfil também participante, o educando e a sua comunidade. A confluir destas identidades 

cambiantes se congregam características de aproximação entre as práticas metodológicas do 

educador e do observador científico, no caso de ambos terem a ética de respeito à comunidade 

em que se apercebem inseridos. Essas abordagens compõem também os fios estruturadores 

com os quais se tece a teia investigativa e possibilitam correspondências às questões que 

emergem durante o processo de coleta de informações e respectiva sistematização.  
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 Ao percorrer os caminhos das teorias da cultura, se faz também premente asseverar 

que se adentra em rotas carregadas de incertezas. Cada passo executado na investigação resulta 

num experimentar de renovadas inquirições: o investigador percorre a direção proposta ou se 

encontra em desvios? Qual a dimensão das “pedras no caminho” 83 , como sugestiona 

Drummond, em seu poema? Há, nesse processo, a tensão do investigador “por mares nunca 

dantes navegados” 84 , mesmo com a bússola, o astrolábio ou o GPS das metodologias 

científicas, ou a pseudo segurança dos instrumentos técnicos e métricos que possam nortear as 

teorias à sua disposição. 

A frase de W. Burroughs “observai o observador observado”, selecionada por Miranda 

(2002), como a epígrafe à abertura de texto introdutório em seu livro, interpela o observador ao 

saber-se observado. O primeiro parágrafo de seu texto expressa o instável desassossego 85 

metodológico que imiscui o uso das técnicas e corrobora que “a experiência historicamente 

construída está a sofrer um processo de transformação, cujo impacto sobre o futuro próximo 

não oferece dúvidas” (Miranda 2002: 7). Dessas reflexões se deduz que a observação, ao se 

tornar uma técnica científica ao serviço da investigação acadêmica, contribui para subsidiar 

significativamente os estudos sobre os procedimentos metodológicos, sendo que a procura pelo 

seu aperfeiçoamento encontra perseverantes fragilidades nas arguições de uma improvável 

“totalidade sensorial” (Miranda 2002: 12).  

 Este observar, que advém das análises especializadas, realiza paradoxalmente o 

distanciamento à possibilidade de sua compreensão abrangente, isto é, em cada objeto optado 

como a um núcleo de estudo se perfaz também dilacerado pela especialização científica, a 

consequência que sua unidade desconstruída lhe acarreta a reconstituição distorcida em frágeis 

tentativas de recomposições desse mesmo corpo. Surgem, portanto, as configurações de 

modelagens em costuras desses fragmentos cujas recomposições refeitas têm implicações na 

explicitação de uma corporeidade outra, já que a reconstrução gera uma forma semelhante, mas 

que o próprio processo de reconstrução lhe introduz e qualifica uma diferença ao objeto que o 

era. Nessa percepção de Miranda se reafirma que a estes referenciais se deve a prevenção em 

                                                 
83 O título do livro e do poema “Pedras no Caminho” de Carlos Drummond Andrade (2010) é uma metáfora 

significante aos obstáculos encontrados em processos humanos, neste caso à investigação científica. 
84

 Esta frase de Camões (s/d: 202) em Os Lusíadas, representa uma metáfora à condição dos investigadores em 

suas pesquisas inovadoras. Esta imagem camoniana percorre o imaginário brasileiro, enquanto influência da 

cultura portuguesa, e encontra similaridades nas arguições dos sujeitos entrevistados no Museu da Língua 

Portuguesa. 
85 A coletânea de textos sob o título “Livro do Desassossego”, de autoria de Fernando Pessoa (1996), representa na 

poesia, também, as inquietações pedagógicas que perpassam educadores, e agentes culturais, em suas reflexões 

sobre a diversidade e a pluralidade cultural na sociedade. 
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analogia de que “uma análise especializada não é suficiente, pois na especialização pesa 

excessivamente a lógica interna de cada disciplina, que é seu ponto de cegueira” (2002: 13). 

 Deste modo, ao observar-se observado, o observador afere acuidade a seus 

instrumentais metodológicos e mantém a devida relação causal entre o afastamento acadêmico 

e a interação participativa, no limiar de uma complexidade necessária ao estudo em campo e as 

sistematizações geradas. 

Mesmo tendo por base a objetividade definida no escopo circunscrito ao campo da 

etnografia, ao observador participante se requisita ouvir com atenção as histórias de vida e as 

narrativas dos sujeitos envolvidos no processo de investigação. A expectativa de Ribeiro, em 

relação aos papéis sociais do investigador, relata que “tenho procurado colocar em prática um 

saber que, sem recusar o escrutínio da academia e das suas diversas instâncias, possa contribuir 

para uma acção política engajada, orientada para a discussão e a concretização de uma agenda 

emancipatória” (Ribeiro 2011: 239); em complementaridade, a proposição ética e política do 

investigador, segundo Silva et al., desenvolvem a seguinte inquirição: “Sim, pensar é preciso! 

Mas... pensar que temas e que problemas?” (Silva et al. 2011: 25).  

Essa postura questionadora remete o observador a manter o necessário distanciamento 

ao objeto investigado, e a preservar-se em autonomia crítica do pensar, mesmo que engajado, e 

posicionando-se política e socialmente em relação aos conflitos sociais aos quais se apercebe 

inserido. Para esses autores, o trabalho etnográfico perscruta sondar com profundidade “os 

fenómenos sociais e trazer à luz materiais susceptíveis de escorar um modelo de acção distinto 

da que está subjacente na intervenção social corrente” (Silva et al. 2011: 38); de igual modo, 

especificam a relevância da postura atitudinal ao narrar que a “distância de que falamos não é 

só de ordem física e de relacionamento social. É ainda emocional e mental” (Silva et al. 2011: 

39). Essas proposições se confrontam com o intercâmbio entre as percepções de simpatia e 

empatia, na interatividade com os valores culturais do outro, em perfil de dialogicidades 

relacionais complexas. Nesse contexto, em nota de rodapé sobre a imaginação sociológica e as 

posições ideológicas imbricadas se recorta o seguinte comentário: 

poderíamos dizer que temos de ser capazes de um exercício de thinking outside the box, mas 

não de thinking out of the box. O pensamento heterodoxo, criativo, fundado num novo ângulo 

de visão, não é o pensamento de alguém que aliena a sua posição e a sua relação com a 

realidade (Silva et al. 2011: 40). 

 

A observação participante se afirma dessa maneira constituída na conformidade da 

ética, enquanto método de trabalho, e possibilita o contemplar do respeito acadêmico e social 

aos sujeitos envolvidos, também condicionada a agregar responsavelmente as referências 
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instadas em fontes oficiais e registros documentais. Dessa mesma forma, os instrumentos de 

coleta de dados se incluem como subsídio valoroso ao método de trabalho do investigador e 

oferece a oportunidade de constituírem-se alicerces das informações e respectivas análises. 

Nestas condicionantes, a observação participante no território desta investigação se desloca do 

interior do museu, espaço privilegiado de observação, para o exterior, arredores e entorno, 

inferindo também desde a chegada dos ônibus com os estudantes até o registro de seus 

comportamentos à saída do prédio após a visita e à entrada nos respectivos transportes coletivos 

que proporcionará o retorno aos seus locais de moradia, a agregar privilegiadamente as três 

escolas participantes da pesquisa qualitativa, enquanto lugares expandidos dessa observação 

etnográfica.  

 

4.3. As etapas da coleta de informações nessa investigação 

 

 A metodologia agrega quatro componentes básicos de trabalho: as anotações 

observacionais etnográficas no museu, incluindo o acompanhamento de grupos de visitantes; as 

entrevistas com educadores do museu, agregada de docentes organizadoras de grupos 

visitantes; a aplicação de uma pesquisa qualitativa, a título de complementar à coleta de dados e 

o levantamento bibliográfico específico à temática do Museu da Língua Portuguesa, a 

compreender as análises e críticas que outros investigadores produziram.   

 A composição destes quatro componentes de coleta de informações conflui a 

aglutinarem-se em salutares reflexões e a produzirem críticas, as quais sistematizadas 

subsidiam qualitativamente essa pesquisa científica e corrobora para confrontar a hipótese 

estabelecida com os resultados da investigação. 

 

4.3.1.   O olhar etnográfico no museu e o acompanhar dos grupos visitantes 

 

Ao estruturar o escopo da investigação se alude também ao referencial de estudos da 

microanálise etnográfica e em conceituações que se imiscuem aos procedimentos 

metodológicos e científicos a parametrizar as observações sobre o comportamento dos 

visitantes frente aos acervos do museu, o mesmo no acompanhamento de grupos visitantes. 

Estes métodos possibilitam o agregar de processos de trabalho aos quais se 

referenciam as abordagens de Erickson (1992: 20) sobre a importância de categorizações 

adequadas, a considerar os trabalhos referentes aos registros das observações.  
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Em adenda ao aspecto do percurso interno (ver Figura 3), Sabino (2010: 403) 

apresenta um design representativo das instalações, sua disposição espacial, e os correlaciona 

ao transitar dos visitantes, entre os totens e acervos:  

 

 

Figura 3: Simulação de percurso, piso 2, MLP 

Fonte: Reelaborada pelo autor, a partir de Paulo Roberto Sabino86 (2010: 403) 

 

 

O acompanhamento dos grupos de visitantes implica em estratégia essencial para 

aferição de comportamentos destes, ao que se prioriza a observação que os correlacione ao 

projeto de comunicabilidade do museu, resenhada em sua coletânea de interfaces e por esta 

instituição descritas como acervos interativos. O olhar etnográfico como método de trabalho 

pressupõe a descrição dos elementos dispostos nesse percurso (ver Figura 3), os quais expõem 

o revelar e desvelar das vivências pessoais que, em contrapartida, permitem o expandir de 

repertório cultural, para além das fronteiras da individualidade, ao entrelaçarem-se às trajetórias 

históricas e à cultura coletiva. Em aspecto diferenciado, a esses sujeitos participantes se 

observam dificuldades à percepção do projeto institucional, isto é, a apresentação dos conceitos 

                                                 
86 Disponível em http://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/8172.pdf (consultado em 20/08/2015). 
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e concepções do museu dá-se mediada por efeitos exibidos pelos instrumentais tecnológicos e o 

conteúdo exposto se mediatiza pela percepção controlada do olhar, do ouvir e do tatear. Em 

decorrência, a proposta curatorial adotada desfoca a exposição de acervos literários e arrefece 

nas instalações as histórias referentes à expansividade da língua nos diversos territórios.  

A esta estrutura metodológica condiz também o observar atento aos recortes 

ideológicos, nos quais o museu e o seu contexto político e social operam: o que ele exibe como 

sendo a língua dos brasileiros e o que o museu não exibe? Faz-se premente, nesses 

questionamentos, a atenção para os efeitos dos sentidos produzidos pelas interfaces no museu e 

seus jogos, entre o dizer/explicitar e o não dizer/não explicitar. Sobre os interesses 

observacionais se acrescenta o oportuno indagar: na investigação ao MLP é possível 

categorizar as suas opções relativas à difusão da língua portuguesa manifesta no Brasil e se 

colaboram em direção à consolidação do processo de ensino-aprendizagem aos seus visitantes? 

A descrição do acompanhamento de vários grupos visitantes, incluídas nas dezenas de vezes 

que o investigador percorreu o percurso dos acervos no museu, permite a elaboração de 

análises e tendências correlatas a estas indagações.  

Entre as proposições decorrentes de estudos e condicionantes metodológicas elencadas 

no campo da pesquisa social se destacam as técnicas que propiciam a pesquisa qualitativa 

através de observação participante, tais como o incremento de “face-to-face interviewing” 

(Singleton et al. 1988: 244) e a validação de análise de dados através de pesquisa qualitativa na 

aplicação de “survey instrumentation” (Singleton et al.1988: 264).  

Em complemento a esse processo de pesquisa em campo se infere a questão ética no 

ato de resguardar os procedimentos que respeitem os sujeitos participantes. Uma das formas de 

atendimento a esse quesito se configura nas autorizações referentes ao consentimento de uso de 

informações prestadas e imagens cedidas. A pesquisa científica não pode prescindir de posturas 

éticas; Morin, nesta premissa, propõe três orientações para a investigação que coaduna as 

questões propostas: “1) que os caracteres institucionais (tecnoburocráticos) da ciência não 

sufoquem, mas estofem87 os seus caracteres aventurosos; 2) que os cientistas sejam capazes de 

auto interrogação, isto é, que a ciência seja capaz de autoanálise; 3) que sejam (ajudados) ou 

estimulados os processos que permitam à revolução científica em curso realizar a 

transformação das estruturas de pensamento” (Morin 2013: 31). Neste procedimento 

investigativo também se procura, através da observação participante, analisar criteriosamente as 

                                                 
87 Conforme nota do tradutor, referido em Morin (2013: 31), refere-se ao original jogo de palavras: étouffer 

(sufocar) e étoffer (estofar). 

 



133 

 

resultantes de comunicabilidade e interatividade decorrentes da concepção de política cultural 

do Museu da Língua Portuguesa. Em incremento, a validação de documentação imagética está 

agregada como componente material à investigação, ao incluir-se os registros fotográficos. 

Nesta técnica se observam as precauções em relação as circunstâncias da opção ética e política, 

na descrição ou análise das imagens, a evitar que nas fotos selecionadas se possibilite a 

identificação direta dos sujeitos nelas representadas.  

 

 

4.3.2. As entrevistas 

 

Na condicionante que representa a reflexão de Almeida (2004: 30) por estabelecer 

critérios técnicos aos métodos da investigação, por exemplo, se destaca a exigência de se 

elaborar um planejamento antecipado das entrevistas com um conjunto de sujeitos 

participantes, salienta também que organizar e preparar a conversa requer uma premissa 

metódica. Nesta diretriz a seleção prévia das questões e assuntos qualifica o trabalho, mas se 

institui insuficiente e, neste caso, prescinde de cuidado frente aos argumentos explicitados, pois 

os sujeitos envolvidos interpretam os fatos a partir de sua visão pessoal. Nessas situações a 

mentira, como um falso argumento ou narrativa, pode se constituir como registro nas 

entrevistas. Em averiguação, requer ao investigador a checagem em fontes de informação 

documentais, históricas e outras, como critério de aferição e confirmação da entrevista 

coletada, a qualificar desta maneira as análises e sistematizações desse procedimento. 

A preocupação com os métodos que compõem a metodologia de investigação 

acadêmica sustentam a qualidade aplicada aos instrumentos de trabalho e procuram 

desenvolver argumentos que se materializam em inquirições sistematizadas que orientem a 

observação etnográfica. Dentre os critérios que subsidiam o entrevistador o planejamento 

perfaz-se como requisito fundamental e, nesse trabalho de campo, ao investigador se estabelece 

a pesquisa sobre os perfis socioculturais dos entrevistados, sem deixar de valorizar as variáveis 

do território, dos seus percursos históricos e dos sistemas econômicos e culturais que 

circundem o cotidiano desses sujeitos. Em consonância com os métodos da observação 

participante se reafirma a postura do método científico e o respeito pela ética em função da 

cultura local, conforme contextualiza Ribeiro (2004) ao citar que “não sendo a etnografia uma 

ficção, é importante esclarecer qual a posição que o actor social que investiga deve assumir em 

relação aos actores sociais que coloca sob escrutínio” (2004: 57). Quanto ao método de 
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entrevista com gravações em áudio se destacam critérios, tais como o agendar os horários e 

locais apropriados à liberdade de expressão dos sujeitos envolvidos e, neste ambiente, evitar a 

ocorrência de transtornos que comprometam a discrição na atividade, dentro das condições que 

o espaço ofereça. Mesmo ao se produzir um guião de temas a serem explicitados e estabelecer 

um limite de tempo ao propósito da atividade, o método deve imbuir ao entrevistado a 

viabilidade de expor seus comentários para além das questões propostas, se lhe proporcionar 

liberdade opinativa e prestar informações agregadoras à temática abordada.  

Segundo proposições de Caria (2003: 15) e Severino (1996: 113), no que tange aos 

componentes da metodologia acadêmica, o entrevistador deve enfatizar e reconhecer sua 

responsabilidade ética, de maneira a obter empatia ao diálogo com o entrevistado. Na medida 

das condicionantes do lugar e na flexibilidade em relação ao contexto, propõe-se que o 

entrevistador se apresente aberto à negociação de agendamento e, em concordância, considere a 

viabilidade de articular um ambiente favorável em inibir as interrupções ou interferências de 

terceiros. A espontaneidade do diálogo e familiaridade com a temática se estipula como 

complementaridade indicativa de qualidade técnica. Enfim, nessa perspectiva da ética cientifica 

o entrevistador deve fornecer todas as informações necessárias ao livre esclarecimento do 

entrevistado e, na medida do desenrolar da entrevista, correlacionar os fatos e fenômenos com a 

precaução em evitar direcionamentos e manipulações. 

Quanto ao quesito da confidencialidade explicita-se que esta variável perfaz condição 

sine qua non desta atividade e a respectiva assinatura de termo de compromisso, cuja 

autorização constitui em condicionante para o uso das informações prestadas na investigação.  

 

4.3.3. A complementaridade na pesquisa qualitativa 

 

A perspectiva observacional e etnográfica expandida à investigação incrementa-se na 

aplicação de uma pesquisa qualitativa, a utilizar questionários como instrumentos de coleta de 

dados no ambiente vivencial de parcela dos visitantes, neste caso em três escolas. E desses 

participantes, em registro, o agregar de dúvidas, comentários, críticas à visita e mesmo a 

abertura opinativa para emitir suas avaliações ao próprio instrumento aplicado. A esse contexto 

complexo, em que se entremeiam papéis de observador e observado, tanto ao observador como 

aos respondentes, a estes últimos também como observadores do museu, do investigador e de 

suas propostas de relacionamento acadêmico, na perspectiva de interação entre os sujeitos 
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participantes, com certa apreensão metodológica e esforços pela compreensão dos contextos da 

identidade cultural desses sujeitos participantes.   

A metodologia científica da pesquisa qualitativa subsidia, portanto, esta investigação 

etnográfica, a contribuir para a proposição relacional e interativa que converge das 

interpelações entre o observador e o observado. Em abrangência conceitual e norteadora à 

aplicação desta técnica se referencia às descrições de pesquisa elaborada em França por três 

investigadores, a citar Pierre Bourdieu, Alain Darbel e Dominique Schnapper (Bourdieu et al. 

2007), ao descreverem as resultantes de seu trabalho de investigação sobre os públicos 

visitantes em museus. Destes autores se absorve tanto as críticas apreendidas no processo de 

elaboração de uma pesquisa em museus quanto às preocupações em se qualificar 

comparativamente os dados obtidos em função dos contextos e características do ambiente 

obervado, a incrementar desse caso que a percepção entre o investigador e o território 

investigado se configura na perspectiva de uma relação dialógica mediada pelos sujeitos 

participantes e imbricada nos olhares sobre os objetos museais. Em variável norteadora aos 

processos dessas pesquisas se submete esse trabalho às modelagens de comparação entre os 

dados coletados e os provenientes das observações nas situações cotidianas no museu.  

No caso do questionário, as tratativas e sistematizações dos seus resultados possibilita 

a dinâmica de elaborar análises comparadas e a validaçao metódica no mecanismo de entretecer 

fontes documentais distintas, a ratificar a abrangência das conclusões. Ao investigador, 

entretanto, se exige a performance cooperada entre o afastamento racional e analítico e a 

atitude questionadora e aberta aos estranhamentos percebidos frente às subjetividades no 

território do observável, isto é, a preocupação em não descartar as possibilidades de 

envolvimento sociocultural, no sentido da comunicabilidade interativa aos sujeitos 

participantes.   

Para consolidar os resultados da pesquisa qualitativa, as visitas ao museu convergem 

para o propósito metodológico, na medida em que constituía o suporte à coparticipação no 

ambiente. Há que se ressaltar nessa perspectiva a reflexão de Bourdieu (2002) sobre a 

necessidade de ampliar a abrangência das interações dialógicas, que ocorrem nesses processos 

de aproximação e o respeito aos papéis sociais dos sujeitos participantes, pois nesse território 

os   

 

investigadores podem ainda fazer algo mais original, mais difícil: favorecer o aparecimento 

das condições organizacionais para a produção coletiva da intenção de inventar um projeto 

político e, em segundo lugar, favorecer o aparecimento das condições organizacionais para o 

sucesso da invenção de um dado projeto político; este será evidentemente um projeto coletivo 

(Bourdieu 2002: 05).  
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Estas ressalvas também interagem frente às dinâmicas das organizações culturais e se 

coadunam aos respectivos comentários dos visitantes educadores do museu, na medida em que 

frisam a sustentabilidade de seus métodos de ensino nas referidas contextualizações culturais. 

A profundidade a que se incumbe à investigação se perfaz ao se incluírem abordagens 

verificadas em visitas de campo, neste caso o MLP, principalmente através da aplicação de 

pesquisa qualitativa, através da aplicação de questionários nos ambientes das escolas visitantes, 

e a inserção de registros das reverberações nos comentários que se manifestam em função das 

vivências cotidianas desses sujeitos participantes. 

 

 

4.3.3.1.  Premissas à pesquisa qualitativa 

 

O projeto de investigação baseia-se numa metodologia etnográfica e tem a observação 

participante como instrumental científico fundamental à pesquisa de campo. A sistemática 

abordagem frente à “natureza do problema” (Severino 1996: 130) neste trabalho apresenta, 

enquanto método nesta investigação, a proposição de elaborar e selecionar uma coletânea de 

indagações, cujas matrizes surgem em observações provocadas no território ambientado ao 

Museu da Língua Portuguesa. Neste contexto, busca-se estabelecer indicadores e parâmetros 

cujos objetivos delineiam uma constante e contínua reflexão dialógica entre os sujeitos, os 

observadores e os observados, junto aos processos constitutivos da investigação. A referência 

conceitual se constrói em torno das teorias das culturas, a atender esse objetivo em análise se 

estruturam visitas ao terreno, a utilizar a metodologia etnográfica e nesta a modelagem da 

observação participante. Em procura por compreender, a partir de uma perspectiva teórica e 

metodológica relacionada à etnografia, as práticas de difusão cultural e suas conexões com as 

definições de patrimônio material e imaterial, nesse museu, se inclui ao projeto a aplicação de 

uma pesquisa qualitativa.  

Dadas as limitações oferecidas pela gestão, ao não permitir entrevistas, enquetes, ou 

outro método de acesso direto aos visitantes nas suas dependências, o museu restringe o 

trabalho dos investigadores a ater-se na observação e respectivas anotações, orientando-os para 

que o acesso direto aos seus visitantes se promova fora das áreas que apresentam os seus 

acervos, a limitar a possível versatilidade e eficiência dos trabalhos de investigação. Esta 

limitação procedimental impinge à dinâmica investigativa o agregar de um método de coleta de 

dados que supere esta carência, nesse caso se opta por agregar uma modelagem sob a forma de 
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pesquisa qualitativa. A este inconveniente à coleta de informações agregadoras à metodologia 

da observação participante no espaço se estabelece como critério o ambiente do território 

privilegiado de vivência correlato a seus visitantes, neste caso as escolas organizadoras de 

visita ao museu. Esta modelagem conflui para o estabelecimento de critérios complementares 

que se correlacionem aos perfis dos participantes, na delimitação do público envolvido e nos 

estudos de contexto, essenciais à compreensão dos dados coletados.    

A pesquisa qualitativa acrescenta ao projeto elementos agregadores para a análise e 

crítica de dados e fenômenos observáveis, ao registrá-los e correlacioná-los. A elaboração de 

um instrumento de coleta de dados relativamente complexo e denso, dadas as condicionantes 

locais, promove a introdução de valiosas informações ao volume de proposições a serem 

interpretadas. Informações estas que coletadas e anexadas ao trabalho findam por extrapolar as 

necessárias ao objeto de investigação em foco e possibilitam a pesquisadores à produção de 

novas leituras ou mesmo a utilizá-las em novas investigações. Na circunscrição desse método 

de análise se dispõe o agregar de uma das técnicas da semiologia, na aplicação dos conceitos de 

conotação e denotação, a contribuir as técnicas de interpretação dos dados e das observações 

sobre as práticas de difusão cultural aplicada pelo MLP. E, em conformidade, às exigências da 

complexidade de contextualização ao ambiente cultural, se acrescentam recursos oriundos dos 

estudos e impressões de Hall (2011), em sua pesquisa por estabelecer critérios ao trabalho 

interpretativo, que pressupõe as correlações e a abrangência das ciências da cultura e sua 

interação com a sociologia, antropologia e etnografia. Ao investigador do museu, frente a uma 

pesquisa qualitativa, se prescreve um cuidado metodológico interpretativo, sem o qual as 

sistematizações se desagregariam em fragilidades das suas conclusões e considerações 

analíticas, entre as quais a problemática abordada no contexto da interatividade.  

A sistematização desses dados, fornecidos pelos instrumentos de coleta, oferecem 

variáveis de análise através de suas ordenações, classificações e atribuições. A cada inquirição 

entreposta ao questionário se promovem reflexões a partir de opiniões e críticas abordadas 

pelos respondentes e por sequência as possíveis correlações e distinções em relação ao objeto 

abordado. Como pano de fundo da coleta de informações se ressalta a observação de Lévy 

(1999) sobre o dilema curatorial que perscruta o museu, sua opção pelas interfaces tecnológicas 

como elemento de comunicabilidade com o público, segundo esse autor a dinâmica da 

“interatividade assinala muito mais um problema, a necessidade de um novo trabalho de 

observação, de concepção e de avaliação dos modos de comunicação, do que uma característica 

simples e unívoca atribuível a um sistema específico” (Lévy 1999: 84). 
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 A considerar os quesitos correlatos às tabulações e mediações constata-se que os 

resultados coletados produzem um volume de dados disformes, aos quais se rearranjam por 

meio de processos e métodos de organização e análise comparativa, a subsidiar as reflexões 

estabelecidas no plano de trabalho para a investigação proposta. Segundo Angrosino (2009: 80) 

a validação destes métodos e processos de análise não se restringem às estatísticas resultantes 

ou sistematizações de fundamentação estática, de outra forma promovem a elaboração de 

indicadores quantitativos e qualitativos.  

 Em ressalva se distingue que a proposição dessa investigação não se orienta pela 

procura de resultados absolutos ou passíveis de generalização, mas a modelar sua 

sistematização a partir de critérios que disponibilizem ou apontem tendências e percursos, tanto 

a investigadores como a gestores de museus ou órgãos culturais, no intercurso de contributivas 

reflexões às temáticas abordadas. Nesta dinâmica as visitas iniciais ao museu ofereceram a 

possibilidade de recolha de componentes para a formulação das inquirições ao questionário 

(Cervo e Bervian 2002: 48), com base nos argumentos dos educadores do museu e diálogos 

ouvidos entre os visitantes, a constar como levantamento de dados específicos. 

Dadas as sofisticações em classificar e categorizar os resultados obtidos, enquanto 

representativas de um agrupamento social e cultural, a pesquisa se estrutura numa opção por 

uma amostra não-probabilística (Babbie 2003: 152), isto é, registra os fatores limitantes da 

impraticabilidade de um sorteio rigoroso e mesmo a inacessibilidade, dada ao significativo 

volume (ver Quadro 2) e dispersão da população a ser abordada. Neste contexto, a pesquisa por 

instrumento de coleta de dados também é validada como um meio eficiente de organizar e 

sistematizar as informações e, em sequência, classificá-las e qualificá-las em função do objeto 

investigado. 

 

 

 

4.3.3.2. O processo de elaboração do instrumento de coleta de dados 

 

 

O registro dos processos e procedimentos referentes à formulação das inquirições e 

respectivas exigências correlatas às interpretações comunicativas no decorrer de sua aplicação 

estão entrelaçadas com as concepções de linguagem do formulador e dos sujeitos respondentes. 

Nessa direção, a observação etnográfica participante como metodologia interativa abre espaços 

a diferentes possibilidades de mediação comunicativa em função do repertório vocabular do 

lugar, a demandar acuidade no modelo analítico dos resultados encontrados.  
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De forma a explicitar os métodos aplicados se anexam a este trabalho os formulários 

utilizados nas escolas: o questionário e o quadro de dados básicos, esse último com a função de 

subsidiar o levantamento de informações sobre os perfis dos respondentes (anexos VI e VII). 

A premissa que orienta a formulação das inquirições, inseridas no instrumento de 

coleta de dados, se forja no critério de subsidiar o trabalho em campo, de maneira a possibilitar 

diferentes perspectivas informativas de avaliação e crítica. Nesse sentido, a considerar a 

manifestação de investigadores acadêmicos, “a abordagem etnográfica pode escavar 

profundamente os fenômenos sociais e trazer à luz materiais susceptíveis de escorar um modelo 

de acção distinto do que está subjacente na intervenção social corrente. Deste modo, horizontes 

e caminhos serão rasgados” (Silva et al. 2011: 38). A decorrer destes parâmetros se estipulam 

os seguintes fatores: a escolha dos problemas, a escolha da área de estudo, a revisão de 

documentação e literatura, o estudo da fala local, a mobilidade nos espaços do museu e das 

escolas, a aproximação e contato com os sujeitos participantes e a convivência e entrada nos 

ambientes objetivados para a investigação. Em sequência se afere as exigências do plano de 

trabalho proposto, tanto na etapa de elaboração das inquirições quanto na intensa pesquisa da 

linguagem e comunicabilidade nas falas cotidianas e as respectivas distinções culturais 

emanadas no convívio com os participantes.  

 Da elaboração do questionário se afere o objetivo de compô-lo enquanto ferramenta 

qualificada, cujos procedimentos requerem uma dinâmica de aproximação receptiva e 

mobilizadora.  Em consonância ao objetivo de qualificar cada inquirição, inserida nesse 

questionário se promovem releituras em revisão de lógica e coerência. Este procedimento 

coaduna as proposições de Booth et al. (2008) ao situar que “a pesquisa é uma atividade social, 

praticá-la significa desempenhar um papel social” (2008: 17) no contexto que a relação entre os 

participantes e o observador suplante a proposição acadêmica e os conecte a identidades 

culturais as quais estão envolvidos. Mesmo que se promova um método cientifico, nas 

proposições de Barthes (2001), na conformação que o investigador deve promover-se em 

afastamento do objeto a ser investigado, “para objetivar o objeto, estruturar a sua significação” 

(2001: 211), infere relativizar a interpretação dos contextos envolvidos, no campo etnográfico, 

por onde a interpretação das subjetividades assume critério relevante. 

 A lista preliminar de inquirições segue, portanto, critérios de seleção abrangente com 

posterior método de filtros e revisões acuradas, a delimitar os temas a um ponto de equilíbrio e 

estabilidade, entre as necessidades de dados e a capacidade do meio em obtê-los, com 

eficiência e eficácia. Outra referência que contribui ao processo de formulação do questionário, 

abordada em Cervo et al. (2002: 96), se maneja na tarefa de gestão do tempo investido em 
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trabalho de planejamento prévio, o qual resulta em objetividade das inquirições e respectiva 

clareza de interpretação pelos respondentes. Nesta fase da investigação a citação sequente das 

inquirições excluídas, além de registro metodológico, esclarece parte deste processo de 

elaboração e dos critérios que as delimitam:  

Quando ocorre a sua visita ao museu? Quem a organiza?  

Você lê livros, regularmente?   

Quantos livros você leu este ano? A visita ao museu te motivou a ler algum outro livro? Qual? 

Você já leu algum livro de autor africano? Qual? 

Quais os atrativos do museu?  

Você recomenda a visita ao museu? Por quê?  

Faça uma avaliação específica de cada instalação. Exemplifique a dificuldade, ou facilidade, 

em seu uso.  

Em sua percepção, o tempo de estada no local foi satisfatório?  

Cite sua avaliação aos aspectos estruturais do museu: prédio, banheiros, recepção e outros 

espaços. 

Quantas vezes visitou este museu? 

Você considera a atividade de visita ao museu diversão ou conhecimento? Você pretende 

retornar ao museu sem a organização da escola? Por quê?  

Por que você não frequenta museus? Não conhece ( ) falta tempo ( ) carência de informações  

( ) ninguém o convida ( ) é caro ( ) não tem interesse ( ).  

Se a escola propiciar visitações a outros centros culturais, você irá? 

Se seus pais, parentes ou amigos propuserem a visita a um museu, você irá? 

Você levaria outra pessoa a visitar o MLP? 

O que você gostaria de encontrar no museu e não encontrou?  

Em sua opinião, o que é um museu? 

Você recebeu do museu algum exemplar de publicação impressa? Gostaria de ter recebido?  

Você assistiu, integralmente, algum dos audiovisuais apresentados no museu? Qual sua 

opinião? 

Ao visitar o museu, qual a sua opinião sobre o Portugal? 

Ao visitar o museu, qual a sua opinião sobre o Brasil? 

Você perguntou ao educador algum assunto, motivado pela visita? Qual? 

Você deseja continuar os seus estudos, após completar o ensino médio? Qual faculdade ou 

curso lhe atrai?  

Qual sua opinião sobre a relação Brasil e Portugal? 



141 

 

Você sentiu falta de um dicionário, formato livro impresso, no museu?  

No museu, houve alguma instalação ou objeto que você não gostou? Comente. 

Você realizou postagem em facebook, ou outra mídia social, sobre a visita? Publicou foto?  

O museu não disponibiliza microcomputadores com acesso à internet, aos visitantes, qual a sua 

opinião sobre isso? 

O que é mais bonito: a fachada do prédio (patrimônio histórico) da Estação da Luz ou as salas 

internas do museu? Comente: 

Você convidaria um familiar ou amigo (a) para visitar o museu? Por quê? 

O que surpreendeu você, na visita ao museu? 

O que você não gostou na visita? 

Para você, o que falta no Museu da Língua Portuguesa? 

Em detalhamento técnico, ao comentar sobre os métodos de elaboração e aplicação de 

instrumentos de coleta de dados, Angrosino (2009: 67) afirma que a entrevista semiestruturada, 

de característica qualitativa, deve desempenhar a função de oferecer aos pesquisadores 

indicadores e critérios de validação aos resultados encontrados. A observação participante, 

nesse caso, se delineia conjuminado aos critérios de aplicação dessa pesquisa qualitativa, a 

constar a atenção em procedimentos que preservem o rigor metodológico à coleta de dados.  

Em ato propositivo a equacionar as restrições correlatas ao número de inquirições no 

questionário se insere neste as questões de padrão aberto, isto é, as que permitem ao 

respondente a manifesta liberdade de expressão que a metodologia requer, isto é, a ampliar a 

dialogicidade entre o investigador e os sujeitos visitantes do museu, no critério de ampliar o 

requisito de participação ao prospecto participativo e interativo da metodologia etnográfica 

correlata à investigação. Em complemento aos critérios que norteiam a elaboração das 

inquirições, ao formatá-las em padrão fechado e pré-estabelecido, isto é, com estruturas 

limitantes para as respostas, como as opções sim e não, ou gostei e não gostei, o questionário 

apresenta a alternativa para a captação de informações em modelagem na inclusão de espaços 

abertos e livres para a opinião do respondente, no caso, sob o estímulo que opine após a 

proposição: comente.  

As limitações do instrumento devem estar relativamente administradas como propõe 

Silva (2004) ao recomendar que a análise deva “estabelecer critérios relacionados ao método de 

não transformar a coleta de opiniões em uma atividade desgastante aos respondentes” (2004: 

45). Esta restrição se refere às poucas linhas reservadas a cada questão para a explicitação da 

opinião do respondente, ainda que de forma livre. Nesta condicionante, submeter o instrumento 

preliminar a diversas técnicas de validação, como as revisões comparativas, se preconiza em 
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fator de filtro para a seleção das inquirições inseridas no questionário: Será que as frases estão 

claras e em dialogicidade ao contexto vocabular e sociocultural do respondente? Será que 

alguma questão se apresenta invasiva? Será que alguma questão possibilita interpretações 

desconexas ao contexto? Há questões, alternadas, que permitam confirmação das informações 

ou checagem das mesmas?  

Em conformidade, a técnica de aplicação também deve estabelecer critérios adicionais 

à formulação das questões, cujos textos devem corresponder à simplicidade e objetividade, isto 

é, as perguntas devem ser circunscritas a uma lista clara de opções, as mais próximas possíveis 

da coesão e coerência. Nesse averiguar metodológico, a cada questão se reitera o necessário 

exame criterioso e a averiguação acurada. Quanto aos aspectos procedimentais adotados na 

aplicação piloto se procurará validar as composições das asserções, a analisar possíveis 

contraposições de expressões falsas, dúbias, obscuras, inadequadas ou inaplicáveis, como 

orienta o estudo de Booth et al. (2008: 24). Em acréscimo aos critérios de seleção a inquirição 

deve evitar a elaboração em duplas de questões na mesma frase de pergunta, isto é, que 

favoreça dubiedade interpretativa ao respondente. A acrescentar o critério em referência para 

evitar questões que indiquem tendenciosidade ou aquiescência, isto é, em que ao respondente 

lhe é imputado direcionamento a concordar com o inquiridor. Doutro aspecto cabe citar que a 

modelagem por asserções, contendo o método de frases preestabelecidas e respostas tipificadas 

nas opções diretivas – concordo ou discordo – foram descartadas neste instrumento de coleta de 

dados; não pela discordância ao modelo, mas por considerá-la inadequada à metodologia 

proposta nesta investigação, a constatar que as formulações se aliem a uma modelagem aberta 

aos comentários dos participantes. A inserção do termo opcional – comente – reafirma, 

satisfatoriamente, à proposição de liberdade de expressão, enquanto exigência acadêmica da 

observação participante e critério de respeito ético aos sujeitos envolvidos. A pesquisa de 

campo no museu, enquanto observações in loco, qualifica as inquirições a serem inseridas no 

instrumento de coleta de dados através de questionário e aos critérios dessa técnica de seleção 

se agregam filtros vinculados à temática da cultura como a percepção dos gostos (Bourdieu), da 

estética (Barthes), a contextualização cultural (Freire) e a interatividade nas interfaces (Lévy).  
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4.3.3.3. A ética e o método nesta aplicação 

 

Ao observador que adentra no museu se exige a postura de abertura à diversidade 

cultural e às livres expressões manifestas pelos visitantes. Permanecer no ambiente do museu 

requer certa leveza, que elimine a ansiedade que caracteriza a tensão da observação ou rigidez 

investigativa, isto é, o compromisso de evitar certezas prévias e absolutas nos rumos da 

pesquisa. Acrescenta-se aqui a abordagem concisa de Morin, quando declara que “o 

pesquisador é irresponsável por princípio e profissão”, o que lhe imputa a condicionante 

precípua na qual a “responsabilidade é noção humanista que só tem sentido para o sujeito 

consciente” (Morin 2013: 117). Destes parâmetros se estabelece a variante que avalia a postura 

do investigador perante a sociedade e o conflui em novos critérios: “a ilusão de que existe uma 

consciência política de base científica que possa guiar o pesquisador” e a reflexão sobre a 

“ilusão de que uma consciência moral é suficiente para que a ação que desencadeia tome o 

sentido de seu objetivo” (Morin 2013: 121). Assim se coloca o desafio, à ciência e à academia, 

para reconhecer a complexidade dos processos em pesquisa científica e as dificuldades 

metodológicas colocadas ao observador e investigador, a implicar revisões metodológicas, de 

reflexões e críticas que se mantenham enquanto procedimentos recorrentes no trabalho. De 

Singleton et al. (1988) se agrega a problematização, congruente à metodologia científica, ao se 

inferir que a manipulação dos dados difere da manipulação de opiniões, a acrescentar que  “by 

this mean that the research subject involves people, how they act, think, and feel, and how they 

interact with one another” (Singleton et al. 1988: 6), e, em acordo com Morin (2013), a 

apreciação que a investigação também se submete teoricamente à “incompletude do 

conhecimento” (Morin 2013: 176). Mesmo que objetivada por metodologias circunstanciadas e 

especificadas, a vivência em campo circunstancia a consciência do pesquisador frente às 

possibilidades da ocorrência de situações limitadoras. 

 Para o desenho de um método científico, no entanto, faz-se necessário o esforço por 

compor dinâmicas e modelos de ordenação e classificação, correlacionando-as às resultantes do 

trabalho de campo, e a produção de ponderações a cada variável encontrada. Desses processos 

contínuos de revisão e avaliação derivam novas inquirições, a serem avaliadas conforme se as 

avançam etapas do trabalho de pesquisa, a constituir-se em fomento à reflexão profícua da 

própria modelagem investigativa. 

Quanto ao atendimento de normativas éticas na aplicação de questionários, algumas 

instruções apontam para a indicação de inserção de uma introdução, no próprio instrumento de 

coleta de dados, de forma a explicitar o objetivo do questionário ao sujeito da pesquisa. Dada a 
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extensão do mesmo, com 26 itens, e o perfil do público respondente em estudantes 

adolescentes, a metodologia adotada neste trabalho opta por esclarecimentos formais em 

instrumento de trabalho, o termo de consentimento, condicionado à explicação verbal dos 

objetivos da investigação e do próprio questionário, normalmente realizada na sala de aula dos 

respondentes.  

O texto incluso no termo de consentimento para os estudantes, no caso dos menores de 

18 anos, cuja determinante se perfaz na assinatura agregada de um dos pais, ou responsável, é o 

seguinte: 

 

A pesquisa de título provisório “Interações tecnológicas no ambiente do Museu da Língua 

Portuguesa” tem o objetivo de estudar as relações entre os visitantes do museu, os acervos 

materiais e imateriais disponibilizados, e as respectivas metodologias pedagógicas de difusão 

cultural. Esta investigação de caráter acadêmico visa entender as percepções que os 

visitantes, em especial os estudantes de ensino médio, mas não somente, retêm sobre as 

dinâmicas propostas pelo museu e avaliar seus impactos culturais no cotidiano escolar e nas 

suas vivências interpessoais. Os dados serão obtidos através de entrevistas gravadas e 

aplicação de questionários de livre participação, não constituindo, portanto, em quaisquer 

riscos e/ou desconfortos ao participante. O banco de dados será formado com a identificação 

das entrevistas e dos entrevistados por códigos, mantendo os respectivos anonimatos e 

assegurando o total sigilo das informações fornecidas. Os dados pessoais fornecidos servirão 

apenas para a eventual necessidade de confirmar alguma informação acadêmica. Se você 

tiver alguma dúvida em relação ao estudo ou não quiser mais fazer parte do mesmo, pode 

demonstrar diretamente ao entrevistador ou entrar em contato pelo telefone (19) xxxxxxxxx88 

ou e-mail xxxxx.xxxxxxx@xxxxx.com 89  com o pesquisador Odair Marques da Silva, 

doutorando do Programa de Pós-graduação em Ciências da Cultura da Universidade Trás-os-

Montes e Alto Douro/Portugal. O presente projeto recebe aprovação do referido 

departamento da universidade. Se você estiver de acordo em participar, podemos garantir que 

as informações fornecidas serão confidenciais e só serão utilizadas em tese de doutorado e 

artigos técnicos correlatos às resultantes da tese, em todos os aspectos assegurando o sigilo 

supracitado” (Anexo VIII). 

 

E, em complementaridade informativa, se agrega um texto, incluso no termo de 

consentimento para educadores, professores ou colaboradores, maiores de 18 anos, com a 

mesma finalidade:  

 

 

A pesquisa de título provisório “Interações tecnológicas no ambiente do Museu da Língua 

Portuguesa” tem o objetivo de estudar as relações entre os visitantes do museu, os acervos 

materiais e imateriais disponibilizados, e as respectivas metodologias pedagógicas de difusão 

cultural. Esta investigação de caráter acadêmico visa entender as percepções que os 

visitantes, em especial os estudantes de ensino médio, mas não somente, retêm sobre as 

dinâmicas propostas pelo museu e avaliar seus impactos culturais no cotidiano escolar e nas 

suas vivências interpessoais. Os dados serão obtidos através de entrevistas gravadas de livre 

participação e/ou preenchimento de instrumento de coleta de dados (questionário), não 

constituindo, portanto, em quaisquer riscos e/ou desconfortos ao participante. Os dados 

                                                 
88 Omitido o telefone referido no termo de consentimento. 
89 Omitido o endereço de e-mail referido no instrumento de coleta. 
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pessoais fornecidos servirão apenas para a eventual necessidade de confirmar alguma 

informação ou citação em tese e trabalhos acadêmicos correlatos a esta investigação. Se você 

tiver alguma dúvida em relação ao estudo ou não quiser mais fazer parte do mesmo, pode 

demonstrar diretamente ao entrevistador ou entrar em contato pelo telefone (19) xxxxxxxx90 

ou e-mail mmmms.usxsxsxs@snsnsn.com 91  com o pesquisador Odair Marques da Silva, 

doutorando do Programa de Pós-graduação em Ciências da Cultura da Universidade Trás-os-

Montes e Alto Douro/Portugal. O presente projeto recebe aprovação do referido 

departamento da universidade. Se você estiver de acordo em participar, podemos garantir que 

as informações fornecidas serão confidenciais e só serão utilizadas em tese de doutorado e 

artigos técnicos oriundos das resultantes desta tese, em todos os aspectos assegurando o sigilo 

que o entrevistado ou participante assim o requisite. 

  

 

4.3.4. Revisão bibliográfica ao Museu da Língua Portuguesa 

 

A pesquisa que se segue entrepõe reflexões produzidas por investigadores, em 

dissertações de mestrado e teses de doutoramento cujo objeto incide sobre o Museu da Língua 

Portuguesa, em forma de levantamento bibliográfico descritivo. Os enunciados que configuram 

os conceitos recém-estabelecidos pela Organização das Nações Unidas para a Educação, 

Ciência e Cultura (UNESCO) sobre patrimônio histórico e imaterial, também sistematizados 

nas reuniões do International Council of Museums (ICOM) conforme citam Desvallées e 

Mairesse (2013), orientam a gênese do Museu da Língua Portuguesa (MLP). De certa forma, as 

perspicazes análises da conjuntura brasileira, proposta pelos elaboradores do projeto do museu, 

conjuminam as carências de informação nas comunidades locais e o necessário investimento 

para a difusão da história e formação da Língua Portuguesa. A importância dessa premissa se 

perfaz, na medida em que subsidia a política do museu e desencadeia interesses que 

ultrapassam as expectativas iniciais de frequência do público e se articula com componente 

diferenciado de motivação às visitações.  

 A dissertação apresentada por Ziliotto (2010: 89) descreve o museu comparando-o a 

um texto cuja complexidade de leitura crítica envolve aspectos além dos museológicos. Essa 

autora conclui que deste museu emerge um “clima de encantamento, identificação e utilidade 

entre visitante, enunciatário/personagem e o objeto linguístico da exposição em torno do qual 

se realiza a busca desse valioso objeto a ser adquirido, ou reconhecido, no percurso narrativo” 

(Ziliotto 2010: 89).  

Em complementaridade, os pesquisadores Ferrara (2013), Honora (2009), Lapa (2011) 

e Rocha (2009) debruçam as suas atenções sobre as descrições dos espaços midiáticos e 

                                                 
90 Telefone omitido, referido no termo de consentimento. 
91 Omitido o endereço de e-mail, referido no instrumento de coleta.  
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tecnológicos instalados no museu e para a maneira como esses instrumentais contemporâneos 

difundem os conteúdos da língua. Lapa (2011), em destaque, foca a sua pesquisa nas interações 

entre as artes e as tecnologias da informação, tendo suas observações mediadas pelas categorias 

entre os espaços arquitetônicos e as adequações às instalações modernizadoras desses 

ambientes, abordando comparativamente o Museu da Língua Portuguesa (MLP), o Museu do 

Futebol92, o Centro Cultural do Mundo Helênico93 e outros. Rocha (2009), por sua vez, analisa 

as multimídias e audiovisuais instaladas no museu e consigna a importância criativa dessas 

instalações “enquanto espaços de imaginários e ficções” (2009: 103). Em suas anotações cita o 

depoimento94 do diretor deste museu: “é um museu diferenciado, com um patrimônio e acervo 

imaterial criado com a mais alta tecnologia, único no mundo. É o museu do século XXI” (2009: 

63). Mesmo não corroborando inteiramente com esta afirmação do diretor do museu, Rocha 

(2009) contextualiza as inovações instaladas e as valoriza nos aspectos da multisensorialidade 

presente.   

No campo da fruição e aprendizagem, o estudo de Mafra (2012) centra suas 

abordagens aos critérios de elaboração dos projetos pedagógicos e, ao descrevê-las, envida 

esforços a correlacionar o MLP ao Museu do Futebol e ao Museu Catavento, ambos 

conjuminando o uso das novas tecnologias como mecanismo motivacional de atratividade a 

novos visitantes; a contribuição deste autor também infere o diferencial por desenhar uma 

“cartografia de palavras” (Mafra 2012: 107) no museu, isto é, ao perscrutar o ritmo e os trajetos 

que os visitantes percorrem, finda por gestar um mapa que registra o percurso e os acervos que 

os microambientes internos proporcionam.  

Ao avaliar e descrever a metodologia aplicada pela equipe do museu, Moura (2012) 

efetua comparações a museus recém-inaugurados no Brasil e propõe a linha curatorial ampliada 

a instituições possuidoras de acervos baseados em componentes tecnológicos, o que lhe permite 

avaliar a perspectiva das novas organizações museais no Brasil na tendência de valorização por 

aspectos referentes ao entretenimento e ao lazer cultural. 

No que concerne os estudos da linguagem, Sobrinho (2011) tece críticas ao modelo 

adotado neste museu e reflete sobre as influências políticas que se lhe conformam. O trajeto 

investigativo reafirma a referência que um dos objetivos dos fundadores do museu, expresso na 

introdução ao decreto que o institui, versa a importância de se propiciar um “espaço cultural 

                                                 
92 Localizado em São Paulo/SP, Brasil. 
93 Localizado em Roma, Itália. 
94 Depoimento de Antônio Carlos de Moraes Sartini, Diretor do Museu da Língua Portuguesa, consultado através 

de transcrição, integral, disponível em entrevista anexada à dissertação de Carla Rocha (2009).  
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que possibilite a valorização da nossa língua”95. Em comentário, este autor analisa os sentidos 

possíveis de enunciados para o museu: Museu da Língua Portuguesa, Museu das Línguas 

Portuguesas ou Museu da Língua Brasileira. Nessa perspectiva, várias dubiedades percorrem a 

construção histórica da língua no Brasil e confluem em variáveis: Língua Portuguesa, Língua 

Portuguesa do Brasil, Português do Brasil e Português Brasileiro e registra debates, disputas 

conceituais e categorizações, que circundam a instalação do museu. Essas polêmicas e 

complexas abordagens sobre a identidade nacional, de acordo com Sobrinho (2011), se 

vinculam às arguições dos que defendem a tese da língua brasileira, em dissociação à língua do 

portuguesa, tipificada com a língua do colonizador.  

No aspecto político-cultural local, referente ao processo de formação do estado 

republicano no Brasil, se aprofundam os debates correlatos às questões sobre qual é a língua da 

nação, e as “designações “Língua Portuguesa” e “Português” produzem um efeito de 

conformidade linguística Brasil-Portugal, transparecendo nessa expressão uma identificação 

com Portugal, pelo modo como a língua é adjetivada – “portuguesa” (Sobrinho 2011: 85). 

Segundo esse autor, as teses que propunham que a língua brasileira deveria se dissociar da 

língua do colonizador manifestaram-se com intensidade na primeira metade do século XX, a 

decorrer que as teses que defendiam o sintagma “do Brasil” (Sobrinho 2011: 85) se mostraram 

derrotadas nas votações que promulgaram a Constituição brasileira de 1946. 

De certa maneira, em oposição a este último argumento, as investigações de Cervo 

(2012a) e Mendes (2013) contribuem, no campo da linguística, com as análises dos discursos 

no museu e constatam que os investimentos institucionais configuram suas prioridades 

curatoriais na valorização da língua portuguesa e suas variações brasileiras, enquanto 

patrimônio cultural e imaterial. Em arguição, Mendes (2013:212) aborda que o Museu da 

Língua Portuguesa difunde, enquanto instituição e iniciativa do Estado, as práticas discursivas 

da língua oficial mesmo ao apresentar variações a partir do falar, isto é, do coloquial e dos 

regionalismos. 

Contribuindo de forma inovadora para a oferta de informações sobre o museu, em 

função dos registros descritivos e analíticos de suas exposições, a professora universitária 

Lucília Romão publica o livro Exposição do Museu da Língua Portuguesa: arquivo e 

acontecimento e(m) discurso (2011) como fruto de sua pesquisa para a obtenção de título de 

Livre Docência na USP. No campo da análise do discurso, esta autora descreve criticamente 

cinco exposições temporárias nesse museu, a citar: Grande Sertão: Veredas, Machado de Assis, 

                                                 
95

  A íntegra do Decreto 50322/2005 se insere como a principal referência documental que explicita os objetivos 

deste museu (ver Anexo I). 
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Cora Coralina: coração do Brasil, Gilberto Freyre – o intérprete do Brasil e Clarice Lispector – 

a hora da estrela. Desta publicação se reafirma a necessidade de ampliar esforços à produção de 

novos conhecimentos a partir do contexto vinculado ao Museu da Língua Portuguesa, na 

pluralidade de opções que as áreas acadêmicas possam oferecer a esse amplo campo 

investigativo e dada a constatação que esta obra em formato livro se mantém a única com a 

especificidade temática focada nesse museu e disponibilizada ao público. 

Na confluência dessas considerações a tese de Cervo (2012a: 1) contribui com o 

argumento de que o surgimento de novos movimentos culturais vem impulsionando atividades 

que valorizam a língua como patrimônio. O Museu da Língua Portuguesa, nesse sentido, adere 

a esta proposição e atrai o público que o considera inovador, em função das instalações que se 

utilizam de novas tecnologias, mas sem deixar de observar que este mesmo museu não se 

exime do papel social de difusão cultural vinculado às premissas políticas do Estado (Santos 

1994b: 75). 

Em aspecto correlato, Cervo (2012a) aborda a afluência simbólica decorrente de 

memória coletiva que correlaciona o patrimônio cultural nacional a elementos como o hino, 

selo, brasão e bandeira, entre outros, e argumenta esta conexão aos movimentos de 

contraposição à “possibilidade de esquecimento” (Cervo, 2012a: 4) e ao espaçamento das 

relações de identidade cultural. Em arrazoado, se agregam as percepções de Morin que “uma 

teoria não é uma chegada; é a possibilidade de uma partida. Uma teoria não é uma solução; é 

possibilidade de tratar um problema” (Morin 2013: 335) a subsidiar o estudo do Museu da 

Língua Portuguesa como uma composição de elementos conceituais que o posicionam em 

ambiente privilegiado de reflexão investigativa.  

Dessa coletânea de produções acadêmicas se observa a importância do Museu da 

Língua Portuguesa, tanto pelo fato de encontrar-se instalado em prédio consistido por 

tombamento de patrimônio histórico material, quanto por manter a curadoria em projetos com 

foco na língua portuguesa, enquanto patrimônio imaterial. As mediações e interações com o 

público através de instalações calcadas em instrumentos de novas mídias e tecnologias 

impregna ao museu um ambiente cultural inovador, sem deixar de cuidar do atendimento ao 

público sustentado por uma equipe de educadores, que também se denominam mediadores, a 

observá-lo como um conjunto de acervos diferenciados.   
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5. Apreciação sobre as fontes documentais  

 

 Dos critérios elaborados, como método de trabalho à proposta de levantamentos 

documentais iniciais, se acrescentam questões abertas à investigação: há documentos históricos 

sistematicamente arquivados no MLP? Qual o método de sua sistematização? Estão 

disponibilizados ao público?  

 No componente dos audiovisuais se questiona: Porque se apercebe a ausência de 

vídeos com narrativas de ampliação vocabular, para além daqueles que se aproximam do 

coloquial? Porque são parcos os acervos disponíveis com a língua portuguesa nativa de 

Portugal? Em função desta coletânea de questões se acrescenta: Quais autoquestionamentos se 

entremeiam recorrentes aos visitantes do museu?  

Em equacionamento parcial a este coletivo de inquirições o museu oferece aos seus 

visitantes, e aparentemente com um foco direcionado aos docentes de língua portuguesa, 

estudos e subsídios em formato de textos e os disponibiliza em formato on line através de seu 

sítio, o link para acessá-los se referencia ao ícone Textos, em sua homepage: 

www.museudalinguaportuguesa.org.br/institucional.php. O Plano Nacional de Cultura é um 

documento basilar à investigação e apresenta documentos e metas que preconizam o fomento a 

projetos que visem à ampliação de público visitante a museus (Brasil 2013). No sentido da 

transversalidade cultural subjacente, inclusos os indicadores de políticas em gestão cultural, o 

Museu da Língua Portuguesa se considera adequado como órgão pertencente às instâncias 

estaduais e integra a lista de instituições colaboradoras com os esforços em se atingir as metas 

elencadas no Plano Nacional em questão.  

No aspecto das restrições pré-estabelecidas ao contorno dessa investigação, nem todas 

as inquirições levantadas congregam por compor o objeto de análise e pesquisa. Mas a esse 

registro se descrevem duas possibilidades, a inclusão de componentes agregadores de 

informações pertinentes ao critério formulador da hipótese apresentada nesse trabalho, nas 

questões inseridas no questionário da pesquisa qualitativa aplicada ou mesmo à sua abordagem 

nos temas desenvolvidos nas entrevistas. Estas entrevistas, gravadas em mídias eletrônicas, 

cujo conteúdo se disponibiliza à comunidade acadêmica, transcritas e registradas se anexam ao 

corpo deste trabalho, e viabilizam-se enquanto documentos e fontes de pesquisa, desde que se 

garanta a confidencialidade, quando solicitado pelo participante ou que lhe cause algum dano 

ou risco, como nos casos de perseguição política, desta forma a se respeitar a ética enquanto 

componente metodológico.  
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Dada a parca bibliografia sobre esse museu se constatam volumes diminutos de fontes 

documentais que agreguem informações à temática proposta nessa investigação. A citar os 

materiais coletados no museu e anexados a esse trabalho como o decreto de criação do museu e 

folhetos impressos96 distribuídos aos visitantes. Registra-se a contribuição de Marina Toledo, 

coordenadora pedagógica do museu, em ceder exemplares destes materiais à investigação, os 

quais se perfazem listados e catalogados nas referências bibliográficas.  

Em dinâmica relacionada com as perguntas elencadas anteriormente se mescla uma 

dicotomia presente aos roteiros desenvolvidos, a constar qual a pedagogia a se trabalhar com os 

estudantes quando a temática a estar abordada se vincula à história de um país colonizado que, 

mesmo após sua independência política, constrói sua identidade a partir da língua do 

colonizador? Nesse prospecto contextual não há como escamotear essa ambiguidade presente e 

ambivalente no percurso cultural do museu. Provavelmente, o estímulo às vivências 

pedagógicas mediadas por planos de movimentos e deslocamentos no espaço cênico do museu 

cooperem às buscas por novas informações que porventura se complementem a essas 

experimentações dos sentidos e indiquem o eixo de referência dos curadores de modo a 

direcionar sua política institucional. A intensa pesquisa em fontes bibliográficas sobre a relação 

entre as histórias de Brasil e Portugal perfazem fundamentação analítica ao projeto de 

investigação proposta. 

 

6.  Relato de limitações e restrições à investigação 

 

Em perspectiva analítica à investigação se destaca de Bourdieu reflexão sobre o papel 

social do investigador acadêmico, no aspecto que “está investido de uma autoridade que facilita 

a imposição da legitimidade” (2007: 298) e por decorrência lhe exige cuidados adicionais à sua 

metodologia de trabalho, no que tange também a possibilidade de limitar-se, isto é, ao risco de 

propor um projeto de trabalho dentro dos espaços fechados e isolados, como o exemplo de 

lugares como as bibliotecas, a depender da leitura de textos produzidos por terceiros e a 

respectiva interpretação que estes elaboram do campo de observação etnográfica, “como 

ocorreu com um grande número de pesquisas sobre cultura (...) sem correspondência com 

qualquer pratica real” (2007: 296). A opção por um objeto de investigação surge recoberta de 

questionamentos. As possíveis hipóteses contidas nas fronteiras que delimitam o trabalho de 

campo devem estar submetidas primordialmente aos princípios norteadores de respeito à ética e 

                                                 
96  No contributo de agregar informações, alguns dos materiais impressos foram digitalizados pelo autor e 

disponibilizados em forma de anexos a esse trabalho.   
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aos sujeitos participantes. No aspecto do histórico de aprendizagem do investigador, a constatar 

gestada em meio aos repertórios teóricos e culturais, mescla-se o contexto das vivências 

familiares, comunitárias e acadêmicas, os quais conduzem essa investigação por pesquisar as 

relações interativas entre os sujeitos visitantes e os acervos tecnologizados do Museu da Língua 

Portuguesa. O cotidiano profissional e acadêmico de investigador, nesta perspectiva, corrobora 

a categorização de Booth, Colomb e Williams (2008), por onde a “pesquisa é uma atividade 

social” e “praticá-la significa desempenhar um papel social” (2008: 17).  A agregar a inter-

relação ao lugar de moradia e pertencimento de classe social também se fundamenta a 

formação sociocultural e caracteriza a oportunidade acadêmica em ampliação de seus acervos 

culturais. A essas constatações converge a inferência de Bourdieu (2007) na condicionante em 

que se submetem os sujeitos envolvidos, isto é, as suas pretensões culturais se constituem 

enquanto “um dos fatores que contribuem para facilitar a apropriação das vantagens 

associativas à proximidade com o núcleo dos valores culturais” (2007: 342), a influenciar a 

decisão sobre qual o seu foco de pesquisa. Este escopo ressalta a influência derivativa do 

cotidiano individual e coletivo e interpela as situações que condicionam as ofertas culturais nos 

lugares, à necessidade de compreender os incentivos recebidos e as características dos grupos 

fomentadores de identidades e sentimentos de pertencimento. As observações em campo 

encontram, neste sentido, complexas inter-relações entre o espaço geopolítico em que o museu 

está instalado e o de seus visitantes, a incluir os próprios profissionais do museu e, por fim, ao 

próprio investigador.  

No caso da abordagem quantitativa, a ressalva se reporta à abordagem restritiva, isto é, 

infere no retrato reducionista à complexidade contextual que se manifesta na abrangência das 

vivências culturais, de forma a limitar a captação de pontos de vista dos indivíduos, dados sob a 

insígnia de estatística e probabilidades. Em corroboração à restrição de medição por método 

quantitativo se apresenta um levantamento de informações, referentes ao número de visitantes 

(ver Quadro 2), o qual proporciona uma média próxima a 339 mil visitantes por ano. Este perfil 

de visita, que se mantém recorrente desde a sua fundação em 2006, registra um fenômeno de 

adesão pelo público a este estilo de museu, a incentivar contínuas investigações, uma dessas 

poderia compará-las às estatísticas nacionais referentes aos museus associados ao Sistema 

Brasileiro de Museus. Esse volume de atendimento, sem o respectivo cadastramento que os 

identifiquem, torna inviável a aplicação de questionários aos participantes, mesmo que limitada 

ao período de um ano específico. Uma análise quantitativa por proporcionalidade exige o 

estabelecimento de critérios e perfis complexos, aliados a um excelente método de 

convencimento do público alvo à participação. A citar as dificuldades encontradas com as 
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negociações com as equipes de gestores de várias escolas e suas argumentações impeditivas 

para se adentrar ao ambiente escolar e a autorizar a aplicação dos questionários aos estudantes. 

Acrescenta-se a esse fator limitador o problema da dispersão geográfica das escolas, a constar o 

volume de escolas visitantes oriundas do interior do Estado de São Paulo e até mesmo de 

Estados vizinhos, dadas as significativas distâncias em relação as suas localizações.  

 

Quadro 2: Visita pública ao MLP  

Período da visita Visitantes 

Março de 2006 a dezembro de 201297 2.920.000 

Ano 201398 345.000 

Ano 201499 386.789 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Este perfil de visita, que se mantem recorrente desde a fundação do museu em 2006, 

registra um fenômeno distintivo de adesão pelo público a incentivar contínuas investigações, a 

destaca-lo estaticamente em relação aos museus associados ao Sistema Brasileiro de Museus.  

Em acréscimo ao elenco de situações atípicas ao período em que se desenvolve a 

investigação se registra o movimento grevista100 dos professores e profissionais da educação 

vinculados à rede estadual de ensino, deflagrada em 2015, que por decorrência prejudica o 

agendamento das escolas ao museu e gera transtornos à sua organização interna. As 

consequências se expressam basicamente de três situações, o desagendamento da visita, a visita 

com número reduzido de estudantes e a queda significativa nas estatísticas de visitantes. Esta 

conjuntura reflui também na ação educativa e gera tempo de ociosidade para os educadores do 

museu, fato este observado muitas vezes no período em que a greve perdura. Em contrapartida, 

o movimento grevista demonstra a consistência da organização sindical, dos profissionais de 

educação no estado de São Paulo, cujas reivindicações por melhorias nas suas remunerações 

salariais e pelas melhorias nas condições de trabalho frente às estruturas das unidades escolares 

as quais atuam têm impacto na qualidade no trabalho pedagógico e escolar. 

 

                                                 
97  Disponível em http://www.museudalinguaportuguesa.org.br/noticias_interna.php?id_noticia=227 (consultado 

em 4/11/2015). 
98 Disponível em http://vejasp.abril.com.br/materi/catavento-visitantes/ (consultado em 4/11/2015). 
99  Disponível em http://guia.folha.uol.com.br/passeios/2015/04/1613820-mis-catavento-e-pinacoteca-sao-os-

museus-mais-visitados-em-sp-em2014.shtml (consultado em 4/11/2015). 
100  Organizado e liderado por três organizações sindicais, Apeoesp, Udemo e Afuse, reivindicam melhorias 

salariais e dezenas de itens em pauta de reivindicação. A greve permanece por mais de três meses e se arrefece em 

função das negativas do Governo do Estado de São Paulo em atendê-las. Informações específicas em disponíveis 

em www.apeoesp.org.br (consultado em 07/07/2015). 

http://www.apeoesp.org.br/
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7. As primeiras anotações etnográficas entre a tecnologia e a 

interatividade no museu 

 

No que tange as interfaces tecnológicas instaladas no museu se infere uma reflexão 

profícua em função dos modelos de comunicabilidade adequados a cada uma dessas interfaces, 

a proporcionar através do termo interatividade o modelo de difusão cultural que esse museu 

adota. Para esta análise se recorre a Lévy quando afirma, “por trás das técnicas agem e reagem 

ideias, projetos sociais, utopias, interesses econômicos, estratégias de poder, toda gama de 

jogos dos homens em sociedade” (1999: 24), e desta premissa se extraem as seguintes questões: 

qual é o projeto social do MLP? Há utopia no desenho do projeto do MLP? É possível perceber 

os interesses políticos imersos ao projeto cultural do museu? Mesmo ao considerar as 

ambivalências e as contradições que reverberem ao pragmatismo investigativo, se faz premente 

recorrer a outros argumentos deste mesmo autor, ao sustentar que “uma técnica é produzida 

dentro de uma cultura, e uma sociedade encontra-se condicionada por suas técnicas” (Levy 

1999: 25), e nestas premissas caracterizá-las e analisá-las é fundamental à investigação. No 

entanto, cabe ressaltar que a língua, como matriz do acervo museal, e sua imaterialidade 

patrimonial desencadeiam complexidades, dado o contexto da multiculturalidade presente na 

identidade brasileira.  

Nesta dimensão, o educando e visitante encontra no museu situações e objetos 

inesperados, isto é, para o imaginário popular, que se difunde através da concepção tradicional 

de um museu, ao menos no que se referencia frente ao contexto brasileiro, configura o espaço 

de velharias101. Uma das opiniões que testifica a ausência de curiosidade a estes objetos citados 

por vários estudantes no questionário e nas conversas em campo, quando comentavam sobre a 

postura de guias em visitas a museus, se resume na frase: “só se fica a ouvir o instrutor a falar, 

isto é, torna a visita algo pedante”. Em contrapartida, aí se verificam as políticas públicas, 

especificadas no sistema educacional nacional, geridas pelo Ministério da Educação, e 

respectivas normatizações, em foco ao quesito que incide à escola a tarefa de constituir-se 

como “um espaço de formação e informação, em que a aprendizagem de conteúdos deve 

necessariamente favorecer a inserção do aluno no dia-a-dia das questões sociais marcantes e em 

                                                 
101 Vocábulo utilizado por estudante em grupo de visita, como significante de depreciativo e desvalorização aos 

objetos museais. 
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um universo cultural maior102”. Em coesão se denota, a título de comparação, que o acervo do 

museu se filia à proposição política nacional, ao carrear sua concepção da relação institucional 

com a conexão à escolarização e nisto se assemelha, em alguns aspectos, à proposta de museu 

como a um braço estendido da escola formal.  

A inferência de Lévy, em sua definição de interface, condiciona a troca de 

informações entre o objeto tecnológico e o sujeito, e demonstra também através de “aparatos 

materiais que permitem a interação entre o universo da informação digital e o mundo ordinário” 

(1999: 37), isto é, no plano local, o ato de descrever as características dos dispositivos 

computacionais e não computacionais do MLP se exigem prementes para subsidiar a análise de 

suas interfaces. A apropriação e personalização das mensagens emitidas e recebidas refletem, 

neste espaço museal, a reciprocidade de sua comunicabilidade e tentativas de interatividade que 

na configuração de suas instalações, como suporte ou veículo da mensagem, se correlaciona 

aos sentidos da visão, audição, tato e cinestesia, na movimentação do corpo, e compõem 

elementos de input e output que direcionam a tecnologia usada aos conteúdos demarcados; 

neste contexto, os visitantes do museu se apercebem estimulados em variabilidade de sentidos, 

como receptores de mensagens ou como demanda de ações, cuja codificação pela máquina 

deve permanecer adequada à posterior decodificação, inferindo relação direta entre a 

interatividade e as tecnologias de interface. 

Em comparação, a inexistência de outros objetos de exposição, no contexto de objetos 

museais, gera certa estranheza àqueles que preconizam o acervo dos objetos raros como 

condicionante à definição de museu a um espaço cultural. Nessa direção, não se censuram os 

comentários dos educadores desse mesmo museu, nas entrevistas concedidas ao projeto dessa 

investigação, referendando a assertiva em que o Museu da Língua Portuguesa se aproxima mais 

da configuração de centro cultural do que de um museu.  

Ao retomar a premissa de Lévy através da qual o “termo interatividade em geral 

ressalta a participação ativa do beneficiário de uma transação de informação” (1999: 81) e, ao 

aplicar este critério às instalações do MLP, que estão à disposição do visitante, incorrem em 

classificação dessa interatividade. A exemplo do jogo eletrônico denominado “Beco das 

Palavras” a estimular o participante a montar palavras, utilizando sensores que captam 

movimentos de mãos e braços. A fragilidade pedagógica deste jogo se observa na limitação de 

                                                 
102 A descrição da normatização se encontra, na integra, nos “Parâmetros Curriculares Nacionais”, publicada pelo 

MEC/SEF 1977. Cabe ressaltar que a legislação brasileira concernente às escolas se perfaz compartilhada em 

quatro camadas hierárquicas. A primeira na legislação federal, e na Constituição da República, as próximas anexas 

a legislações estaduais e municipais, e por fim, o regimento escolar e projetos políticos pedagógicos e 

planejamentos que possuem certa autonomia local. 
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seu conteúdo, tanto à quantificação de vocábulos disponíveis, como ao restrito volume de 

conteúdo explicativo a cada vocábulo exposto. Neste jogo, ao jogador se delineia tão somente 

um conjunto sequência de sílabas que se movimentam na superfície do aparelho em forma de 

mesa. Ao completar a palavra a partir do encontro das suas sílabas, o computador apresenta o 

seu significado, textualmente, na mesma superfície. 

Os dispositivos tecnológicos dispostos no MLP proporcionam vários estímulos visuais 

através de painéis, vídeos e ecrãs. No caso dos dispositivos com componentes auditivos 

(vídeos, praça da língua e outras exposições), táteis (palavras cruzadas) e sinestésicos (beco das 

palavras), mesmo que a ocorrer certas limitações no contexto das singelas movimentações de 

mãos e braços. A reciprocidade comunicativa se expande com a presença do educador, um 

mediador “humano”. A disponibilidade de videogames com sofisticação em 3D (três 

dimensões) ainda está fora dos objetos em acervo deste museu, pelo que ainda não é possível 

pôr em prática a asserção de Levy que preconiza: “A possibilidade de reapropriação e de 

recombinação material da mensagem por seu receptor é um parâmetro fundamental para avaliar 

o grau de interatividade do produto” (Lévy 1999: 81).  

Em adenda a este conjunto complexo de contextualizações se desenha de Morin o 

parâmetro que “uma ciência empírica privada de reflexões e uma filosofia puramente 

especulativa são insuficientes, consciência sem ciência, ciência sem consciência são 

radicalmente mutiladas e mutilantes” (Morin 2013: 11). Nessas condicionantes, a postura do 

observador que se propõe participante assume o compromisso ético intrínseco à metodologia 

científica de trabalho e às suas técnicas de análise e difusão das resultantes. 
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8. Considerações complementares ao olhar etnográfico no espaço do 

museu  

  

As convivências e conflitos entre a experiência vivida e as teorias acadêmicas se 

explicitam e se completam no ambiente criativo, e neste processo investigativo as contradições 

entre as concepções teóricas e a trajetória biográfica do investigador emergem por vezes como 

irreconciliáveis. Caria completa o raciocínio ao afirmar que “interrogar a etnografia como 

metodologia de investigação supõe actuar numa zona de fronteira, entre a ciência consagrada e 

instituída (os produtos científicos) e os seus usos contextuais” (Caria 2003: 11). 

Em continuidade a essas reflexões sobre as preocupações metodológicas que 

permeiam a investigação acadêmica, em particular a observação participante e a etnografia 

social, Silva et al. (2011: 38) consignam a abordagem que a aproxima da autoavaliação 

permanente. Estes autores exigem do pesquisador a dedicação ao trabalho e o desempenho 

duma descrição minuciosa dos lugares ambientados e a apurada leitura histórica documental 

que dê referências à sistematização das resultantes da investigação. Em complementaridade, 

esta postura exigente da observação participante implica no desenvolvimento de um olhar 

etnográfico concomitante ao profícuo trabalho de campo. Em consonância, essa proposição 

encontra em Freire (2006: 77) a confluência para o necessário relacionamento participativo 

entre o agente social e cultural e a comunidade, na relação de proximidade, confiança e 

cumplicidade, a que possa repercutir numa uma ação cultural para a liberdade.  

Para Morin, no entanto, o “método é a atividade pensante do sujeito” (2013: 337) que 

desafia o investigador acadêmico a desdobrar-se em se reconhecer. Segundo este mesmo autor, 

o “conhecimento não é a acumulação dos dados ou informações, mas sua organização” e em 

complementaridade interpela que o “conhecimento revela e faz renascer ignorâncias e 

interrogações” (2013: 338). A observação participante neste sentido se desdobra no embrenhar 

de múltiplas variáveis encontradas na sociedade e nos territórios de pesquisa, de forma a 

parametrizar as análises críticas e as resultantes a serem descritas na sistematização do trabalho. 

Também de Morin (2013: 339) se tem prosseguimento nessa reflexão, quando afirma que em 

“todo pensamento, em toda investigação, há sempre o perigo de simplificação, de nivelamento, 

de rigidez, de moleza, de enclausuramento, de esclerose, de não retração” e em contrapartida, 

estabelece ao método a necessidade de “estratégia, iniciativa, invenção, arte”. (2013: 335). 

Quais são as limitações ao campo observável? O que pode ser descrito como inovador no 

Museu da Língua Portuguesa? A construção de argumentos na investigação pressupõe a 

sistematização das resultantes das inquirições latentes e oriundas da observação crítica; neste 
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sentido “o método é apenas um conjunto ordenado de procedimentos que se mostraram 

eficientes, ao longo da história, na busca do saber” (Cervo et al. 2002: 24), em conformidade ao 

método científico que se perfaz como instrumento de trabalho.  

 A referência procedimental da metodologia adotada nessa investigação perpassa 

também pelos ferramentais desenvolvidos nos ambientes pluridisciplinares, entre esses a 

pedagogia, a antropologia, a sociologia, a museologia e as ciências da cultura. Nesses campos, 

o ato de coadunar as descrições objetivas no caderno de campo, como apoio ao registro e 

memória, se constitui essencial. Em instrumentais que contenham vídeos e a fotografias 

também oferecem suporte à análise e à investigação, sem deixar de considerar que o 

componente do contexto formativo cultural e história de vida do investigador proporcionam 

fatores relevantes ao processo. A explicitação do território cultural do investigador, de suas 

experiências vividas, da sua formação escolar formal, das concepções de mundo e do trabalho, 

enfim, do contexto cultural ao qual conforma seus olhares, percepções, preconceitos e sínteses, 

constata a não neutralidade de suas decisões frente ao ato de descrever ou mesmo as variantes 

sobre o que opta ao não registrar. 
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Capítulo IV 

A observação etnográfica no Museu da Língua Portuguesa 

 

 

 

 “a abordagem etnográfica pode escavar profundamente os fenómenos sociais e trazer a luz materiais susceptíveis 

de escorar um modelo de acção distinto do que está subjacente na intervenção social corrente. Deste modo, novos 

horizontes e caminhos serão rasgados”. 

Silva et al. (2011: 38) 
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1. Anotações comparativas sobre a interatividade entre os visitantes e 

acervos  

 

 

Dentro do conceito de identidade o Museu da Língua Portuguesa encontra uma múltipla 

variedade de práticas culturais elaboradas a partir da pesquisa sobre as vivências sociais 

construídas ao longo de mais de 500 anos de história do Brasil. Esta diversidade unificada pela 

língua, mesmo que não homogênea, oficial e oficiosa, exige um tratamento museal multiforme 

e plural. Assim, o paradigma da identidade brasileira, fluída e em processo de consolidação, se 

vê representada, mesmo que parcialmente, nos acervos do museu.  

  

 

1.1.   A identidade fluida entre pertencimentos e afastamentos  

 

O preconceito cultural entre brasileiros e portugueses ainda afeta as construções das 

redes de relacionamento, ainda que tenha diminuído de intensidade no cotidiano das cidades 

brasileiras desde meados do século XVIII (Wilcken 2010: 80). A inclusão intensa de palavras 

nativas oriundas dos povos que ocuparam os seus territórios e a facilidade com que os que 

habitam o Brasil incorporam vocábulos, quase naturalizados como os que se exemplificam nas 

denominações das cidades, ruas, logradouros e nomearam elementos da culinária, fauna e flora, 

com considerável intensidade, a exemplo de piracicaba, piracema, guaraná, itupeva, ubatuba, 

mogi mirim, taquara, mandioca, entre milhares de palavras oriundas das centenas de línguas 

nativas. Ao apurar do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística103 como a ocorrerem 274 

línguas nativas, atualmente faladas por 305 etnias diferentes, e à época dos Descobrimentos se 

perscrutam dados aproximados a 1.300 línguas nativas para uma população entre um a dez 

milhões de habitantes. Mesmo a considerar a ocorrência no MLP da explicitação de algumas 

dessas línguas e validada as palavras inseridas no conjunto vocabular do brasileiro, permanece 

o questionamento sobre o olhar cultural para com estas etnias, isto é, continua a exibir uma 

                                                 
103 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, censo do ano 2010, no site: teen.ibge.gov.br/noticias-

teen/2826-o-brasil-tem-896-9-mil-indios (consultado em 26/10/2015). Deste censo se contabiliza no Brasil cerca 

de 800 mil índios, 305 etnias e 274 línguas. A estimativa descrita para o ano de 1500, na época dos 

Descobrimentos, contabiliza valores próximos a 1.300 línguas e estimativas de dois a quatro milhões de nativos. 
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ambivalência entre a hibridização cultural (Bhabha 2007: 55) e a separação pelo diferente, pela 

categorização destas culturas como exóticas. 

A referência aos conteúdos expostos nos acervos, com ênfase nos presentes nos 

audiovisuais do Museu da Língua Portuguesa, coaduna-se com os conceitos expostos nos livros 

didáticos para o ensino fundamental e médio nas escolas brasileiras, majoritariamente nas 

disciplinas de história e literatura. Os dilemas dos autores, tanto desses livros como dos 

audiovisuais, se entrecruzam com as necessidades de trabalhar concomitantemente entre os 

padrões oficiais do sistema linguístico oficial e as estruturas narrativas do cotidiano, das 

manifestações culturais populares e regionais, aos costumes e tradições. A ambiguidade latente 

nessa confluência da difusão cultural da língua reverbera conflitos entre a resistência de 

educandos a aprendizagem das normas oficiais da língua e a adesão flagrante às gírias, ao 

inglesismo ou mesmo ao internetês104. A se agravar com o reconhecimento da presença de 

conflitos identitários e culturais, no estranhamento ao se ouvir narrativas em outros sotaques, 

na carência em leitura das literaturas produzidas em outros países pertencentes à CPLP ou 

mesmo o desconhecimento de raízes históricas que abordem os percursos entre Brasil e 

Portugal, como aborda Moreira (2011ª: 118) ao discorrer sobre os percursos na construção da 

identidade portuguesa:  

 

É uma evidência que a identidade cultural de um país se cimenta com o passar do tempo e se 

fortalece com as marcas que nela vão sendo transpostas por outras culturas, sem esquecer que 

no colectivo sempre é importante relevar a identidade de cada um, obreiro e testemunho vivo 

do que nela é essencialmente mutável enquanto movimento contínuo de (des)construção, 

aliando os dois factores à circunstância de um ritmo desenfreado nas relações inter-países 

propiciado pelas novas tecnologias que mudam fulgurantemente a cada instante que passa 

(Moreira 2011ª: 118). 

 

A constatação que a língua do país, Brasil, é a língua do colonizador projeta uma 

impressão de distorção, no sentido da sensação de distanciamento em relação à língua 

proporcionada em seu país de origem, ao se inserir em profusão uma lista enorme de vocábulos 

a esta exógena. A reafirmar a importância dos termos e denominações oriundos de línguas 

faladas entre as nações nativas e que se distribuem em todo o território nacional, a caracterizar 

as denominações de rios, lugares, municípios, alimentos e significativamente em elementos da 

fauna e flora local. Este falar discursivo mesclado, hibridizado, repensa fronteiras culturais e 

fortalece narrativas regionalizadas. As convergências e divergências culturais, que se 

entremeiam nesta conjuntura, se apercebem expostas em alguns aspectos ou submersas em 

                                                 
104 Internetês é um vocábulo que surge como um neologismo, internet e sufixo ês, a denominar as inovações entre 

palavras, termos e expressões, geradas como meio de comunicação nas redes virtuais de computador.   
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relação ao acervo do museu. Em consonância, outras problematizações emergem, ao permitir-

se a acuidade observacional, do ouvir as nuances do som ambiente, das tonalidades nas vozes, 

do olhar os detalhes e as variações dos gestos e, mesmo em adendo, o ampliar do tempo de 

permanência e do percorrer os espaços e entornos de cada instalação. Neste processo 

observacional, instigado pelos diálogos entre os participantes, várias inquirições sobressaem:  

O que você pretende com a sua pesquisa? 

O que te inquieta? O que te intriga? O que te incomoda? 

Os audiovisuais te remetem a quais reflexões e concepções? 

Ao considerar que “la cultura es información compartida por dos o más indivíduos” 

(Cabello 2011: 46), quais as concepções de mundo, vida, realidade e sociedade comunicam os 

acervos?  

Nestas abordagens os museus se reconhecem estruturados em uma sociedade 

burocraticamente organizada, submetidos à hierarquização do Estado enquanto gestor de 

órgãos de difusão cultural, e se alicerçam aos lugares privilegiados de afirmação e reprodução 

ideológica (Santos 1994ª: 35). Com raras exceções, em propostas de contracultura ou mesmo 

de reflexão crítica, os projetos organizados e difundidos nestas organizações se afastam da 

ideologia do Estado e, no caso brasileiro, privilegiam os paradigmas do republicanismo, 

meritocracia e vida organizada de forma normativa. 

Na ocorrência destas relações conflitivas se apresentam expressões simbólicas que 

explicitam configurações assimétricas dos grupos sociais (Silva 2012: 81) e conflui na 

atribuição de alguns pares conceituais como incluir/excluir, a estes pertencem/àqueles não, 

nós/eles, bons/maus, puros/impuros, desenvolvidos/primitivos, racionais/irracionais, nós somos 

normais/eles são anormais, marcam categorias de diferenciação. Em referência a estas 

proposições em Woodward (2012) se articula a alegação que  

 

cada cultura tem suas próprias e distintivas formas de classificar o mundo. É pela construção 

de sistemas classificatórios que a cultura nos propicia os meios pelos quais podemos dar 

sentido ao mundo social e construir significados. Há, entre os membros de uma sociedade, 

um certo grau de consenso sobre como classificar as coisas a fim de manter alguma ordem 

social (Woodward 2012: 42). 

 

A observação das instalações e acervos que se pretenda interativa no museu desnuda a 

sua prática discursiva e nas suas exposições, narrativas, analogias e metáforas, explicitam a 

busca pela aproximação conceitual das políticas públicas do Estado. A prioridade curatorial, 

neste sentido, se explicita anexa aos conteúdos destes e por sua contextualização representa nos 

conteúdos selecionados a confirmação de preconceitos culturalmente construídos.  
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Em contínuo processo de absorção pela língua portuguesa, falada e escrita no Brasil, de 

milhares de vocábulos oriundos de diferentes povos, a proposição cultural da sociedade 

brasileira impinge à língua uma riqueza incremental de novas expressões, oriundas também da 

criatividade linguística do falar cotidiano. Como essa língua se consolida, enquanto expressão 

de identidades dos brasileiros e das brasileiras, ao menos no plano do coloquial e popular, as 

palavras inclusas deixam de ser percebidas como exógenas.  Em alusão a um diálogo entre um 

dos educadores e um dos estudantes, participante de um grupo visitante, sobre qual a língua que 

pertence a palavra mandioca, apontando para um totem expositor, a receber a resposta: é uma 

palavra portuguesa. Este totem, por sua vez, oferece somente a lista de vocábulos originários da 

nação Tupi. Se, em aspecto de aculturamento, o aportuguesamento de palavras simboliza a 

força da língua matriz colonizadora, em contrapartida também confirma a importância da 

resistência e da valoração simbólica que as palavras agregadas constroem no imaginário 

popular, impingindo sua inclusão nos dicionários de língua portuguesa no Brasil.  
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Fotografia 11: Comparação entre quatro painéis expositores, totens do conjunto Palavras 

Cruzadas, representativos de povos indigenas, povos africanos, europeus e imigrantes 

japoneses  

Fonte: Foto do autor  
 

 

Em recurso de crítica a proposta curatorial, de relacionar as imagens e as palavras 

através das instalações em totens (ver Fotografia 11), se recorre à reflexão de Silva (2012) 

sobre o papel fundamental que a língua adquire na formação da identidade cultural e social dos 

indivíduos. Na perspectiva desse autor, as regras que regem uma língua se compõem também 

de premissas políticas e sociais, a arguir que na nominação de objetos e conceitos “a gramática 

ajuda, mas também esconde” (Silva 2012: 75), isto é, no caso da afirmação “sou brasileiro” 

(Silva 2012:75) também se afirma um não pertencimento, não sou de outra nacionalidade, a 

concluir desse autor que “a identidade e a diferença são criações sociais e culturais” (Silva 

2012: 76). Estes parâmetros conceituais revelam discrepâncias conceituais na análise dos 

objetos e textos expostos nos totens (ver Fotografia 11) ao observar os critérios de seleção dos 

mesmos. No caso de objetos europeus os curadores optam por figuras do cotidiano urbano, em 

contrapartida ao selecionarem objetos africanos optam por elementos de perfil tribal.  

A proposta museal explicitada expressa um imaginário de interação comunicativa por 

identidade ou afastamento, a contra argumentar a seleção por uma docente participante nas 

visitas: “e se o museu apresentasse neste totem uma roupa atual obtida a partir de um cotidiano 

urbano com referência a uma capital de país africano e no caso europeu optasse por uma peça 

medieval, como a exemplo de uma armadura”. A relação de identidade provavelmente se 
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expressaria de forma inversa, argumenta a visitante, a gerar uma série de debates entre os 

participantes sobre qual o motivo das escolhas dos curadores por estes objetos. A contradição, 

mesmo que não explícita nos textos descritivos do museu, prossegue questionada por vários 

comentários manifestos pelos visitantes ao observarem os objetos apresentados nos expositores, 

como as questões coletadas: “porque somente mostram os indígenas na floresta? Muitos já se 

profissionalizaram nas cidades!”, ou “só há objetos africanos de povos tribais, mas a cultura 

africana é urbana também e com cidades grandes que não estão visibilizadas. Dá a impressão 

que a África é só tribal”. Ou o comentário perspicaz de uma professora universitária para a 

turma de alunos: “vocês observaram que os objetos da cultura europeia são do cotidiano e da 

modernidade, apontando para o expositor que contém os objetos tênis abajur e sutiã (ver 

fotografia 11). Será que os curadores pensaram que a escolha dos objetos conota um 

significado de valoração cultural preferencial?”. O observar desses diálogos proporciona o 

questionamento crítico e instigante ao projeto de comunicabilidade e interatividade proposta 

pela curadoria. 

  

 

1.2 A tecnologia como referência da interatividade museal 

 

 Ao comparar a “tecnologia como mediadora” (Miranda 2002: 10) nas instalações 

acervísticas do MLP também se procura compreender as políticas de seus idealizadores, 

curadores e gestores, e analisar o projeto cultural e a respectiva metodologia de trabalho 

pedagógico. Em referência a uma das atividades simbólicas da difusão cultural do museu, 

denominada “Estação da Língua” (Anexo V), cujo eixo de trabalho reside na itinerância, isto é, 

na divulgação de seus acervos em diferentes cidades, se observa que as intervenções didáticas 

elaboradas para esta iniciativa prioriza o perfil de atratividade visual e sonora, conformando aos 

visitantes a relação unidirecional de expectador, o que configura limitações ao seu conceito 

museal de interatividade. Ao inferir a preocupação de Miranda (2002) no que concerne os 

desafios que a sociedade enfrenta, no dilema de observar-se envolta por inovações tecnológicas 

e a sua consequente “incapacidade para perceber o novo papel da técnica” (2002: 8), em cada 

objeto inovador que se lhe apresenta, ao resultar em uma adaptação numa postura de aparente 

alienação ou desinteresse pela compreensão de como estes aparelhos funcionam e atem-se sua 

atenção a simplesmente apreender o seu uso, e neste contexto este autor conclui que na 

“mediação da cultura por máquinas da informação” (Miranda 2002: 8), concomitantemente às 
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soluções tecnológicas, se geram novas situações problematizadoras. Uma dessas soluções se 

vincula ao apelo comunicativo pela interatividade de suas interfaces, a abordar as críticas de 

Manovich (2002) ao questionar essa conceituação, a declarar a interatividade um mito, no 

sentido da capacidade técnica dos computadores em formalmente viabiliza-la, enfim, para este 

autor “the concept of interactivity is a tautology” (2002: 71).  

 Na ambiência deste museu, a língua é o principal acervo patrimonial no qual a cultura 

transparece ativa para os sujeitos participantes, que, por sua vez, se mediatiza através das 

instalações tecnologizadas. A esta complexidade contextual recupera-se de Moreira a 

problematização por onde “a cultura existe primeiramente como herança transmitida e, para 

compreendê-la, temos a obrigação de analisar os modos de transmissão desta herança que, por 

sua vez, são partes integrantes da mesma cultura” (2011b: 7). No cenário inverso ao virtual, 

simbolicamente se encontrava, no saguão de entrada do museu, grafada sobre os bancos que 

delimitam as pequenas áreas de passagem e traduzida105 em várias línguas, a expressão “a 

língua é o que nos une”. Esta afirmação, neste espaço específico, caracterizada enquanto signo, 

a crítica de Sobrinho (2011) ao inquirir: como referência cultural dos povos, será que a língua, 

na forma de expressão da diferença codificada na cultura letrada, é o que nos une? Este mesmo 

autor desdobra dois efeitos metafóricos, a partir desta frase inicialmente citada, “a língua é o 

que nos separa” e “a língua que nos une” (Sobrinho 2011: 61). 

 Destas referências derivam processos de análise e perscrutam metodicamente novas 

indagações que dinamizam o escopo do trabalho de campo, entre estas, qual o objetivo dos 

projetistas do MLP ao optarem por este meio de comunicação e exposição, os instrumentos de 

tecnologia digital? Em incremento, se o museu opta por não expor livros impressos e nem os 

disponibiliza para pesquisas em seu espaço, quais as possíveis denotações e significações 

decorrem desta opção? E, em sequência, como analisar as repercussões destas modalidades de 

difusão cultural da língua, constatando que as mesmas possuem nos livros impressos os 

elementos históricos de seu registro e replicabilidade? Enfim, destas variáveis complexas e 

contextualizações culturais se coaduna o papel social da etnografia, a estimular a “reflexão e 

sensibilização” (Carvalho 2011: 90) e promover a pesquisa de problematizações culturais 

candentes à comunidade.    

 

 

                                                 
105  Traduzidas em outras línguas, a referir “ELIMI TU LISSANA e IANDÉ NHE’ ENGA IANDÉ IESE’ 

ASABA”, estas frases estavam impressas em bancos, na área de entrada do museu, retiradas a partir de uma 

reforma física deste espaço.   
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1.3 Os contributos observacionais a partir de grupos visitantes 

 

 

1.3.1  A turma de Tapiratiba 

 

Em ressonância às inquirições instigadas por um dos educadores designados a 

acompanhar o grupo, os estudantes comentam que para a maioria dos presentes, 

aproximadamente dezoito jovens, entre 15 e 17 anos, esta viagem se caracteriza pela primeira 

vez que visitam um museu. Acrescentam que o município de Tapiratiba dista aproximadamente 

400 km de São Paulo e reclamam que a sua cidade não possui museu. Comentam em seguida, 

que para esta excursão necessitam de acordar entre as 4h30 e as 5h00 da madrugada e percorrer 

uma distância cujo tempo de trajeto excede a 4 horas, no intuito de cumprirem a meta de chegar 

ao museu às 10h00, horário de sua abertura ao público. O esforço deste coletivo de jovens 

representa a importância social, cultural e pedagógica, que atribuem à visita de museus e 

centros culturais, como componentes de suas formações educacionais.  

Quanto à mediação, em atendimento a esse grupo de estudantes vinculados ao Colégio 

Sant’ Ana, o educador desenvolve uma preleção que os subsidia de informações básicas, 

preparando-os para entrar no recinto. Nesta abordagem inicial os instiga a refletir sobre o 

ambiente, com as seguintes inquirições: Qual a linguagem que vocês falam e ouvem em seus 

sonhos? Em qual língua vocês pensam? O objetivo didático das questões se propõe a provocar 

os jovens e adolescentes a observarem que a língua abrange elementos constituídos para além 

do ouvir, escrever e falar. Este procedimento visa também estimular o início de um diálogo 

profícuo com e entre o grupo.  

Ao entrar no segundo piso, os jovens se aproximam do totem Palavras Cruzadas e, sob 

a dinâmica pedagógica, o educador aproveita as demonstrações de interesse e lhes distribui 

filipetas, contendo palavras impressas, e os desafia a encontrarem os respectivos significados 

consultando os acervos disponíveis. Após um tempo de pesquisa espontânea o educador os 

agrupa e os convida a apresentarem os resultados encontrados. Após esta dinâmica o grupo é 

convidado a percorrer o espaço de forma livre.  
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1.3.2  Certo dia no museu! A visita do “Colégio Penha de França” 

 

No registro de acompanhamento a este grupo visitante, no momento de sua recepção, a 

educadora faz os seguintes comentários aos estudantes do “Colégio Penha de França”: a 

prioridade deste museu é a fala e este é um dos motivos de não se encontrarem expostos, neste 

museu, os livros impressos. Em continuidade, a dinâmica pedagógica desta educadora se 

exercita na tratativa de estimular os participantes ao aprimoramento da acuidade observacional, 

isto é, encorajando-os a prestarem atenção aos detalhes característicos pertencentes a cada 

objeto do acervo. No espaço museal, os visitantes visualizam o telão apresentando audiovisuais 

no segundo andar, quando se ouve: “dá a sensação que se está em meio ao lugar projetado”, 

comenta uma das estudantes à professora. Os acervos do museu investem na diversidade das 

falas da língua, continua a educadora em sua explanação, e os seus roteiros procuram a 

comunicabilidade com o público, priorizando audiovisuais e narrativas contextualizadas. Em 

concordância com a educadora, frente a comentário de uma das crianças sobre as gírias 

narradas nos vídeos, acrescenta que muitas gírias entram em desuso com o tempo, perdem a 

atualidade e deixam de ser utilizadas no dia a dia.  

No momento em que os estudantes se sentam nas bancadas, frontais aos ecrãs dos 

computadores conexas aos totens, em duplas ou em pequenos grupos, há uma disputa pelo uso 

desses aparelhos. Em continuidade a esta dinâmica uma das estudantes lê a frase fixa, em uma 

das bancadas, “os limites da minha linguagem são os limites de meu mundo”, de Ludwig 

Wittgenstein106, composta em ecrã por letras em branco com fundo preto, e curiosamente toca a 

tela com as pontas dos dedos, com o mesmo gesto que se utiliza nas interfaces (Manovich 

2001: 75) do touch screen, mas a imagem é estática e a frustra, na iniciativa em encontrar 

similaridade aos tablets e smartphones, em obter referências que lhe expanda as informações 

expostas. A observação sobre a relação desse público com o espaço se registra quando um 

conjunto desses estudantes acompanha o educador em suas explanações, e simultaneamente, 

parte do grupo se separa e se distrai com os atrativos das instalações. E, destaca-se nesta 

situação a valorização a curiosidade e a iniciativa em experimentar o ambiente. A autonomia no 

deslocamento pelos espaços os instiga a locomoverem-se continuamente. No final deste roteiro, 

a professora menciona: observem, a língua sempre em movimento! 

 

                                                 
106  Esta referência é referida pelo MLP, na parte inferior conexa ao totem, na frase “Os limites da minha 

linguagem são os limites de meu mundo”.     
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1.3.3 A visita da ONG Azarias 

 

Ao acompanhar a visita do grupo composto por 18 jovens, organizado pela ONG 

Azarias107, registra-se um comportamento diferenciado em comparação a maioria dos grupos 

observados. A ONG articula a visita ao museu como objeto de observação fotográfica, isto é, 

enseja-a para obter imagens que, por sua vez, fazem parte de oficina de fotografia realizada em 

projeto da própria organização. A coordenação da visita técnica é desenvolvida pela equipe de 

educadores da organização, composta por Glenda Valeska, técnica especializada, Silvana da 

Silva, orientadora e Bruna Lopes Cezaretto, assistente administrativa. A turma também recebe 

o acompanhamento de educador do museu e dada a característica formativa se observa que 

estes jovens participantes não se dispersam ao realizarem as suas atividades no espaço museal. 

A dinâmica pedagógica utilizada pelo educador do museu assume o trabalho didático ligado ao 

da ONG. A atividade de percorrer os espaços entremeia o estímulo à curiosidade e a pesquisa 

dos acervos, em permanente postura de dialogicidade, mesclando o olhar para com o 

patrimônio imaterial da língua nas paisagens imagéticas que o lugar lhes proporciona. Os 

questionamentos e a comunicabilidade constante entre estes participantes potencializam as 

informações oferecidas e, dadas as características diferenciadas desta iniciativa, se referenda a 

este escopo cultural a qualificação imagética e de conteúdo acervísticos àqueles que neste 

procuram executar sua atividade formativa e pedagógica. 

 

1.3.4 Um grupo de Terceira Idade visita o MLP 

 

Ao participar do percurso (ver figura 3), junto a um grupo de terceira idade108 se 

registra o comentário do educador que os acompanha: “este perfil de grupo possibilita um 

diálogo de maior facilidade se comparado aos grupos de escolares”. Em prospecção a esta 

postura, o mesmo educador sugere que este comportamento se caracteriza como um perfil 

recorrente para esta faixa etária. A primeira roda de conversa deste grupo torna-se possível em 

frente à instalação artística denominada, “Árvore das Palavras” (ver fotografia 12). 

 

 

                                                 
107 Breve descrição da ONG via internet, disponível em http://www.associacaoazarias.com.br (consultado em 

01/08/2015). 
108 Terceira idade é um termo que tipifica, em várias publicações correlatas às áreas do serviço social, as pessoas 

com idade superior a 65 anos. 

http://www.associacaoazarias.com.br/
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Fotografia 12: Imagem parcial da escultura Árvore das Palavras 

Fonte: Foto do autor 

 

 

 

Em momento oportuno o mediador pergunta aos participantes quais as metáforas que a 

escultura lhes propicia e, entre os vários comentários, citam: “a árvore como matéria prima para 

a produção de papel”, “sem ela não haveria os livros” e “a raiz seriam as letras, as folhas 

significam as palavras e a árvore a língua”. A espontaneidade e dinâmica do grupo estimula a 

continuidade das argumentações e contra argumentações durante todo o percurso. Mesmo 

frente aos objetos compostos por touch screen ou jogo eletrônico, como o “Beco das Palavras”, 

não os inibem, firmando a noção que o acervo do museu se adequa de forma eficaz, dada a 

diversidade etária e cultural dos sujeitos participantes. 
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1.3.5 O projeto Mágicos da Leitura visita o MLP 

 

O núcleo educativo do MLP realiza parcerias com escolas públicas, de forma a atender 

requisições correlatas às temáticas específicas de seus próprios projetos pedagógicos. Um dos 

casos citados pelos educadores do museu está exemplificada pela atividade junto à Escola 

Municipal de Ensino Fundamental Desembargador Achilles de Oliveira Ribeiro, que, por 

iniciativa diferenciada, realiza no museu uma oficina de histórias em quadrinhos como 

dinâmica de estímulo a desenvolverem em seus alunos o gosto por apreciar a língua. O objetivo 

incide também em proporcionar vivência cultural aos participantes, cujo eixo de projeto escolar 

se caracteriza por formar jovens mediadores de leitura. Atuam nesta atividade 80 estudantes, 

que aproveitam o ensejo da oficina e visitam a exposição temporária do próprio museu, 

denominada “Narrativas Poéticas”. O núcleo educativo, desta forma, demonstra qualificação 

metodológica ao ampliar o escopo de suas oficinas e atividades que coadunem as proposições 

do museu com os projetos das unidades escolares e, nestas atividades conjuntas, proporcionam 

uma ação formativa de perfil didático e interdisciplinar, contribuindo para o projeto de 

incentivo à leitura da escola, criativamente denominado “Mágicos da Leitura”, conectando-o 

aos objetivos de difusão cultural do museu.  

 

1.3.6 A perspectiva de uma escola de periferia 

  

A visita ao museu realizada pela Escola Municipal do Jardim Santa Rosa109 registra 

uma leitura distintiva das complexidades que se vinculam ao lugar de pertencimento e 

identidade cultural, enquanto variáveis significativas a influenciar o planejamento e a execução 

de uma excursão que se caracteriza também com o intuito de subsídio pedagógico cultural. Em 

narrativa, a professora Dias110 descreve que a visita também possui motivação em sua vivência 

formativa anterior, no curso de licenciatura em Letras. Neste percurso universitário, as 

graduandas cotizam recursos e, em processo auto organizativo locam o transporte que lhes 

viabiliza as visitas técnicas em museus e espaços culturais. Esta mesma docente argui que o 

intuito desta ação pedagógica está relacionado com a aprendizagem proporcionada através 

desses estudos do meio. Ao narrar os preparativos a esta atividade abordam situações-problema 

                                                 
109 Localizada no município de Campinas/SP, em bairro de mesma denominação. 
110

Entrevista realizada no dia 19/11/2014, às 12:30hs, em sala de aula pertencente à escola em que exercia a 

docência, localizada em bairro periférico da cidade de Campinas/SP. Gravação disponível em anexo. Dias (2014). 

Entrevista Aline Rodrigues Dias. 
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que, provavelmente, se repliquem nas unidades escolares, como as obstruções a serem 

superadas em função do modelo e estrutura pedagógica adotada pelo sistema oficial escolar, 

que, por sua vez, se organiza em formatação de disciplinas especializadas e grade curricular 

fixa, engessando os planos de aulas, no sentido de limitar-lhes a flexibilidade necessária à 

organização de visitas externas. Impacta, desta forma, que o ato de planejar a saída de um 

grupo de alunos gera a necessidade de uma complexa articulação entre os docentes e quanto 

maior o número de classes envolvidas, maior a dificuldade em organizá-las, de tal maneira que 

se exige aos professores e à equipe pedagógica a reorganização dos conteúdos não 

disponibilizados nas aulas, isto é, em muitas situações esta carga horária não é contabilizada 

dentro de tempo escolar.  

A exigência a ser superada decorre da gestão de turmas que, em alguns casos, 

frequentam períodos de tempos diferenciados, isto é, parte da turma frequenta o período 

noturno e outra no diurno. Quando a proposta implica proporcionar a atividade a ambos os 

turnos, normalmente a turma do período noturno deve viajar com a turma no período diurno. A 

condicionante do museu, que dificulta a organização escolar, se explicita no critério de receber 

somente uma turma de 40 estudantes por atividade, como os períodos incluem conjuntos com 

turmas que ultrapassam esta especificidade, e a escola planejaria levar todas suas turmas, a 

gestão desta limitante gera inúmeros inconvenientes. A professora se apercebe, portanto, 

obrigada a fomentar uma pesquisa interna que diagnostique e verifique a superação dos fatores 

limitantes à participação de ambos os turnos, equacionando as intermitências apresentadas e 

acrescenta “sem monitoria, para mim, não é válido, porque o monitor faz um trabalho super 

legal” (Dias 2014: 00:08:15), a considerar a necessidade do apoio de mediação dos educadores 

do museu para o aproveitamento pedagógico da visita. As restrições descritas nem sempre se 

constituem superadas e, por vezes, se confirmam em fatores de impedimento na participação 

dos estudantes e promovem também manifestas frustrações dos mesmos. A professora 

acrescenta que as visitas pedagógicas se planejam e executam na unidade escolar, a exemplo, a 

visita ao aquário111 e Hopi Hari112, entre espaços de lazer e cultura.  

Em adenda, a professora avalia que a visita técnica sem acompanhamento e monitoria 

dos educadores do museu priva os participantes de maximizar o aproveitamento pedagógico. 

Sob sua avaliação, portanto, quase se desaconselha a visita sem que se garanta esta mediação. 

Dadas estas condicionantes, a docente tece comentários ao trabalho dos educadores e ao museu: 

                                                 
111 Recém instalado no município de São Paulo. Internet. Disponível em http://www.aquariodesp.com.br/novo/ 

(consultado em 10/10/2014). 
112  Parque temático localizado no município de Vinhedo. Internet. Disponível em 

http://www.hopihari.com.br/ferias/ (consultado em 10/10/2014). 

http://www.aquariodesp.com.br/novo/
http://www.hopihari.com.br/ferias/
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“quando se fala em língua portuguesa já se pensa em livro de papel” (Dias 2014: 00:03:39), 

“poucos alunos associam a língua portuguesa à língua falada” (Dias 2014: 00:03:53) e em 

observação adicional sobre a resistência ao estudo da língua portuguesa descreve que o estudo 

da língua, oficial ou formal, gera a analogia de como “se estudassem uma língua estrangeira” 

(Dias 2014: 00:04:00), ao constatar a distância entre a língua falada em suas residências e ao 

contexto de um a linguagem regionalizada entre seus pares, e, por sua vez, diferenciada da 

norma oficial. A estas avaliações a entrevistada acrescenta que “o que eu acho que o museu 

conseguiu trazer é a quebra de que a língua é só o texto escrito” (Dias 2014: 00:12:38) quanto 

aos acervos que valorizam o aspecto da fala.  Este desvelar da vivência escolar, que questiona 

as expressões declaradas, encontra questionamentos e conformidades em Freire (2006) quando 

este menciona que “nenhum tema é apenas o que aparece na forma linguística que o expressa” 

(2006: 113). A experiência desta escola, narrada por esta professora, expressa as contradições, 

conflitos e incertezas que antecedem a chegada de um grupo na porta do museu. Os 

componentes imersos, nestas expectativas de vivências pedagógicas, também exigem destes 

professores e educadores a formação especializada e cidadã que lhes proporcione uma postura 

dialógica, alerta em Freire (2006) ao afirmar que “há sempre algo mais oculto, mais profundo, 

cuja explicitação se faz indispensável à sua compreensão geral” (Freire 2006: 113). Mesmo ao 

configurar o museu como um ambiente profícuo à ação pedagógica e consequente ampliação 

do repertorio cultural dos participantes, a articulação nesta unidade escolar para aplicar o 

instrumento de coleta de dados se constitui frustrada. Os argumentos da professora, tal como a 

agenda intensa de trabalho, dificuldades em solicitar a autorização dos pais frente aos termos de 

consentimento, tarefas de finalização do semestre, neste caso, nos meses finais de 2014, 

inviabilizam a participação dos estudantes desta escola no projeto de investigação, visto que a 

metodologia etnográfica estabelecida condiciona o assentir deste sujeito participante, como 

condição sine qua non à aplicação do instrumento de coleta de dados. 

 

 

2.  Notas sobre os profissionais no MLP e a figura de mediador  

 

Em decorrência das concepções traçadas para a estrutura de recursos humanos do 

museu, os processos seletivos são organizados para contratar profissionais habilitados a realizar 

o relacionamento entre os visitantes e o acervo, o qual se denomina, inicialmente, por monitor. 

A estes especialistas se somam as equipes de atendimento, compostas por vendedores de 
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bilhetagem, os seguranças, controladores de entrada, guardadoras de volumes e ascensoristas. 

De acordo com as primeiras descrições de perfil, caracteriza-se o monitor pela habilidade 

profissional de relações humanas, próximo ao papel de guia cultural, isto é, com a formatação 

técnica tradicionalmente encontrada nos ambientes museais. Numa dinâmica de avaliação 

posterior e após revisões se altera a denominação desse profissional para a de educador. Esta 

solução não equaciona a dúvida sobre o conjunto de atributos deste especialista, persistindo 

discussões nos grupos de trabalho sobre quais os descritivos de habilidades e competências que 

melhor se adequam à atuação deste profissional. Do ponto de vista organizacional há aspectos 

que incidem sobre o ambiente deste trabalho como os decorridos pela rotatividade dos 

contratados, intensificadas também por acordos trabalhistas fragilizados pelas terceirizações113, 

de forma semelhante, os educadores são funcionários de organizações sociais e não 

funcionários públicos vinculados ao museu enquanto órgão estatal. O texto que dá publicidade 

às chamadas para contratação destes educadores possui a seguinte descrição para o cargo:  

 

Atender ao público que visita o museu, em visitas mediadas e no espaço expositivo; elaborar 

roteiros, percursos e estratégias de abordagem que contemplem todos os tipos de públicos; 

desenvolver materiais de apoio. Experiência na área de mediação em exposições. Desejável 

domínio do idioma espanhol, inglês ou francês (anexo IX s/p).  

 

No plano da formação técnica, a coordenação pedagógica se depara com desafios em 

relação à gestão de equipes, parte em função das diferenças entre as posturas profissionais dos 

educadores, como aqueles que possuem as habilidades de aproximação com os visitantes e a 

abrirem diálogos propositivos frente aos acervos, enquanto que outros, no entanto, apresentam 

dificuldades em relação à aproximação e aguardam a abordagem. Sobre o aspecto da questão 

formativa se estabelece a necessidade de habilitá-los a atuar com a diversidade de perfis de 

visitantes, do estudante ao turista, da criança ao idoso, do deficiente físico ou mental ao 

visitante espontâneo. No que concerne os grupos que agendam, a gestão cria o núcleo 

pedagógico, e prepara a equipe para avaliar possíveis ocorrências ao cotidiano do museu e 

praticamente desenvolvem jogos e didáticas de abordagem de forma a atender as expectativas 

de conteúdo e interatividade. A formação universitária e acadêmica diversificada dos 

educadores os diligencia a desenvolver uma abordagem criativa e dialogada junto aos 

visitantes. O aspecto da proposta pedagógica também proporciona inciativas que correlacionam 

                                                 
113  Terceirização se caracteriza pelo contrato de trabalho temporário, a referência da Consolidação das Leis 

Trabalhistas, sem direito a estabilidade no trabalho, como ocorre no Brasil como o funcionalismo público 

estatutário. 
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as atividades didáticas propostas às temáticas vinculadas às efemérides ou contextos adequados 

à metodologia. 

Neste contexto profissionalizado, o objetivo do museu se consolida com a formação 

técnica ao produzir expectativas de comportamento de similitude atitudinal entre os 

educadores, isto é, receptiva e de coesão ao acervo a ser abordado. A exemplo, a didática 

aplicada através de jogos com as palavras ou os com os poemas, a criação de objetos de apoio 

didático e lúdico como observado no uso de guarda-chuvas abertos, contendo tiras de papel 

com versos escritos e pendurados em suas hastes, ou mesmo as dinâmicas de grupo através de 

técnicas como jogral, entre alternativas possíveis. Em iniciativa de comunicabilidade, com 

atividade voltada ao público jovem, viabilizada através de um projeto lei de incentivo à cultura, 

o núcleo educativo cria um sítio114 no facebook, ao que aglutina os relatos de suas vivências no 

MLP e o ensejo de compartilhá-las, enquanto instrumento de publicização e troca de 

experiências, como explicita um texto introdutório, extraído de tela de capa, deste mesmo 

produto virtual: 

 

Bem-vindo à plataforma interativa do Núcleo Educativo do Museu da Língua Portuguesa. 

Essa é uma rede que integra várias ações do Educativo, do Museu e seus parceiros e tem por 

objetivo oferecer opções para que você, visitante possa explorar e descobrir aspectos da 

língua portuguesa115.     

 

Das técnicas de mediação oferecidas ao trabalho do educador se incrementa a do 

planejamento prévio, ao que consiste em se elencar nas reuniões um guião de inquirições 

prováveis e que, por sua vez, oriente-os à aplicação de diálogos junto dos visitantes do museu. 

Nesta convergência de informações se acrescentam questões como: quais argumentos 

rotineiramente apresentam os visitantes? Quais as respostas que recebem? Quais as dúvidas 

recorrentes nas visitas? Enfim, desencadear variações que se constituam em coletânea de 

elementos orientadores para o plano de trabalho e requer deste profissional uma postura atenta 

e metodológica, frente às possíveis distinções116 emitidas e auferidas. 

Observa-se a existência de um protocolo de atendimento direccionado aos 

funcionários, que os orienta para a recepção do visitante. Logo à entrada o visitante recebe uma 

orientação da recepcionista: adquira no balcão seu ingresso e dirija-se ao elevador. Se há o 

acompanhamento a um grupo de estudantes, o educador os aguarda no saguão de entrada e lhes 

                                                 
114  Sitio em constante trabalho de revisão e inclusão de conteúdos. Internet. Disponível em 

http://www.estacaoeducativomlp.com.br/#/educativo/centrodereferencia (consultado em 03/03/2014).  
115 Internet. Disponível em www.estacaoeducativa.com.br/#/museu (consultado em 03/03/2014). 
116 A relação entre os espaços culturais e suas relações com as pesquisas acadêmicas, sobre as distinções enquanto 

categoria da sociologia, encontra em Bourdieu (2002 e 2007) intensa reflexão crítica.   

http://www.estacaoeducativomlp.com.br/#/educativo/centrodereferencia
http://www.estacaoeducativa.com.br/#/museu
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apresenta uma pré-proposta de roteiro, em procedimento diverso, se o visitante estiver em visita 

espontânea o ascensorista desempenha o papel de apresentar a sequência inicial de visita à sua 

disposição.  

 A formação inicial do educador o habilita para os vários perfis de visitantes, frente 

aos grupos, como a preparação anterior, de forma a atender as expectativas de conteúdo a ser 

abordado, desta maneira, a formação dos educadores os diligencia a desenvolver uma 

abordagem criativa e dialogada. Como instrumento didático, o museu elabora materiais de 

apoio, no contexto de algumas exposições específicas, a contar com a produção e pesquisa do 

núcleo educativo ou de consultores contratados. Alguns destes materiais, impressos, se 

exemplificam: O Francês no Brasil: em todos os sentidos (Museu da Língua Portuguesa 2009), 

Menas117: o certo do errado, o errado do certo (Museu da Língua Portuguesa 2010b), Pitadas de 

Jorge Amado (Museu da Língua Portuguesa 2012) e Oswald de Andrade: o culpado de tudo 

(Museu da Língua Portuguesa 2011).  

Junto a estas propostas pedagógicas se encontram inciativas que correlacionam os 

acervos do museu com as temáticas vinculadas às efemérides, como: aniversário da cidade, 

aniversário do museu, aniversário da estação, dia das crianças, etc. O museu não permite 

agendamento de grupos aos finais de semana e nestes dias recebe apenas o público espontâneo. 

Nos horários de visita comentada, quase um bate-papo 118 , o educador discorre sobre a 

apresentação com a procura por uma leveza interativa e dialogal, sendo que esta atividade 

normalmente ocorre em dois períodos, no final da manhã e início da tarde. Para esta visita, 

guiada e comentada, basta realizar a inscrição vinte minutos antes e aguardar.   

No aspecto da formação profissional, a coordenação do museu reconhece que os 

profissionais recém-contratados necessitam de complementaridade em conteúdos e práticas que 

os habilite a atender os diversos perfis de visitantes. Segundo caracterização de Ziliotto (2010), 

a atribuição do educador se estipula em “promover ao visitante uma descoberta significativa em 

relação ao acervo do museu” e a este requisito acrescenta a premissa que para executar com 

qualidade essa função “são necessárias as competências e habilidades educomunicativas dos 

educadores, isto é, por meio da interação verbal, isto é, da relação comunicativa entre o 

público, os mediadores e o acervo, com o suporte das tecnologias de informação e de 

comunicação” (2010: 16). No entanto, o cotidiano operacional envida, no dia a dia de trabalho, 

                                                 
117 A palavra, menas, utilizada no título desta publicação, se justifica como um artifício de comunicação. Utilizada 

no português coloquial e popular, a palavra não existe nos dicionários e se constitui por uma flexão de gênero para 

a palavra menos.   
118  Expressão popular e coloquial no Brasil, utilizada em diálogos que se aproximem duma abordagem de 

informalidade, leve e despreocupada. 
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dificuldades nem sempre antevistas, como as que se entrepõem às possíveis incompreensões 

comunicativas referentes aos discursos propostos entre estes e os visitantes ou a como agir ao 

se depararem com comportamentos inadequados ou inesperados neste ambiente do museu. A 

situação que exige dialogicidade por parte destes profissionais na concepção de Ziliotto (2010) 

concerne à leitura do museu como se a um texto fosse, e, nesta leitura de contexto, o observar 

que das narrativas curatoriais decorrem “atividades de educar para a comunicação, e o 

comunicar para a educação, no sentido de promover a apreensão dos sentidos do texto que é o 

MLP em toda a expressão e abrangência do termo texto para narrar a história da nossa língua” 

(2010: 16). A contração contextual do sujeito urbano cosmopolita que adentra o museu pactua 

com as exigências culturais da cidade, na forma de uma cidadania multicultural, conforme 

reflexão em Taylor (2005: 59), e que “são uma enorme complexidade de interações que põe em 

relação um eu, um nós e um nós-em-conjunto” (2005: 60), interpondo a olhar o museu e a 

cultura como um conceito plural. Em confluência com esta formatação se entrelaçam as 

reflexões de Freire (2001) sobre a formação destes educadores, enquanto profissionais, a 

investir de maneira intensa e séria, nas dinâmicas colaborativas e coparticipantes, cuja atuação 

deve abraçar uma gama imensa de visitantes em sua abrangência e diversidade cultural, 

embebidos de uma postura cidadã e participativa. A esta característica pedagógica, esse mesmo 

autor contrapõe que “a questão da linguagem, no fundo, é uma questão de classe, é igualmente 

outro ponto em que pode emperrar a prática educativa progressista” (2001: 55), e com esta 

abordagem política, frisa a necessidade de se qualificar para o olhar, para o respeito ao contexto 

social e cultural do outro e de si, nem sempre trabalhados com a devida atenção. Freire salienta 

que “um educador progressista que não seja sensível à linguagem popular, que não busque 

intimidade com o uso das metáforas, das parábolas no meio popular, não pode comunicar-se 

com os educandos, perde a eficiência, é incompetente” (2001: 55). Em critério da didática 

desenvolvida pelos educadores destaca-se a preocupação com os maniqueísmos e os 

simplismos, ou seja, a sua formação profissional versa a complexidade que a ação educativa 

lhes compete. 

Por fim, ao contemplar que o espectro de difusão cultural no museu se relaciona ao 

contexto sociocultural, para Freire “todo projeto pedagógico é político e se acha molhado de 

ideologia” (Freire 2005: 44) e mesmo ao considerar os esforços dos mediadores, em promover 

diálogos abertos e instigadores à curiosidade dos estudantes, a ambiência curatorial e 

institucional se encarrega de embutir nos conteúdos dos acervos à sua visão de mundo e de 

sociedade, que lhes subsiste e impregna.  
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3. A dinâmica das entrevistas: o observado observa  

 

Durante as visitas de campo, uma das premissas estruturantes da investigação é 

viabilizada pela observação da comunicabilidade dialógica entre os próprios sujeitos 

participantes. O diálogo com os participantes do núcleo educativo ocorre em várias etapas no 

processo desta investigação. As observações citadas subsidiam as inquirições que irão compor 

o instrumento de coleta de dados e as reflexões sobre os acervos e avaliação de sua 

interatividade enquanto categoria de análise. Agrega-se a esta atividade a celeridade com que se 

dispõe em relatos contributivos e críticos. Dada que a validação desta metodologia etnográfica 

se organiza também ao se incluírem no processo as escutas dos profissionais do museu, dos 

docentes de escolas visitadas e respectivos estudantes, além de diversos profissionais 

envolvidos no contexto, a se configurar uma abrangência e diversidade qualificada. 

Nessa dinâmica da observação participante também se registra a postura de abertura ao 

diálogo e predisposição à disponibilidade de oferecer informações valiosas, declaradas as 

intencionalidades da investigação, e as entrevistas que com frequência ultrapassam o tempo 

inicialmente estipulado. A íntegra destas entrevistas está anexa ao corpo do trabalho como 

registro e documento de pesquisa.  

 

 

3.1. Uma escuta dialogada: as observações da coordenação do núcleo educativo 

 

Em prospecção, aos profissionais que atuam neste processo, se expõe a questão, qual a 

função do mediador? Os comentários de Marina Toledo 119 , em entrevista, sobre as 

características deste profissional, em perspectiva ao seu modelo de atendimento se assevera que 

esse educador “potencializa a experiência do visitante, no sentido de criar e ajudar a criar, 

talvez, reflexões e conexões que irá fixar o conhecimento com a língua e a cultura?” (Toledo, 

entrevista, 2013: 2). Em consonância, na mesma entrevista, Toledo complementa a abordagem 

com as seguintes inquirições: 

 

de que forma as novas tecnologias apoiam esse papel? Aproximam as pessoas? Percebem a 

língua como objeto cultural? A língua é o elo, o elemento de conexão com tudo que a gente 

faz, ela perpassa tudo. Até que ponto as pessoas tem consciência disso para usá-la da melhor 

                                                 
119  Marina Sartori de Toledo, Coordenadora do Serviço Educativo do Museu da Língua Portuguesa, entrevista 

concedida em 30/11/2013, com sua versão transcrita em Anexo.  
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maneira que puder? Até que ponto o museu o faz perceber essa língua? (Toledo, entrevista, 

2013: 2) 

 

 

Em comentários adicionais, em função do papel técnico deste educador, esta 

coordenadora observa que, sob sua perspectiva, os termos educador e mediador estão 

conceitualmente aproximados apesar de possuírem aspectos diferenciados. O termo educador, 

nesta abordagem, se aproxima ao perfil de ensino e a sua tarefa básica se coaduna o trabalho de 

demostrar os conteúdos dos acervos, agregado a postura pedagógica de apropriar-lhes novos 

conhecimentos. O perfil do mediador, por sua vez, em sutil distinção, deve ater-se a uma 

relação dialogal, ouvir os visitantes e oferecer-lhes informações, que lhes motivem a 

experimentar o museu. As polêmicas correlatas às definições desses conceitos, monitor, guia, 

educador e mediador se imiscuem debatidos de maneira recorrente em todo o processo dessa 

investigação, a inserir em adendo o diálogo sobre o papel do núcleo educativo, que congrega o 

coletivo de educadores-mediadores, sob a coordenação desta entrevistada. É atributo deste 

núcleo, além de reuniões periódicas formativas, a produção de atividades complementares ou 

dinâmicas diferenciadas no museu, em uma procura por proporcionar ao visitante um agregar 

de informações que lhes coadune o objetivo museal à difusão da língua portuguesa. Uma destas 

iniciativas se materializou no material didático, “Pitadas de Jorge Amado” (Museu da Língua 

Portuguesa 2012), cujo conteúdo de publicação cita a premissa de método ao trabalho do 

núcleo, em pesquisar elementos da literatura, que se coadunem com os objetivos institucionais, 

na articulação entre o texto e a oralidade, transitando entre a norma da língua e a língua no 

cotidiano, como expressa o material distribuído ao público, neste projeto:  

 

As histórias de Jorge Amado são narradas de maneira descontraída, como se o autor nos 

contasse um “causo”. Essa oralidade está presente também no modo como os diálogos são 

escritos e é um retrato da maneira como falam suas personagens. Alguns são mais formais, 

atentos à norma culta, e outros mais informais e cotidianos, registrando variantes do 

português não-padrão (Museu da Língua Portuguesa 2012: s/p). 

 

Em referência aos objetivos da investigação, Toledo (2013) manifesta interesse em 

seus resultados, principalmente na sistematização do instrumento de coleta de dados, a ser 

aplicada junto aos grupos de estudantes visitantes. Neste sentido, se utiliza o termo memória 

residual para classificar o que possa se manter de remanescente ao visitante, após um tempo 

decorrido da visita ao museu. A entrevistada manifesta que “obviamente me interessa muito 

saber (sobre) nosso trabalho, (...) que impacto isso causou nas pessoas, se isso contribui (...) ou 

não, (...) à experiência do visitante, ainda mais num museu interativo (...), porque eu acredito na 

construção do conhecimento” (Toledo, entrevista, 2013: 2). Em momento diverso a 



181 

 

entrevistada cita a informação que o museu pretende realizar uma reforma do seu espaço de 

exposição, estimando-o para 2014, mas por razões desconhecidas do investigador, no segundo 

semestre de 2015 ainda não foi realizada. 

Um dos temas abordados com veemência se direciona para o papel do educador e a 

conceituação de mediador. Toledo a descreve com as seguintes atividades, “eu acho que ele 

potencializa essa experiência no sentido de criar, ajuda a criar reflexões, conexões que vai fixar 

melhor, talvez, esse conhecimento e também ampliar o leque dessa relação com a língua e com 

a cultura” e em relação ao visitante, comenta a expectativa de “ao longo do prazo, a gente 

também quer descobrir (...) se essas ferramentas, essas linguagens, (...), se elas estão sendo 

eficazes (...) e se eles conseguem perceber, então, essa língua de uma forma distinta” (Toledo, 

entrevista, 2013: 3). A acrescentar a informação que a caracterização por mediador é recente, 

há aproximadamente seis anos que estes profissionais eram denominados de monitores, com 

um perfil profissional próximo à tipificação de um guia cultural. Após uma reformulação 

interna, o termo educador substitui esta descrição inicial a que se acrescenta comentário 

interessante, em função de sua observação dos visitantes do museu, “realmente o que aconteceu 

é incrível, a forma de chamá-los como educadores fez com que as pessoas começassem a vê-los 

de outra forma” e, continua, “mas eu acho que eles são mediadores, (...) porque aqui a gente faz 

um processo educativo no sentido mais amplo da palavra, aqui a gente faz uma mediação 

mesmo. E a mediação, não só no sentido de estar no meio, porque eu digo que esta mediação 

(...) é para mim circulada em todos os sentidos, quase uma mandala mesmo” (Toledo, 

entrevista, 2013: 3).  

Ao promover uma retrospectiva, ao lembrar questões abordadas pelos idealizadores do 

museu, nesta mesma temática sobre os mediadores, Toledo tece o seguinte argumento, sobre o 

olhar deles em relação ao público e o acervo, “eles não pensaram em mediadores, tanto é que 

eles imaginaram que isso seria automático, mesmo na relação do visitante com o acervo através 

das ferramentas mais tecnológicas” e acrescenta que estes mesmos gestores proporcionam um 

amplo projeto de formação de professores, “imaginando então que o professor seria esse 

mediador ou esse agregado” e por fim, percebem que “isso não se dá tão fácil” (Toledo, 

entrevista, 2013: 6).  
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Fotografia 13: Mesa de jogo eletrônico, espaço Beco das Palavras 

Fonte: Foto do autor  
 

Quanto ao tema dos acervos, a entrevistada grifa que o Beco das Palavras (ver 

fotografia 13) “é a grande estrela, a molecada adora o Beco, mas eu me questiono” e acrescenta 

a seguinte opinião, “eu sinto que é um jogo que não tem desafio, quer dizer, qual é o desafio? 

Você montar uma palavra? Muita gente monta a palavra e quando começa a explicação ela vai 

para outra mesa” (Toledo, entrevista, 2013: 8). Nesta reflexão crítica à função didática desta 

instalação, a entrevistada relembra a sua experiência anterior, no trabalho com estudantes em 

escolas, através do planejamento de atividades didáticas que se estruturavam na dinâmica da 

construção do conhecimento. Nesta premissa, o acervo citado transparece fragilidade operativa 

ao afirmar que “se o jogo não é desafiador, ele não cumpre o objetivo dele, ele brinca e o 

abandona” (Toledo, entrevista, 2013: 8). 

As interfaces constituem um enorme desafio à criatividade e à apresentação de 

soluções práticas a serem implantadas no museu, mas estas iniciativas incorrem em 

consequência não planejada: “o museu se propôs mexer com tecnologia de ponta e elas se 

tornam obsoletas super-rápido” (Toledo, entrevista, 2013: 9). Nesta assertiva, a obsolescência 

surge como um dos principais problemas a ser enfrentado pela gestão museal. A sua 

centralidade nas instalações tecnologizadas como mediação entre o acervo de patrimônio 

imaterial, ressente da acelerada inovação tecnológica, tornando a atratividade dos objetos 

exposto dependentes destas inovações. 



183 

 

Quanto à função museológica de registro de memória, Toledo aborda arguição de 

Antônio Sartini, diretor do museu, numa possível alternativa de instituir, como parte do espeço 

do museu, um “centro de referência da língua”. Mas acrescenta que o modelo deste centro se 

constituiria na seguinte direção: “eu não quero ter livros, eu quero ter bancos de dados, que a 

pessoa venha aqui e saiba que na biblioteca em Paris tem o livro que ela precisa, e de alguma 

maneira criar a possibilidade de conexão, mas ele continua dizendo que não quer o livro físico” 

(Toledo, entrevista, 2013: 10).  

Em aspecto diferenciado, Toledo agrega a informação que se configura em atenção 

diferenciada da equipe gestora, o que fazer com o acervo anterior, quando se o substitui por 

nova instalação? A entrevistada menciona que, em seu procedimento padrão, o MLP procura 

guardar os materiais e conteúdos utilizados, armazenando-os no intuito de um centro de 

memórias. Arquivam catálogos, materiais educativos impressos e mesmo os objetos produzidos 

para as exposições, mas, assevera que este material se recente de sistematização, de tal 

característica que se lhe permita disponibilizá-lo ao público interessado. 

Um dos argumentos em destaque elaborado por Toledo (2013) se articula em função da 

dificuldade que o museu enfrenta ao procurar responder às solicitações da comunidade para 

promover exposições itinerantes. A limitação de impacto significativo se estrutura em função 

da legislação brasileira de direito autoral. Em ilustração a esta situação refere que em uma 

instalação se vinculam vários autores e a cada um se exige a assinatura de termos de 

consentimento, tanto para as exposições internas como as externas, de tal forma que a gestão se 

obriga a instituir um escritório especificamente contratado para administrar esta atividade. Por 

fim, no encerramento do diálogo, Toledo (2013) tece orientações à investigação, em relação aos 

procedimentos do museu, e aborda os critérios internos ao explicitar uma restrição ao 

pesquisador, para que não promova entrevistas dentro do ambiente do museu, arguindo que “é 

um espaço do visitante” e através dessas diretrizes internas “não gostaria que o visitante fosse 

abordado dentro do museu”. Sugere, neste sentido, em alternativa, que a abordagem ocorra 

“quando a pessoa sai (...) do lado de fora da catraca” (Toledo, entrevista, 2013: 12) e conclui a 

entrevista ao orientar o pesquisador com esta expressão cautelosa.  
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3.2. Cultura é currículo120: um programa pedagógico 

 

O programa “Cultura é Currículo” designa um dos eixos constitutivos da gestão de 

política educacional do FDE, órgão da Secretaria Estadual da Educação do Estado de São 

Paulo, e se organiza a partir de três projetos – Lugares de aprender: a escola sai da escola, 

Escola em cena e O cinema vai à escola – conforme expõe a professora Isabel Rodrigues121 

(2014) em entrevista concedida. Refere também que uma das tarefas do Núcleo Pedagógico em 

que atua se estrutura na proposição de atividades formativas aos docentes da rede estadual e na 

avaliação de projetos pedagógicos produzidos nas escolas em função de ofertas de atuação 

diferenciada, normalmente promovidas pelos órgãos de Estado, como o programa “Cultura é 

Currículo”.  

 O MLP se beneficia deste projeto, em especial o módulo “Escola sai da Escola”, já que 

sua execução amplia significativamente o número de visitantes, visibilizados em seus 

indicadores estatísticos. Em resenha, esta iniciativa oferta às escolas públicas, filiadas a rede 

estadual de ensino, o custeio de transporte e alimentação aos estudantes e profissionais da 

unidade escolar participante. A validação do museu pelo projeto, enquanto instituição pública e 

órgão pertencente ao aparelho de estado se materializam no uso privilegiado deste modelo 

cultural para consolidar as suas políticas e proposições pedagógicas.  

 Quanto à questão organizativa, o requisito exigido à participação das unidades escolares 

se estabelece na formalização em registro de adesão, em departamento específico da Secretaria 

da Educação, anexando uma proposta de visita orientada e especificando qual o espaço cultural 

como museus, parques ou centros culturais se deseja excursionar. A limitação se enquadra a 

que estes espaços culturais estejam cadastrados e pré-selecionados pela própria equipe gestora 

da secretaria de educação. A proposta depende também da análise de viabilidade e custeio, em 

função da dotação orçamentária disponibilizada, e a aprovação do projeto pelos técnicos de 

órgãos superiores, segundo a professora Isabel Rodrigues (2014: 9), ocasionando frustações 

quando há a ausência de fontes de financiamento.   

Dos estudantes visitantes se observam os olhares carregados em expressões faciais 

simbólicas de interrogação, representativas da curiosidade em face de vocábulos 

desconhecidos. A descoberta de novas expressões e sentidos às palavras exibidas nos painéis e 

                                                 
120 Este título faz referência a um programa político educacional do Governo do Estado de São Paulo, informações 

adicionais em http://culturaecurriculo.fde.sp.gov.br/programa.aspx (consultado em 15/03/2014). 
121 A Profa. Isabel Rodrigues atua como PCNP (Professor Coordenador em Núcleo Pedagógico), lotada em uma 

das Diretorias de Ensino da Secretaria Estadual de Educação de São Paulo, também docente de Língua Portuguesa, 

em escolas da Rede Estadual de Ensino, entrevista concedida em 12/05/2014.  

http://culturaecurriculo.fde.sp.gov.br/programa.aspx
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ecrãs, na aprendizagem diferenciada fora do ambiente escolar motivam as iniciativas escolares. 

As contradições ao processo do encontro com o diferente perscrutam também consonâncias as 

demandas das políticas educacionais, junto ao sistema de ensino nacional, ao descrever que: 

 

um ensino de qualidade, que busca formar cidadãos capazes de interferir criticamente na 

realidade para transformá-la, deve também contemplar o desenvolvimento de capacidades 

que possibilitem adaptações às complexas condições e alternativas de trabalho que temos 

hoje e a lidar com a rapidez na produção e na circulação de novos conhecimentos e 

informações que tem sido avassaladoras e crescentes. (PCN 1977: s/p).  

 

Neste aspecto, os conteúdos também escolares, que estão trabalhados no museu 

possibilitam consonâncias com as questões socioculturais que demarcam os momentos 

históricos do país e, em conformidade pedagógica, se coadunam com os critérios descritos nos 

parâmetros curriculares nacionais, como àquele que orienta que a “a escola seja um espaço de 

formação e informação, em que a aprendizagem de conteúdos deve necessariamente favorecer 

a inserção do aluno no dia-a-dia das questões sociais marcantes e em um universo cultural 

maior” PCN (1977: s/p). Mas, a esta parametrização normativa, a professora Rodrigues (2014) 

insere relevantes dificuldades conjunturais e culturais dos lugares onde as escolas estão 

instaladas em motivar os estudantes a participarem nestes projetos e que constituem restrições 

consistentes ao trabalho docente, a exemplo, quando os estudantes manifestam que não desejam 

participar do passeio, “eu não quero ir”, “fazer o que lá?”, “vou ficar lá olhando quadro, 

olhando essas coisas” (Rodrigues, entrevista, 2014: 11). Argumentos que marcam a formação e 

a identidade destes sujeitos e que nesses espaços, da alteridade, não encontram no museu o 

lugar de curiosidade museal, tampouco o lugar de pertencimento. Em mesma dinâmica de 

diálogo com estes alunos a professora registra a seguinte expectativa, “eu vou lá para aprender 

como é que escreve e a falar direito” (Rodrigues, entrevista, 2014: 8), a associar na 

metodologia pedagógica do museu a atividade escolar. Cabe também registrar um fato 

interessante em relação à atuação dos educadores do museu, a avaliação em retorno à escola 

estabelece um panorama de aceitabilidade ao espaço e elogio a atuação dos mediadores, 

“gostaram também do tratamento”, e sentiram-se respeitados com as frases, “você pode me 

acompanhar? Por favor” e “eu perguntava e ele respondia” (Rodrigues, entrevista, 2014: 11), 

marcando uma distinção entre os comportamentais, nos espaços comparados. Enfim, a 

professora valida a visita como agregadora de vivência cultural aos participantes, promovendo 

uma pequena ressalva quanto ao tempo de duração da visita acompanhada pelo educador, em 

função do aproveitamento pedagógico, ao afirmar que quando os estudantes começam a “se 
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sentir à vontade” e “quando começam a perguntar” (Rodrigues, entrevista, 2014: 12) o roteiro 

está se encerrando.       

Dos resultados esperados pela secretaria de educação se elencam a dinamização do 

trabalho docente, a ampliação e aprofundamento da aprendizagem dos alunos, a ampliação do 

universo cultural dos alunos, a valorização do patrimônio cultural da cidade, a compreensão e 

respeito às diferenças culturais de grupos e povos e a formação de público à visita de espaços 

promotores de atividades culturais, com detalhamentos descritos no sitio 122  virtual deste 

projeto, todos descritos no programa “Cultura é currículo”. Noutra perspectiva, o momento 

conjuntural que justifica esse projeto de governo para o museu se explicita em duas 

constatações, como primeira a existência de inúmeras opções culturais no município e no 

Estado de São Paulo e a segunda ao reconhecer que a população local desconhece estes espaços 

ou não os frequenta, conforme referenda a professora Isabel Rodrigues ao descrever a dinâmica 

de uma escola, situada em região periférica da cidade, “muitos nunca saíram do bairro” e 

“nunca tinham ido para outro ambiente cultural” (Rodrigues, entrevista, 2014: 10), sobre a 

ausência de opções culturais a esses alunos. O projeto governamental, portanto, insere na escola 

a responsabilidade de aproximar os estudantes e seus profissionais aos espaços culturais, a 

ampliar o acesso a vivências em arte e cultura. 

  

3.3. As entrevistas com os educadores do MLP  

 

 O Museu da Língua Portuguesa abdica de um papel formativo, enquanto difusor 

formal das normas da língua, do ensino da gramática e da ortografia e, mesmo, da teoria 

literária. As atividades formativas aos visitantes, quando ocorrem, se resumem a cursos 

esporádicos, palestras e seminários, sobretudo aos voltados para professores e profissionais da 

área, elaborados em formato de curta duração. Estas atividades se planejam com o atributo da 

variabilidade temática, isto é, ausente de programação e frequência periodizada. A atribuição 

formativa do museu se aplica ao decreto de sua formação, onde sobressai o objetivo 

institucional, dentro da concepção de difusão cultural massiva. Nesta condicionante, os 

sistemas de normas e regulação, que definem o padrão da língua portuguesa, permanecem 

constantemente ausentados de seus projetos curatoriais, e nestas inclusas, as temáticas possíveis 

de serem desenvolvidas como temas de cursos, morfologias, sintaxes, semânticas e fonéticas,  

                                                 
122 Informações adicionais em http://culturaecurriculo.fde.sp.gov.br/programa.aspx (consultado em 15/03/2014) 

http://culturaecurriculo.fde.sp.gov.br/programa.aspx
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se constituem referenciadas somente no contexto dos acervos instalados ou nas exposições 

temporárias, quando convenientes às respectivas instalações.  

 Para Auroux, o museu prognostica a “velha correspondência uma língua, uma nação, 

tomando valor não mais no passado, mas pelo futuro, adquire um novo sentido: as nações 

transformadas, quando puderam, em Estados, estes vão fazer da aprendizagem e do uso de uma 

língua oficial uma obrigação para os cidadãos” (2009: 53) e em ressonância a esta abordagem 

curatorial se soma a decisão dos criadores do museu em priorizar os aspectos da oralidade da 

língua. A citar que o Decreto 50322 de 8/12/2005 que cria o MLP refere que a sua função social 

surge como “parte de uma política linguística associada a uma política de formação do cidadão 

brasileiro”. No entanto, ao reverberar uma das dissonâncias entre as técnicas do falar e do 

escrever, como salienta Auroux, também se registra que “espontaneamente, aprendemos a falar 

nossa língua cotidiana, falando. Mas há uma coisa que parece segura: que desde que exista um 

sistema de escrita, para utilizá-lo é preciso aprendê-lo de modo especial” (2009: 28).   

Em relação ao processo de formação profissional dos educadores do museu, Marques 

comenta a diversidade de habilitações acadêmicas que caracterizam a equipe do núcleo 

educativo e, nesta perspectiva, menciona que “os educadores têm muitas visões diferentes, uma 

formação diferente” (Marques, entrevista, 2014: 1), afirmando que esta situação propicia 

debates e diálogos profícuos nas reuniões internas da equipe. Sobre a discussão recorrente, em 

debates deste núcleo de trabalho, sobre a metodologia de atuação no atendimento aos visitantes, 

Souza (2014) comenta que   

 

aqui a nossa função é justamente essa, por mais que talvez não no início da formação a gente 

lê o Paulo Freire, mas eu que já tinha lido muito antes, eu acho que pelo menos as minhas 

visitas são bem paulofreireanas, (...). A primeira coisa que a gente pergunta em uma visita é 

de onde ele vem, que eles esperam do museu, é a partir dos conhecimentos deles antes de 

mais nada. ” (Souza, entrevista, 2014: 5). 

 

A consideração que ao Museu da Língua Portuguesa conflui a fragmentação 

conceitual, visto o modelo em design das suas instalações, ao anotar os comentários dos  

visitantes ao expressarem suas dificuldades em perceber alguma logicidade no percurso (ver 

figura 3) e, que constituem o espaço das instalações, sem uma perspectiva aparente de 

sequencialidade. A percepção da dispersão dos acervos ofertados fomenta a sensação de 

fragmentação conceitual, na de pulverização de suas informações, e, em contrapartida, Marques 

(2014) comenta que “como o acervo trabalhava com o patrimônio imaterial acho que foi isso 

que me atraiu mais, do acervo trabalhar não o português como gramática, mas o português 

como cultura” (Marques, entrevista, 2014: 3), no quesito que o visitante interage com o 
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ambiente. Para ilustrar o debate sobre a relação entre a tecnologia e a língua, enquanto acervo 

museal, se prospecta abordagem de Castells (2000), ao observar a seguinte interseção, “por 

volta de 700 a.C. ocorre um significativo invento na Grécia: o alfabeto, cujas características 

inovadoras permitem caracteriza-lo como uma “tecnologia conceitual” (Castells 2000: 353). 

Em analogia comparativa, este autor submete às transformações tecnológicas das últimas 

décadas, em similar processo criativo à criação do alfabeto, a inserir a internet, a rede de 

computadores e suas dinâmicas de pesquisa, na modalidade de “supertexto e meta linguagem” 

(Castells 2000: 353) também como uma tecnologia conceitual, que, por sua vez, está a 

revolucionar o modo com que as pessoas desenvolvem a comunicabilidade, o registro de 

informações e a escrita. 

A sugerir que esses aspectos impactam os modelos de interatividade, seus projetos, os 

espaços de produção cultural, lazer, entretenimento e os modelos de escolarização, com os 

quais o MLP estabelece metodologia de interação para com os visitantes. Neste contexto, os 

comentários dos entrevistados, sobre os acervos, agregam observações críticas importantes, de 

ordem técnica, ao enunciarem erros ou discrepâncias que ocorrem nas descrições dos objetos 

museais expostos. Algumas dessas situações geram circunstâncias constrangedoras, por quando 

os visitantes as reconheçam e as comentem com os educadores, presentes nas salas de 

exposição, alguns a criticar a curadoria, por não tomar os devidos cuidados técnicos, a exemplo 

de visitantes de Angola que encontram desajustes na descrição de origem dos objetos expostos, 

no totem sobre a África, e um visitante judaico que comenta uma discrepância na descrição de 

um objeto exposto, um prato, cuja função seria de uso em rito religioso. 

 Oliveira (2014), em outro aspecto, comenta que os materiais e “equipamentos, aqui do 

museu, eles são muito fáceis, eles são praticamente autoexplicativos. Mas, eu acho que, a parte 

que eles interagem menos, até mesmo por ser uma questão mais expositiva, mesmo, talvez seja 

o corredor do restauro, que aí ele vai trazer uma outra discussão, também, é o processo de 

restauração da estação que é uma parte componente do acervo também” (Oliveira, entrevista, 

2014: 5). Este pequeno corredor, localizado no segundo piso, contém fotografias e matérias que 

descrevem parte do processo de restauro do prédio, destoando, em sua formatação, do conjunto 

tecnologizado dos ambientes do museu.    

 Embora se referende como uma abordagem de contínua discussão, o dilema se o 

espaço em que se trabalha é um museu ou não, referente aos debates ocorridos entre os 

entrevistados, no contexto de suas reuniões no núcleo educativo, Marques (2014) atribui sua 

opinião ao afirmar que “ele não é um museu tradicional, ele não tem nada de tradicional (...). 

Durante as nossas discussões tem hora que a gente acha que é, tem hora que a gente fala que 
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não” (Marques, entrevista, 2014: 3). Como argumento refere o diálogo com um estudante, que 

ao ser questionado se está dentro de um museu, responde: “- não, mas o museu é um lugar que 

eu vou e vejo o do outro” (Marques, entrevista, 2014: 3), isto é, na expressão da leitura do 

estudante sobre o espaço em que se encontra, museu seria se encontrasse obras de arte ou 

objetos de raridade, como o acervo lhe está próximo ao cotidiano, a língua, a classificação de 

museu lhe confere estranhamento.  

 Em relação ao conteúdo temático dos acervos, correlacionando-o com as reações dos 

visitantes, Marques (2014) descreve discussões com grave teor distintivo, no quesito que o 

interlocutor se posiciona com uma formação religiosa especifica que, por sua vez, lhe infere 

posições culturais em afastamento conceitual frente a algumas palavras, objetos e imagens 

expostas, a exemplo,  

 

a gente tem o totem do Ioruba, que tem várias palavras que nomeiam orixás, então, de como 

muitas crianças veem isso, de como a cultura familiar, ou a cultura dentro da escola, “- 

Nossa, eu li um totem de macumba!”. Então, de como tentar quebrar um pouco dessa visão, 

mas sem tirar o que é passado dentro de casa, do que é aprovado pela família, mas tirar o 

preconceito, mesmo, não tentar fazer ele gostar ou não, mas de quebrar o preconceito, um 

pré-conceito” (Marques, entrevista, 2014: 6). 

 

   

 A situação se assemelha ao comentário de outra educadora sobre a proposição de 

visitantes que lhe solicitam a retirada de algumas palavras das listas apresentadas nos totens. O 

contra-argumento se estabelece ao afirmar o sentido pedagógico de sua permanência, dada a 

situação em que a ausência desta palavra na lista resultaria em desestimulo ao diálogo, com os 

próprios educadores ou, mesmo, com o possível acompanhante deste visitante. Desta 

configuração, se observa que a presença destas palavras, de característica polêmica, oportuniza 

interações frente a manifesta opinião do outro, mesmo que, na insígnia de se lhe retire do 

acervo museal. Marques (2014) ilustra este propósito ao observar que algumas palavras como 

“xoxota” e “bunda”, causam esta reação do visitante, “- nossa, que coisa horrorosa, como que 

um museu, de família, tem uma palavra dessas?”. Então, é tentar conversar, “- o que te faz 

achar que uma palavra é feia ou bonita?”, e, continua sua argumentação sobre os procedimentos 

dos educadores, nestas situações, “que herança cultural é essa que fica enraizada, de achar falta 

de educação, achar educado, falar assim, assado. Mas é mais de trazer, da conversa mesmo 

(...)” prossegue o diálogo com a próxima pergunta: “- Por que você acha isso?” (Marques, 

entrevista, 2014: 7). 

 Na entrevista do educador Bispo (2014) se destaca o registro da seguinte situação: 

alguns visitantes que assistem aos audiovisuais tecem críticas, ao mencionarem que “estão 
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desatualizados, estes contextos não usam mais, eu vejo o participante falar que quer uma 

linguagem usada no Nordeste, mas a gente não pode receber este conteúdo, é difícil, é uma 

coisa que falta, mesmo para nós, a participação ativa do público, não só no modo passivo, mas 

também no representativo” (Bispo, entrevista, 2014: 4), isto é, em seu trabalho cotidiano os 

educadores ressentem de mecanismo institucional, em ampliação da participação dos sujeitos 

visitantes, dada a expectativa em encontrar no museu os acervos e conteúdos que lhes 

proporcionem sentido de identidade cultural.  

O quesito da estrutura em função da acessibilidade, aos portadores de deficiência 

física ou mental, preocupa os educadores entrevistados, e se mantém constantemente referida, 

como premente à resolubilidade no museu. A necessidade de adaptabilidade estrutural, em 

atendimento a este perfil de público, repercute em atividades de planejamento e em reuniões 

preparatórias, periódicas, dos educadores. No aspecto formativo a este atendimento, Souza 

(2014) adenda que, “a gente pensou sobre a acessibilidade, então o que a gente trabalhou por 

enquanto na programação, (...) na deficiência visual, deficiência auditiva, mas o que a gente 

mais trabalhou foi deficiência intelectual, que é mais difícil de perceber, saber lidar, cada caso é 

um caso” (Souza, entrevista, 2014: 3). Nas avaliações em andamento, sobre esta tarefa, em 

função das observações em situações cotidianas ao ambiente de trabalho, Souza (2014) 

explicita as seguintes propostas,  

   

a gente tinha planos de fazer um audioguia, ou um videoguia em libras também, mas ainda 

não saiu isso, mas alguém que é surdo por exemplo, consegue ver alguma coisa, mas tem 

muita coisa de áudio no museu, então se perde muito. Então, alguém que é cego, (...) as 

palavras nos computadores, ele fala o som da palavra, mas não fala o significado. Para quem 

é cadeirante, tem aqueles bancos, em frente dos computadores, que você não consegue 

colocar a cadeira, e para deficiente intelectual, depende de qual a deficiência, mas tem muita 

gente que se perturba com os ruídos, ou com o fato de ser escuro, e ter luzes piscando (Souza, 

entrevista, 2014: 3).  

 

No conjunto dos depoimentos, os entrevistados entremeiam questões correlatas à  

identidade, ao pertencimento, ao estranhamento e ao afastamento, na sua relação com o museu 

e reafirmam, nessas categorias de análise, várias posturas interpretativas, as quais emergem 

como elementos de contextualização  na configuração da investigação. 

Neste contexto, o quesito da interatividade se conforma como eixo estruturante do 

trabalho destes profissionais, Marques (2014) referenda com a seguinte explanação: “se a gente 

tivesse no museu algum lugar aonde as pessoas pudessem contribuir com palavras, com causos, 

com sotaques, acho que isso ainda aprimoraria o acervo sabe, seria um acervo mais ainda 

interativo, porque a pessoa traz aquilo dela, não só vê e reconhece alguma coisa dela, como 
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contribui para a formação do museu” (Marques, entrevista, 2014: 7). Desta circunstância, os 

educadores encontram-se sobrecarregados, frente aos desafios didáticos, em atender a uma 

proposta de trabalho que encontra em coletivos de visitantes posturas comportamentais de 

antidiálogos, ou de “imobilidade” e o “mutismo” (Freire 2007: 57) dos participantes, e a 

repensarem suas opções em dinâmicas que propiciem uma liberdade opinativa e de visão crítica 

do ambiente e percurso. Em aspecto diferenciado há a situação em que algumas turmas estão 

preparadas para um profícuo aproveitamento do percurso, e mesmo para questionar os 

educadores em suas pesquisas. Mesmo nesta perspectiva, Anjos (2014) alerta para que “às 

vezes com uma fixação pela prancheta e por anotar aquilo que a gente fala que acaba perdendo 

o estético, o visual, então, é o oposto também” (Anjos, entrevista, 2014: 5). 

Em contextualização conjuntural constata-se também a resistência cultural ou a 

aversão que parcela significativa dos estudantes brasileiros consigna aos estudos123 das normas 

formais da língua portuguesa. Esta disciplina, obrigatória e de maior carga horária na grade 

curricular escolar, se distingue ao estar considerada, por parcelas de estudantes, como 

complexa e difícil. A isto se somam as dificuldades dos educadores em motivá-los para 

produção de textos e aos propósitos de ampliação às suas atividades de leituras literárias. Ao 

pesquisar a constituição histórica e cultural do Brasil (Brasil 2003), e os concernentes conflitos 

pela sua independência, frente ao modelo imperial português, se pode averiguar resquícios 

conflituosos e contraditórios, entremeados de gestos de afastamento e aproximação, inferentes 

à postura relacional e cultural de ambas as comunidades nacionais. As consolidações de 

pressupostos culturais, relacionados com esta formação de valores e premissas, também 

caracterizam as opiniões distintas dos visitantes ao museu e repercutem nas respectivas redes 

de resistências, e no distanciamento promovido por parcelas das lideranças, locais e regionais, 

no que concerne aos modelos políticos e culturais portugueses. Neste contexto, cabe salientar 

que, após o processo de promulgação da república, o Brasil atravessou constantes períodos de 

ditaduras e governos autoritários, cujas gestões também tiveram impacto nos quotidianos 

político-sociais. Estes, no entanto, refluem em consequentes aprofundamentos antagonistas e 

obliteram a formação identitária nacional. Estas complexas trajetórias findam por agregar, nos 

imaginários culturais da coletividade local, o estabelecimento de correlações por vezes 

contraditórias e que com o tempo se firmam como uma identidade próxima e nacional ou 

distante e estrangeira. De Souza (2014), neste sentido, acrescenta a seguinte ilustração: “é 

                                                 
123 Estudos sobre a relação ensino-aprendizagem estão discutidos, exaustivamente, no Brasil. Documentos do 

Ministério da Educação (MEC) permitem a averiguação em www.mec.gov.br (consultado em 12/01/2016). Cabe 

ressaltar que as variações e modalidades de resistência também perpassam as disciplinas escolares.  

 

http://www.mec.gov.br/
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engraçado, porque tem muito visitante português, (...), mas tem muitos que vem, e diz que este 

não é um museu da língua portuguesa, e sim da língua brasileira” (Souza, entrevista, 2014: 11). 

Coelho (2014) assevera, no entanto, em várias falas observadas entre estudantes, a seguinte 

dinâmica:  

 

eu sempre pergunto “o que vocês acham que vai ter no museu? ”(...). Primeiro eu pergunto, 

se eles ficaram tristes ou felizes, para vir no museu, e sempre ficam tristes, alguns ficam 

felizes, mas a maioria é tipo “ - ai, não queria vir porque vai ser chato”, e aí eu falo “ (...) - 

mas o que você acha que vai ter dentro? ”, “ - ai, vai ter livro, vai ter coisas...”, então, depois, 

no final eles falam “ - nossa, é muito legal, é muito legal” (Coelho, entrevista, 2014: 6). 

   

 Quanto aos objetos expostos no segundo piso, junto aos totens, não se tipificam como 

acervo museal, como afirma o próprio museu, mas são classificadas como ilustrações didáticas, 

isto é, compõem-se de materiais os quais a curadoria do museu utiliza como demonstrativo da 

etnia representada ou de seu uso comum, mas contraditoriamente, por várias oportunidades se 

observam os visitantes fotografando-os e, em seus comentários, tratando-os como objetos de 

acervo, construindo argumentos que os expliquem como raridades ou curiosidades de perfil 

museal, em clara desconexão comunicativa com os parâmetros dos curadores. A configuração 

em relação ao plano estrutural do projeto curatorial encontra uma opção marcante pela ausência 

de livros impressos. Desta perspectiva, Bispo (2014) interpõe sua opinião, ao comentar que 

para o setor educativo, este objeto é um elemento “demonstrativo” e que os utiliza em suas 

dinâmicas no museu, com dinâmicas diferenciadas ao público infantil. Neste sentido, este 

educador demonstra sentir “falta de um livro no acervo” (Bispo, entrevista, 2014: 5); do 

diálogo com este educador se pressupõe que a ausência de livros, em algum expositor no 

museu, ou em um espaço de leitura, pode representar ao visitante uma denotação de que o 

museu se contrapõe, conceitualmente, ao uso do livro impresso. Ao refletir sobre a ausência do 

livro impresso, com a atividade pedagógica das turmas escolares visitantes, é de salientar as 

críticas relatadas pelos entrevistados ao perceberem o descompromisso pedagógico de algumas 

unidades escolares para com o modelo de projeto em difusão cultural do museu, como refere 

este educador, “eu diria que o nosso carro chefe são os grupos escolares, que é um processo que 

é importantíssimo, eu acho que é uma formação de público mesmo” (Anjos, entrevista, 2014: 

3), que se contrapõe a postura de algumas turmas escolares despreparadas para o 

aproveitamento didático adequado, em suas visitas ao museu. Em deferência se observa o 

discurso oficial das redes de ensino que explicitam sua adesão às diretrizes do PCN, mas, na 

prática, minimizam articulações das visitas externas com os respectivos conteúdos curriculares, 

cuja modelagem perscrutaria em avanço para além das vivências estipuladas dentro do 
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ambiente escolar, como confere Anjos (2014), que no museu se recebe visitas de alunos que 

moram em regiões de vulnerabilidade social e que para estes, “às vezes, vir para o museu é o 

evento” (Anjos, entrevista, 2014: 5). 

A atividade do educador, enquanto figura mediadora, a dirimir as dúvidas elencadas 

pelos visitantes ou a estimular formas de uso das instalações, expressa a necessidade de 

habilidade técnica, da capacidade de interpretar as expectativas dos visitantes e fornecer-lhes 

elementos que facilitem a sua estadia no ambiente. No caso dos adolescentes se observa uma 

proposição prévia de resistência e desconfiança, que o profissional é desafiado a superar. Uma 

das declarações de visitante, neste perfil, e que agrega valor ao trabalho do educador, 

manifesta-se no seguinte registro de memória de uma das visitas, “- pensei que o educador (...) 

era muito chato, mas você é muito legal” (Bispo, entrevista, 2014: 3). A consideração sobre o 

acompanhamento de grupos, este mesmo entrevistado, comenta que a atividade no Beco das 

Palavras, proporciona o momento de maior autonomia do participante, em relação ao educador, 

pois este jogo infere um envolvimento cuja dinâmica sujeito/máquina se organiza de maneira 

ativa.  

No debate sobre o grau de interatividade que cada instalação apresenta, as novas 

tecnologias se consolidam como o paradigma instrumental que fundamenta o surgimento deste 

museu, pois na base de sua conformação se inserem o conteúdo dos acervos, tanto textuais 

quanto imagéticos. Em reflexão sobre a complexidade desta relação, entre o patrimônio 

imaterial no MLP e seu contexto de decisões ético-políticas correlatas aos meios de sua 

comunicabilidade, se retoma Bourdieu (2007) ao esclarecer que estas decisões se submetem a 

sistemas de valor e respectivas lógicas de determinação, isto é, “se é certo que certos 

indivíduos, ocupantes de posições semelhantes, podem ter opiniões diferentes, segundo sua 

origem social e sua trajetória, tudo parece indicar que os efeitos da trajetória individual (...), se 

exercem no limite dos efeitos próprios da classe” (Bourdieu 2007: 426). Outra questão que se 

apresenta está em qual classe social a curadoria do museu se baseia para decidir os modos de 

apresentação institucional, tanto no contexto do design de interior, quanto aos conteúdos 

selecionados. Neste caso a interatividade técnica, da mediação efetuada pelo educador, como a 

interface homem/máquina, dos ecrãs e instalações se entrelaçam politicamente. Uma das 

expressões simbólicas que representa esta dinâmica, captada em observação no museu, se 

expressa na seguinte frase de um visitante: “- aí, eu não falo assim, por que não tem o sotaque 

de minha terra nesse vídeo?”, ao expressar afirmativamente sua pronúncia regionalizada, que 

não encontra ressonância no equipamento em uso, no caso o “Mapa dos Falares” (Marques, 

entrevista, 2014: 8). A proposta do educador que, em parte, atenderia a esta proposição de 
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interatividade baixa, se viabilizaria ao proporcionar uma forma de registro e gravação da 

participação deste usuário, inserindo a sua colaboração como elemento de agregação de 

conteúdo a este acervo (Marques, entrevista, 2014: 8). Em dinâmica relevante acrescentada por 

Oliveira (2014) ao mencionar a ausência de um “espaço (...) onde o visitante colocasse a 

avaliação dele, sobre o museu” (Oliveira, entrevista, 2014:6). A condicionante deste modelo de 

coleta de opinião só obtém resultados quando a instituição possui interesse e metodologias de 

gestão que além da coleta, sistematizem e insiram as avaliações no contexto de suas tomadas de 

decisão. A tentativa de comunicabilidade com o público, recentemente habilitada, é 

possibilitada através da página no facebook, gerida pelo núcleo educativo do museu. O fator 

limitante deste recurso é indicado por resultado observado por Oliveira (2014) ao comentar que 

este produto “não tem diálogo, (...) às vezes a gente tem centenas de compartilhamentos, mas 

comentários, às vezes são três, quatro” (Oliveira, entrevista, 2014: 6). Ao continuar na temática 

da interatividade, um depoimento que sugere um fator observacional diferenciado é o de Anjos 

(2014) que refere que o painel Linha do Tempo “é o que mais se aproxima de um museu 

tradicional, convencional da museologia histórica”, e continua seu comentário sobre o 

comportamento dos visitantes, ao destacar os categorizados como espontâneos, que optam em 

investir tempo neste acervo, em detrimento dos computadores, incluindo tirar fotografias de 

seus vários aspectos, em textos e imagens expostas (Anjos, entrevista, 2014: 5).   

Uma referência qualitativa que emerge no decurso das entrevistas se extrai através das 

sugestões de inovação, tanto em acervos, como em melhorias nos processos de trabalho. Entre 

estas, Coelho (2014) refere que “talvez faria um espaço de leitura, mais como uma biblioteca, e 

não como uma coisa exposta no museu” (Coelho, entrevista, 2014: 7). Este mesmo educador 

reafirma esta demanda por observar um componente de “frustração para eles”, pois se carece de 

um “espaço de conversa, um espaço que eles até podem conversar sobre o que tinha no espaço 

do museu”, e a continuar a sua argumentação opina “eu acho que é um espaço importante, ter 

esse espaço de diálogo também, que é uma coisa que não tem. É uma coisa que eu acho que eu 

sinto falta” (Coelho, entrevista, 2014: 7).  

Na interseção das entrevistas se possibilita o reconhecimento de opiniões similares 

entre os educadores, quanto à função dos audiovisuais, por exemplo, apresentados no telão do 

segundo andar, no contexto da compreensão e avaliação do projeto pedagógico institucional. 

Nesta persecução, Silva (2012) apresenta uma profícua reflexão sobre os métodos de 

análises, aos conteúdos fílmicos, e gera um alerta à observação crítica, por quando se provê um 

olhar atento, em relação às temáticas, por vezes, submersas nos conteúdos, como: “poder e 

ética, sujeito realizador e sujeito participante, comportamento ativo e postura passiva, o filme 
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como instrumental didático, o documentário como modelo de atuação do educador enquanto 

animador cultural, entre outras proposições” (Silva 2012: 89). A substituição ou incorporação 

de filmes, na lista de audiovisuais do museu,  insere narrativas produzidas para a população 

jovem e adolescente, encontra o seguinte registro de um adolescente, captado pelo educador: “- 

tantos vídeos que é até brega, você vê o pessoal da nossa idade falar: meu, nossa, aquele vídeo 

lá não faz sentido” (Coelho, entrevista, 2014: 8). O comentário a acrescentar lembra a ausência 

de legendas nos vídeos e a situação de apresentações simultâneas cujo impacto ocasiona 

cacofonia. Neste parâmetro, o entrevistado (Coelho, entrevista, 2014: 8) menciona outra 

ocorrência, em que uma jovem sentiu forte indisposição, de saúde física, e necessitou de 

atendimento médico, sugerindo inadaptação à turbulência sonora do espaço. Em situação 

similar ocorreu com visitantes na faixa etária categorizada como terceira idade e que usam 

aparelhos auditivos, no caso, possuem dificuldades em ouvir as narrativas dos vídeos e das 

instalações dispostas, pois as sonoridades se entrepõem. Estas situações envidam esforços para 

encontrar soluções técnicas em atendimento a este perfil de público.  

A observação de Anjos (2014), em sua entrevista, expressa o interesse em receber o 

retorno às colaborações participativas, através da recepção de cópia do trabalho final desta 

investigação. Esta expectativa exige do investigador o compromisso ético em corresponder. 

Este mesmo educador comenta a expectativa de obter algumas informações 

qualitativas de seu trabalho, com os resultados da investigação, para “comparar uma visita 

mediada e uma não mediada, até para a gente mesmo saber, se o nosso trabalho está sendo bem 

feito, uma visita que vem para cá sem mediação, (...) ou, a visita mediada, conosco, eu acho 

que uma pergunta focando no nosso trabalho seria essa: se a visita mediada fez diferença ou 

não. Se a visita com o educador do MLP faz diferença ou não” (Anjos, entrevista, 2014: 9). 

Enfim, o coletivo de educadores contribui com um significativo volume de informações e 

subsídios de análise para este projeto investigativo; as declarações prestadas confluem para os 

esforços por compreender a dimensão da interatividade e da metodologia de difusão cultural do 

Museu da Língua Portuguesa e agregam informações valiosas para a composição distintiva de 

seu contexto final. 
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4. A pesquisa qualitativa: a coleta de dados e a avaliação  

 

4.1. As unidades escolares e o seu território cultural 

 

A relação entre o Museu da Língua Portuguesa e as unidades escolares de ensino 

abordadas, como espaço ampliado desta abordagem etnográfica, se destaca como referência 

observacional frente às análises dos aspectos correlatos às interações comunicativas entre a 

instituição e os sujeitos visitantes. O alongamento deste escopo observacional promove a 

inclusão de fontes alternativas, como os materiais impressos produzidos pelo museu, as 

entrevistas realizadas aos professores visitantes e membros do núcleo de educadores do museu. 

Quanto à dinâmica de aplicação do questionário, exige-se a acuidade metodológica para 

contextualizar os diversos perfis sociológicos estabelecidos nos territórios dos lugares, isto é, 

referente aos perfis que caracterizam cada região, descritas geopoliticamente (ver Figura 4).   

 

 

Figura 4: Mapa de distribuição espacial do MLP e das escolas participantes da aplicação do instrumento de coleta 

de dados 

Fonte: Mapa obtido através de Google Maps e adaptado pelo autor 

 

A dispersão geoespacial dos grupos escolares visitantes e o volume de alunos 

matriculados nas unidades escolares do Estado de São Paulo demonstram indicadores (ver 

Tabela 1) a ultrapassar a marca de 7,5 milhões de estudantes, somados os matriculados em 

ensino fundamental regular e ensino médio, o que inviabiliza os parâmetros de aplicação por 

metodologia de pesquisa quantitativa direta, a menos que se utilizem critérios de 
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proporcionalidade probabilística. Estes dados reafirmam a opção pelo método de pesquisa 

qualitativa, de suporte etnográfico, por se adequar às necessidades desta investigação. 

 

 

           Tabela1: Estatística de Matrícula Inicial no Ensino Fundamental e Médio no ano 2014124 

Escolarização/Matrículas 
Brasil São Paulo 

% 

SP/Brasil 

Ensino Fundamental Regular 28.459.667 5.499.971 19,3% 

Ensino Médio 8.300.189 1.927.855 23,2% 

Ensino de Jovens e Adultos Fundamental                       2.284.122 211.544 9,3% 

Ensino de Jovens e Adultos Médio 1.308.786 231.849 17,35% 

Total  40.352.764 7.871.219  

     Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Um dos critérios avaliados na modelagem de aplicação do questionário se explicita por 

meio de sua inserção em várias unidades escolares, situadas em regiões que abranjam diferentes 

aspectos socioculturais, como escolas de ensino público e privado, escolas situadas na capital 

do Estado e em município do interior, cujos perfis ensejam distinções de validação ao método 

da pesquisa qualitativa adotada. Nas unidades escolares investigadas, como elemento de 

contextualização, se adicionam a coleta de informações a partir de diálogos com os professores, 

coordenadores e direção, na medida em que se disponibilizam a participar. O deslocamento 

espacial (ver Figura 4) e temporal das aplicações do instrumento permite a variabilidade 

qualitativa de dados em função das unidades escolares oriundas de regiões socioeconómicas 

diversificadas e períodos de tempo planejados e distanciados, diferenciados igualmente entre os 

grupos respondentes, a incrementar um elemento técnico ao necessário afastamento científico, 

proposto como roteiro de trabalho desta investigação acadêmica.  

 A opção pelas escolas como lugares de captação de dados que permitem avaliar o 

ambiente museal (Cazelli 2005: 25) está sustentada na característica de sua logística, em função 

do significativo percentual de alunos que o visita, a atribuir dessa forma um referencial 

qualitativo ao dado coletado. Para Fleury (2009) a escola consiste numa “instância crucial da 

socialização cultural” (2009: 79) e a sua inclusão proporciona o agregar de aferições 

qualitativas que subsidiem a investigação. Em relação à técnica de elaboração de cada 

inquirição no questionário se acrescenta também o indicativo de Fleury sobre a “interação entre 

                                                 
124 Dados obtidos em indicadores oficiais, governo do Estado de São Paulo, através de sua Secretaria de Estado da 

Educação, disponível em: http://www.educacao.sp.gov.br/a2sitebox/arquivos/documentos/967.pdf (consultado em 

11/11/2015). 
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instâncias” (Fleury 2009: 81), no caso desse autor situar a família e a escola como foco de 

comparação entre as competências linguísticas 125 , isto é, a correlacioná-las ao modo de 

comunicação social e ao nível de domínio linguístico que desenvolvem estes ambientes de 

convivência humana, ao frisar que o lugar da escola é propício à reprodução cultural.  

Cabe ressaltar uma ambivalência política organizativa significativa ao ambiente 

escolar, pelo menos no contexto brasileiro, entre a obrigatoriedade da frequência por 

determinação legislativa e a garantia desse direito, também pela mesma norma constitucional 

(Brasil 1988), cuja luta social em parcelas da sociedade local pela universalização do ensino 

público entra em conflito com a desvalorização desta mesma escola pública. Essa ambivalência 

se repercute nos índices de evasão escolar e nos resultados insatisfatórios encontrados junto aos 

indicadores de avaliação, realizados pelo próprio Estado. Os avanços normativos que compõem 

o Capítulo II da Constituição da República de 1988, na temática da educação, e os debates 

sobre a dinâmica quantidade versus qualidade, na educação pública brasileira, não encontra 

consenso entre os especialistas. O debate sobre esses assuntos percorre os diálogos observados 

entre os docentes de todas as unidades de ensino visitadas. 

 

 

 4.1.1. Escola Estadual Júlio Mesquita 

  

 

A Escola Estadual Júlio Mesquita está localizada na região semiperiférica da cidade de 

Campinas, no bairro Jardim das Oliveiras (ver Fotografia 14), região urbana, a cerca de 5 km 

do centro do município. A escola disponibiliza à comunidade uma página126 no facebook por 

onde comunica, mesmo de forma fragmentada, os seus projetos pedagógicos e eventos 

organizados. A unidade escolar conta com um quadro completo de turmas escolares, com 

significativo volume quantitativo de estudantes matriculados (ver Tabela 2) e adequada 

distribuição de docentes (ver Tabela 3) no contexto do sistema estadual de ensino.  

  

 

 

                                                 
125 O trabalho de Laurent Fleury (2009) pode ser complementado com o estudo de Basil Bernstein, Langage et 

classes sociales: codes sociolinguistiques et controle social (Paris: Minuit, 1973). 
126 Disponível em sítio da escola: https://www.facebook.com/eejm.campinas (consultado em 24/10/2015). 
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Tabela 2: Número de alunos matriculados na Escola Júlio de Mesquita em 2015 

Estudantes por turno 

Turno manhã 406 

Turno tarde 266 

Turno noite 67 

Total 739 

Fonte: Tabela elaborada pelo autor, a partir dos dados fornecidos pela área administrativa da escola 

 

 

 

Fotografia 14: Imagem externa da E. E. Júlio de Mesquita mostra a valorização da educação 

artística na escola  

Fonte: Foto do autor 

 

 Campinas está distanciada a aproximadamente cem quilômetros do município de São 

Paulo, capital do Estado, onde também se localiza o MLP. A dinâmica industrial da cidade 

abrange um perfil cosmopolita com cerca de um milhão de habitantes. Mesmo estando distante 

de regiões consideradas de alto índice de violência urbana, a escola protege-se de vandalismos 

e roubos por grades (ver Fotografias 14 e 15), em sua entrada lateral, do espaço de 

teatro/auditório, e entrada de alunos, saguão frontal. A convivência no pátio (ver Fotografia 16) 

é participativa e, nos horários de intervalo entre as aulas, se transforma num grande espaço de 

encontro e diálogo.  
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Fotografia 15: Saguão de entrada da Escola Estadual Júlio Mesquita. A imagem é simbólica, a 

presença de duas portas gradeadas para adentrar à escola exprime as preocupações com as questões 

de segurança 

Fonte: Foto do autor 

  

 

 

 

Tabela 2: Equipe de profissionais da Escola Júlio de Mesquita em 2015 

Equipe de Profissionais 

Professores 65 

Equipe pedagógica 4 

Equipe apoio administrativo e operacional 8 

Total 77 

Fonte: Tabela elaborada pelo autor, a partir dos dados fornecidos pela área administrativa da escola 
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Fotografia 16: Imagem de pátio interno, com o cuidado para a não identificação de imagem individual 

dos estudantes no quesito da ética da imagem; presença de cadeirante em vivência coletiva no pátio da 

escola 

Fonte: Foto do autor  

 

   

 

 A escola desenvolve um projeto pedagógico que valoriza as festas coletivas, como a 

festa junina, característica das tradições culturais regionais e populares no interior do Estado. 

Referindo atividade diferenciada em que os estudantes se envolvem, em função de interesse 

caracterizado por perfil etário adolescente, é mencionada a festa do Halloween, alusão à 

tradição norte-americana, mas que nos últimos anos tem vindo a atrair o coletivo desta 

comunidade escolar, através de peças de teatro, dinâmicas com maquiagem, vestuário típico e 

ampla pesquisa cultural, a mobilizar todas as turmas. A visita ao MLP, neste contexto, compôs 

parte desse projeto pedagógico escolar, com o objetivo de aproximar os estudantes aos espaços 

culturais. 
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4.1.2. Escola Estadual Paulo Rossi 

 

 A Escola Estadual Professor Paulo Rossi (ver Fotografia 17) está localizada no bairro 

Mirandópolis, na capital do Estado de São Paulo. A região dispõe de benefícios urbanos como 

uma boa rede de transportes e proximidade à estação do metro. A denominação da escola, 

Paulo Rossi, presta homenagem a um professor que, por seu histórico, contribuiu para a 

consolidação da rede pública escolar no Estado. O sítio da escola127 registra uma frase deste 

docente, inspiração para o seu projeto pedagógico, “é tão importante pensarmos naquilo que 

dizemos que, se cada vez olhássemos para trás, a dor da nossa própria ignorância faria com que 

abafássemos definitivamente o dom sublime e divino da palavra”. 

 

 

Fotografia 17: Exterior da escola “Paulo Rossi” 

Fonte: Foto do autor  

 

 

 

 Mesmo em região considerada de classe média, os seus estudantes são compostos por 

filhos de trabalhadores, pequenos comerciantes e moradores de núcleos residenciais populares. 

Em relação à gestão administrativa e pedagógica, a escola enfrenta os mesmos desafios que 

interpelam o conjunto da rede pública estadual, isto é, uma estrutura predial antiga, com 

demandas constantes de manutenção, necessidade de grades (ver Fotografia 18) para prevenção 

em segurança, deficiências financeiras para custeio de projetos formulados pelos docentes, o 

                                                 
127 Internet. Disponível em http://eepaulorossi.com.br/crbst_1.html (consultado em 23/06/2014). 
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perfil de estudantes entre o dinamismo e a expectativa formativa e a indisciplina e a 

desestruturação familiar. 

 

 

Fotografia 18: Portaria de entrada da escola “Paulo Rossi” 

Fonte: Foto do autor  

 

 

Nessa conformação, a escola se destaca por inovações e propositividade em seu projeto 

pedagógico. A instituição, ao organizar a sua comunicação com a comunidade através de 

página no facebook128 e em seu sítio129, disponibiliza a informação de um projeto denominado 

“Quem é Quem,” idealizado pela professora Tânia Trevisan, cujo objetivo é articular a 

divulgação de entrevistas, gravadas em vídeo, de funcionários e professores. Registra-se 

também que esse portal de comunicação se viabiliza por iniciativa particular, isto é, não se 

compõe como página formalizada, isto é, gerida por órgãos da Secretaria Estadual da 

Educação. O seu expediente registra a autoria de produção de conteúdos a Paulo Mini e a 

administração de páginas sociais a Tania Trevisan e Magali Gabriel, ambas docentes da escola. 

 

 

                                                 
128 Disponível em https://facebook.com/PauloRossiOficial (consultado em 20/08/2015).  
129 Disponível em http://eepaulorossi.com.br/crbst_2.html (consultado em 20/08/2015). 

http://eepaulorossi.com.br/crbst_2.html
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Fotografia 19: Imagem de atividade didática em sala de aula, Escola Estadual Paulo Rossi  

Fonte: Disponível no facebook da escola130 

 

 

 A observação das dificuldades enfrentadas pela equipe de profissionais da escola, dada 

a complexidade que resulta do número de alunos matriculados (ver Tabela 4), está retratada no 

depoimento da professora Tânia, disponibilizado no site6 da escola:  

 

estamos percebendo mudanças demasiado tristes para o futuro da nossa escola. A indisciplina 

está demais, ninguém mais aguenta. Os professores estão exaustos, ‘fingindo’ ensinar, o que 

será que podemos fazer? Eu que era uma das mais animadas e entusiasmadas desanimei, só o 

que me move são as atividades extraclasse (que muitas vezes não acontecem), de resto está 

tudo saindo dos planos. A advertência está banalizada, os alunos saem dando risada e vão 

passar de ano sem saber nada, por conta do estado. 

 

 

Apesar da forte expressividade descrita, a escola mantém projetos participativos (ver 

Fotografia 19) a trabalhar as suas dinâmicas na tentativa de não se impregnar com intempéries 

cotidianas a perspectiva da programação escolar. O número de profissionais se mantém 

adequado (ver Tabela 3), a corresponder a dois turnos, manhã e tarde. As demandas 

pedagógicas exigem que os professores agendem projetos como as olimpíadas escolares, as 

visitas a museus e espaços culturais. O projeto “Leitor Fala” segue esta mesma direção, com 

sugestões dos estudantes à escola, entre estas se destaca as atividades de estética corporal para 

                                                 
130 Disponível em https://facebook.com/PauloRossiOficial (consultado em 20/08/2015).  
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estimular a ampliação de autoestima, relacionando-as com a moda. As atividades inovadoras 

em práticas esportivas, dirigida pelo professor Renato Eduardo Gallon, na disciplina de 

Educação Física, impactam áreas internas da escola com musicalização, dança e fita de 

slackline. A dinâmica escolar é igualmente valorizada pelo projeto “Um Dia na Escola do Meu 

Filho,” a motivar a participação de pais e membros da comunidade local. Apesar da página 

digital da escola diminuir a disponibilização de novas publicações a partir de 2015, as 

memórias registradas simbolizam os antagonismos, conflitos e contradições, que ambientam a 

escola pública no contexto local. 

 

          Tabela 3: Número de alunos matriculados na Escola Estadual Paulo Rossi no ano 2015 

Estudantes por turno 

 Ensino Fundamental I Ens. Fundamental II 

Turno manhã 120 385 

Turno tarde 180 338 

Total por turnos 300 723 

Total Geral  1023 

           Fonte: Tabela elaborada pelo autor, a partir de dados fornecidos pela área administrativa da escola 

 

          Tabela 4: Número de profissionais adscritos à Escola Estadual Paulo Rossi no ano 2015 

Equipe de Profissionais 

Professores 72 

Equipe pedagógica 4 

Equipe apoio administrativo e operacional 3 

Total 79 

           Fonte: Tabela elaborada pelo autor, a partir de dados fornecidos pela área administrativa da escola 
 

Os comentários de professores, anotados em caderno de campo, que acompanham a 

atividade de investigação nesta unidade referendam o diagnóstico das dificuldades enfrentadas 

no ambiente escolar e, em perspectiva, confirmam o esforço de sua atuação pedagógica para 

manter a proposta educativa de ampliar os projetos que tragam vivências culturais 

diversificadas aos participantes desta comunidade. Quanto a atividades didáticas, destaca-se o 

projeto “Dia Feliz”, com o objetivo de motivar os estudantes a desenvolverem ações 

extracurriculares, como passeios ou o dia livre dentro da própria escola. Com iniciativa 

inovadora, os educadores apresentam o projeto “Vai Quem Quer”, por onde se convidam os 

estudantes a visitarem museus e espaços de arte e cultura, nos finais de semana. 



206 

 

 Ao narrar algumas de suas experiências, os docentes da escola identificam vários 

obstáculos à viabilidade de suas expectativas pedagógicas, mencionam a desmotivação e baixa 

adesão aos trabalhos coletivos, a observar níveis diversos de estímulo aos estudantes. 

Complementa o argumento sobre as dificuldades do trabalho pedagógico a referência às normas 

relacionadas com a legislação do Estado e suas respectivas regulamentações que, em algumas 

interpretações, possibilitam a culpabilização do docente em ocorrências e imprevistos, por 

exemplo, quando da realização de excursões/visitas de estudo fora do espaço escolar decorre a 

possibilidade de agressões entre estudantes, um aluno que se afaste do grupo sem avisar o 

responsável, enfim, mesmo que atue com os devidos cuidados, ao docente é atribuída 

responsabilidade por contingências que se encontram fora de sua área de controle. E, por fim, 

não menos importante, a exaustão psicológica que essas responsabilidades adicionais 

desencadeiam: como fatos coligados à desobrigação familiar 131  e relacionados com o 

acompanhamento pedagógico e disciplinar dos estudantes, a cobrança pela oferta de qualidade 

no ensino sem as devidas condições de trabalho, a responsabilização por índices insatisfatórios 

nos indicadores de avaliação institucionalizados, entre alguns desafios que configuram o 

contexto educacional dessas escolas. 

  

 

4.1.3. Escola Novo Ângulo Novo Esquema 

 

Esta Escola se caracteriza por constituir uma metodologia diferenciada em seu projeto 

pedagógico, como se pode ler na página sobre a Metodologia, em seu site:  

 

valorizar as diferenças individuais e as possibilidades de cada aluno, de modo que estas 

etapas se sobreponham às dificuldades, é o nosso maior compromisso, é o nosso maior 

diferencial. Por isso, nestes anos de experiência, o olhar individualizado para cada aluno nos 

possibilitou a consolidação de um trabalho pedagógico consistente, com resultados 

extremamente positivos. Assim, oferecemos aos nossos alunos atividades pedagógicas 

diferenciadas tanto nas aulas com nas rodas, nos projetos e nas oficinas132. 

 

  

Essa unidade escolar é gerida num modelo de iniciativa privada, a constar com 

excelente infraestrutura predial, quadra de esportes e salas adaptadas. Está localizada no bairro 

                                                 
131 Sobre a desobrigação familiar, o estudo de Lyra (2014) apresenta análises e críticas a esta problematização que 

infere nos projetos realizados nas escolas. Por seu artigo demonstra a importância da integração da família à 

escola, as dificuldades encontradas neste processo e o diálogo necessário para a construção do sujeito, enquanto 

estudante e docente.   
132 Informação disponível em http://www.nane.com.br/metodologia.php (consultado em 03/08/2015). 
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de Moema (ver Fotografia 20), na capital de São Paulo, considerado de perfil econômico de 

classe média intermediária e alta, sendo que a região possui infraestruturas urbanas de 

qualidade, acima da média para os padrões brasileiros. 

 

 

Fotografia 20: Entrada principal da Escola “Novo Ângulo Novo Esquema” 

Fonte: Foto do autor  

  

 

O modelo educativo foi elaborado de forma colaborativa, a recolher sugestões de seus 

educadores e assessoria técnica especialmente articulada à elaborar conteúdos pedagógicos 

direcionados a variações curriculares, conforme referem Maria Cristina Ribeiro, Rita de Cassia 

Rizzo e Suely Palmieri Robusti, gestoras da escola, ao descreverem as características de sua 

programação pedagógica num texto que versa sobre o trabalho pedagógico, especializado aos 

alunos com dificuldade de aprendizagem:  

 

a parceria entre pais, professores e profissionais especialistas é indispensável quando se 

pratica uma educação para todos, comprometida efetivamente com o processo de 

aprendizagem. O ensino para ser mais eficiente e significativo, deve ser o mais integrado 

possível. Essa integração precisa ocorrer principalmente, quando falamos em alunos que 

apresentam dificuldades de aprendizagem133. 

 

 

 

                                                 
133 Texto disponível em http://www.nane.com.br/publicacoes.php (consultado em 08/08/2015). 

http://www.nane.com.br/publicacoes.php
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Tabela 5: Número de profissionais e alunos adscritos à 

Escola Novo Ângulo Novo Esquema, no ano 2015 

Painel Escolar 

Administrativos e outros profissionais  5 

Equipe pedagógica 4 

Docentes 15 

Total de Profissionais 24 

Alunos Ensino Fundamental I  15 

Alunos Ensino Fundamental II 40 

Alunos Ensino Médio 20 

Total de alunos 75 

            Fonte: Tabela elaborada pelo autor, a partir de dados fornecidos pela área administrativa da escola 
  

  

Nessa perspectiva, a Escola procura especializar-se no atendimento a estudantes com 

necessidades pedagógicas diferenciadas, a articular o seu projeto socioeducativo com o 

requisito de atuar com profissionais formados para o atendimento em várias modalidades de 

ensino e perfis de aluno (ver Tabela 6). Essa dinâmica escolar, como também procura atender 

às redes de ensino público, acelera o adensamento qualitativo ao acompanhamento de 

estudantes que carecem de especializações, a partir, principalmente, da promulgação da 

Constituição de 1988. Os incrementos de políticas públicas voltadas para demandas 

diferenciadas nem sempre se desenvolvem com a velocidade de aplicação de direitos que a 

comunidade enseja. Em política de mercado, o ensino privado mostra-se perspicaz ao atender 

demandas de seu perfil de público, ao considerar também as exigências que pais, ou 

responsáveis, tendem a manifestar com a perspectiva de qualidade de atendimento e ensino, em 

características e exigências específicas. 

 

4.2.  Considerações sobre o perfil do público respondente ao questionário 

 

Ao estruturar a seleção de respondentes circunscrita ao público, adolescentes e jovens, 

entre 13 e 18 anos (ver Tabela 8), procura-se uma abordagem que atenda a duas condicionantes 

estratégicas: a primeira estabelece o contexto da comunicabilidade, isto é, as frases inquiridoras 

devem possuir a linguagem que interaja com o cotidiano desses participantes, na perspectiva 

que se evite distorções interpretativas, em separado ao quesito da intencionalidade da 

investigação, e que agregue clareza às questões apresentadas. A linguagem do questionário 

deve estar adequada ao respondente e considerar os “studying problems cross-culturally” 

(Singleton et al. 1988: 336). Em complementaridade, a metodologia deve envidar esforços que 
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obste as inapropriações, no contexto das que ocorrem no âmbito das linguagens coloquiais 

como gírias e regionalismos ou no reconhecimento de situações adversas que possam incorrer 

em desvios interpretativos e dificultem o processo da dialogicidade proposta.  

A somatória dos questionários respondidos totalizou 80 participantes (ver Tabela 7). 

Em função do critério restritivo aplicado, de se trabalhar somente com os questionários que 

possuam o respectivo termo de consentimento assinado pelos responsáveis, a seleção finda por 

obter um conjunto validado de 30 participantes. Cabe ressaltar que a participação dos 

respondentes está dentro da expectativa etnográfica da observação participante e, mesmo não 

contabilizando os 50 questionários descartados, os formulários preenchidos servem de base 

para leituras comparativas, aferições e validações, quanto à avaliação de possíveis distorções, 

ou curvas de tendência134, nas consolidações das respostas encontradas.    

 

                Tabela 7: Total de respondentes, em função dos termos de consentimento 

Escolas/Respondentes/Autorizados 
Total de 

respondentes 

Respondentes 

com 

autorização 

% 

Escola A 26 11 42 

Escola B 48 15 31 

Escola C 06 04 67 

Total 80 30 38 

              Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A segunda precaução se refere à composição das frases constantes no instrumento de 

coleta de dados, no ato de se prevenir o uso inadequado de vocabulário academicista ou de 

preciosismo formal, isto é, palavras e termos que estejam fora do escopo comunicativo e do uso 

frequente ao ambiente dos sujeitos participantes, os quais confluiriam, em situações específicas, 

em incompreensões ou distorções na comunicabilidade.  

                                                 
134 A aferição estatística, realizada em exercício simulado junto ao conjunto dos 80 questionários coletados, não 

alteraria de maneira significativa os resultados proporcionais obtidos com os 30 respondentes. 
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Tabela 8: Idade dos respondentes por escola 

Idade/Escola 
Escola 

A 

Escola 

B 

Escola 

C 
Total 

13 4 0 0 4 

14 5 1 0 6 

15 1 3 1 5 

16 1 9 2 12 

Acima de 16 0 2 1 3 

Total 11 15 4 30 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Em critério adicional ao método de trabalho aplicado, ao evitar a inserção de asserções 

afirmativas no instrumento de coleta de dados, a sequência de questões aplicadas opta pela 

modalidade que a articule, de forma explícita, com o espectro simplificado de opções 

oferecidas aos respondentes. Os espaços destacados para os comentários abrem, mesmo que 

restritos a algumas linhas, o leque observacional para análises e comparações. A distribuição 

por idade (ver Tabela 8) demonstra o equilíbrio de faixa etária e a viabilidade comparativa em 

perfil de similaridade nesse quesito. O espaço opinativo de livre registro, no que tange à 

conformação das complexas e diversas formações culturais dos respondentes frente à leitura 

das inquirições propostas, possibilita também a obtenção de referências e evidências que 

corroborem ou descartem as hipóteses inicialmente propostas. 

 

Tabela 9: Estado de nascimento dos respondentes por escola 

Estados/Escola 
Escola 

A 

Escola 

B 

Escola 

C 
Total 

São Paulo 10 15 4 29 

Paraíba 1 0 0 1 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Tabela 10: Opção de gênero, pelos respondentes por escola 

Sexo/Escola 
Escola 

A 

Escola 

B 

Escola 

C 
Total 

Feminino 7 7 1 15 

Masculino 4 8 3 15 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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O perfil classificatório qualitativo possibilita, por sua vez, aferições e consolidações 

dos resultados encontrados. Nessa mesma linha os perfis desenvolvidos neste projeto de 

investigação, categorizados por idade, escolaridade e região de moradia, subsidiam a análise e 

contextualização. A título de descrição, os participantes nasceram majoritariamente em São 

Paulo (ver Tabela 9), o que leva esse perfil para um público oriundo de uma região 

industrializada, urbanizada, e de intensa profusão de opções em lazer e cultura. Em adenda, 

sem a intencionalidade direta do proponente da investigação 135 , os respondentes que 

entregaram o termo de consentimento acabam por constituir um relativo equilíbrio de 

participação, entre os gêneros masculino e feminino (ver Tabela 10). A aplicação do 

instrumento de coleta de dados proporciona medições cujas análises críticas acrescentam a 

verificação de tendências e subsidiam os processos interpretativos. 

 

 

Tabela 11: Ano escolar dos respondentes por escola 

 

Escola 

A 

Escola 

B 

Escola 

C 
Total 

Ensino 

Fundamental 

11 0 0 11 

Ensino 

Médio  

1º 0 4 2 6 

2º 0 9 0 9 

3º 0 2 2 4 

Total 11 15 4 30 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Em relação à lista preliminar para a elaboração das inquirições se acrescenta a 

priorização da opção pela exclusão dos termos: quem, quando, onde e por que. Esses elementos 

mostram-se insuficientes para a obtenção de dados, nos critérios adotados a esta investigação, e 

devem estabelecer o recorte de perfil necessário à qualificação do respondente e atender aos 

quesitos básicos ao intento de obter informações que subsidiem a investigação. Em 

esclarecimento, a classificação dos inquiridos evita tipificá-los como sujeito-usuário ou 

cidadão-usuário, frente aos questionamentos que configuram os conceitos de usuário, cidadão, 

público, cliente e consumidor. O termo usuário, mesmo de sistemas públicos, expressa uma 

relação de unidirecionalidade, de quem recebe a informação a benefício, a ideia conceitual de 

                                                 
135 Certos modelos de pesquisas, qualitativa e quantitativa, exigem a seletividade dos respondentes, com restrições 

à participação em função de amplo leque de critérios pré-estabelecidos à aplicação do questionário, o que não se 

adequa a metodologia adotada nesta investigação além dos critérios propostos. 
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cidadão implica reconhecer direitos, cuja conjuntura econômica e social nem sempre os 

constitui, o conceito de cliente se aproxima ao de consumidor, numa relação de troca, próxima 

à dependência relacionada ao mercado. Dessas distinções simbólicas explicitadas nas 

designações de respondente, visitante136  e participante, se atende eficazmente às premissas 

analíticas.  

Ao apreciar o perfil coletivo, se dimensiona um quantitativo de 11 participantes do 

ensino fundamental e 19 matriculados no ensino médio (ver Tabela 11), tendo suas 

características socioeconômicas enquadradas em padrão de classe média, no contexto 

brasileiro, a considerar as regiões de moradia e de localização das unidades escolares 

trabalhadas. Cabe a ressalva de que, para o modelo de aplicação proposto, a busca pela 

ampliação das faixas sociais se mostra indisponível, dada a dificuldade operacional de 

aceitação à participação de diferentes escolas convidadas, o que ampliaria o conteúdo 

comparativo dos resultados obtidos. A considerar o escopo de uma pesquisa não-probabilística 

se reafirma que o conjunto de dados obtidos acaba por atender aos propósitos de coleta das 

informações necessárias à formulação de análises e sistematizações pertinentes a esse objeto 

investigativo.    

 

 

4.3. A aplicação piloto  

 

 Em relação ao projeto-piloto, Angrosino (2009) sustenta a necessária avaliação das 

inquirições e a avaliação caso a caso de possíveis inexatidões eventualmente contidas nas 

frases. A aplicação desse teste inicial permite critérios de validação das interpretações dessas 

frases e a eficiência da comunicabilidade no questionário. A partir da análise dos resultados 

obtidos numa aplicação teste, também denominada piloto, é possível compor uma revisão 

qualitativa do próprio questionário e o incremento de procedimentos avaliadores que agreguem 

críticas norteadoras a essa etapa do trabalho de campo. O desenvolvimento dessa atividade 

                                                 
136 O termo usuário, no português brasileiro, possui característica sinônima ao termo utilizador, português de 

Portugal ou português europeu. No código penal brasileiro, artigo 16, o termo designa o indivíduo consumidor de 

entorpecentes ou contrabandos. No campo da informática o termo designa indivíduos que se servem de sistema de 

informações, que os usufruem, mas sem a competência ou habilidade para alterar sua programação, a proximidade 

de uma relação de consume. O termo visitante se aproxima conceitualmente do indivíduo que se desloca de seu 

lugar, temporariamente, com intencionalidade de encontrar o outro, tanto enquanto lugar de visita como a 

indivíduos. Essa característica aproxima o termo, visitante, à proposição de sujeito ativo, de um processo de 

autonomia e movimento. O termo público, também evitado nessa condicionante, mesmo a considerar o seu uso em 

aferições, pelo sistema francês, nos trabalhos do Ministério da Cultura. Esse termo se envolve em extensas 

especificações, cujas polêmicas descritas por Fleury (2009: 49) insere a necessária distinção entre público e não-

público, enquanto categoria de análise.  
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ocorre junto a um grupo de oito jovens participantes de um projeto denominado Juventude 

Conectada 137  que se disponibilizaram a contribuir para esse procedimento avaliativo. A 

aplicação do questionário a esses jovens se realiza após a aprovação da equipe de supervisoras 

que os coordena nesse projeto. Estes participantes estão matriculados no ensino médio, com a 

faixa etária média de 17 anos, a constar que os respondentes declararam que atendem ao 

critério de terem visitado o Museu da Língua Portuguesa em um período não superior a um ano 

da data dessa atividade. Esta coletânea de características do grupo participante satisfazem os 

requisitos necessários à aplicação desse teste ao questionário. Como descrição a esse 

procedimento, se registra a forma de apresentação do investigador ao grupo de participantes, 

atividade realizada por uma das supervisoras do projeto que em forma de exposição comenta o 

propósito da atividade em execução, a explicar os objetivos da pesquisa. Neste diálogo em 

grupo, o investigador, por sua vez, explica a esses jovens que o questionário a ser aplicado 

constitui etapa inicial de um projeto de investigação acadêmica sobre o Museu da Língua 

Portuguesa, na característica de projeto piloto, e que as suas informações oferecidas no perfil da 

identidade individual e pessoal não se farão públicas.  

O resultado da aplicação deste questionário permite constatar que a formatação da 

redação das inquirições estão adequadas satisfatoriamente ao perfil dos respondentes. Depois 

da entrega ao investigador dos questionários preenchidos com as respostas realiza-se um 

diálogo com o grupo de respondentes, a verificar a possibilidade de dubiedades interpretativas 

na leitura das questões propostas. Em função das arguições dos participantes se altera a 

formulação de uma das questões, desmembrando-a. Em colaboração adicional e significativa se 

acolhe a sugestão de incluir inquirição que possibilite receber a opinião avaliativa dos 

respondentes sobre o próprio questionário e a pesquisa. Nesta atividade se apresenta uma 

polêmica interessante entre os participantes sobre a ausência de livros impressos no museu, a 

inquirição que expõe esta temática, inicialmente não inclusa, passa a compor o corpo do 

questionário. Cabe o registro que esse trabalho se realiza em uma sala de aula, num centro 

cultural, em maio de dois mil e quatorze, no município de Campinas. Após concluir essa ação 

os jovens continuam a desenvolver suas atividades relacionadas com a temática da cidadania e 

cultura digital. 

 

                                                 
137 Juventude Conectada é um programa da Prefeitura Municipal de Campinas, Estado de São Paulo, que oferece 

bolsas de estudo a estudantes do ensino médio. Este programa desenvolve curso na área de informática e formação 

em monitoria de telecentros públicos, que por perfil de projeto localizam-se em regiões periféricas próximas às 

moradias dos participantes. 
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4.4. A análise dos resultados da pesquisa qualitativa 

 

 Neste item se demonstram os resultados auferidos através da pesquisa qualitativa. Para 

essa atividade, a depender das especificidades de cada inquirição, se estabelecem análises 

individuais ou se as agregam em análises comparativas por identidade da temática abordada. 

 

 

4.4.1.  Você gostou da visita ao museu? 

 

 A estatística aponta, neste primeiro item da lista de inquirições, que praticamente 

todos os participantes respondem: gostei. A esse resultado se estabelece uma avaliação 

diferenciada a relacioná-lo com uma tendência de quase unanimidade. 

 A primeira análise requer o questionamento à formulação da própria inquirição, no 

caso se a sua abordagem permite caracterizá-la como uma pergunta que gere interpretação 

consubstanciada pela obviedade ou inibidora de resposta adversa. Ao se destacar o registro de 

um dos comentários registrados a essa inquirição, “deixa a desejar”, se permite inferir que a 

este declarante a visita ao museu decorre aquém de suas expectativas. A limitação desta 

afirmativa gera uma ausência de qualificação ao comentário, pois não se explicitam as 

motivações de sua insatisfação com a visita. 

De sequente análise a essas considerações se remete para a formulação de Bourdieu 

(2007) na qual “o gosto é o que emparelha e se assemelha as coisas e pessoas que se ligam bem 

e entre as quais existe um mútuo acordo” (2007: 225). Essa reflexão de Bourdieu configura 

contextualização do lugar como critério de interpretação do gostar pelo público participante do 

questionário, a compor as ressignificações desse conceito do gostar nas condicionantes do lugar 

em que vivem, estudam, e trabalham, A formação de opinião pelos sujeitos, nesse sentido, 

compreende também parte de suas histórias através de sua trajetória de vida, a compor a sua 

percepção do mundo e a expressar-se através de suas  elaborações discursivas, as quais 

conjuminam ao  vocábulo “gosto”, nestas condicionantes, as aproximações ao que se delineia 

por aprazível, apreciativo, de deleite e atribuições comparáveis  por similaridades.    

 



215 

 

                            

 

 

 

 

Tabela 12. Resultados da questão1: Você gostou da visita ao museu? 

Escolas/Respostas Sim % Não % 

A 11 100 0 0 

B 14 93 1 7 

C 4 100 0 0 

Total 29 97 1 3 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

A referir ainda este mesmo autor, a aprofundar as reflexões sobre a conceituação do 

gosto, se extrai a afirmação que “ao proceder uma escolha segundo seus gostos, o indivíduo 

opera a identificação de bens objetivamente adequados à sua posição e ajustados entre si por 

estarem situados em posições sumariamente equivalentes a seus respectivos espaços” 

(Bourdieu 2007: 217). Além de relacionar os acervos do museu com as avaliações opinativas 

dos estudantes que visitaram seus espaços, o resultado da inquirição em questão corresponde a 

uma identidade entre a expectativa dos gestores do museu, na sua política de organização 

estética e projeto curatorial, com o critério interpretativo dos visitantes, ao classificarem-no 

enquanto espaço que proporciona agradabilidade.  

 Face à inquirição, você gostou da visita ao museu?, se acrescenta a dimensão 

comparativa, conforme premissa de Bourdieu (2007: 217), no contexto em que as escolas 

promovem em seus programas pedagógicos a produção pelos estudantes de classificações 

opinativas e distintivas. Em referência ao aspecto distintivo que uma opinião pode estabelecer 

se destaca o comentário de Valéry (2008) ao expressar-se: “não gosto tanto dos museus (...) 

muitos são admiráveis, nenhum é delicioso” (2008: 31), o qual fornece uma gradação 

comparativa ao gosto, entre o admirável e, de forma simultânea, ao não apreciá-lo como um 

ambiente delicioso. Essa descrição observadora e crítica que se assemelha aos comentários dos 

escolares visitantes, porquanto apreciam alguns aspectos e depreciam outros. Desta feita, ao se 

comparar as tabelas 12 e 13 se observam consonâncias nas atribuições do gostar com as 

especificidades das expressões estéticas, na qualificação opinativa do respondente, ao que 

atribui por bonito. Estes resultados demonstram percepções de atratividade para as atividades 

de difusão cultural (Bourdieu et al. 2007: 113) e podem subsidiar políticas culturais 

desenvolvidas para os espaços públicos. 
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Ao reafirmar o caráter subjetivo desta inquirição se acrescentam os critérios de 

abrangência e qualificação dos respondentes, tanto ao perfil de sua faixa etária, como as 

características sociais tipificadas pela regionalidade e classes sociais. Neste contexto, os 

registros opinativos dos respondentes referenda o resultado encontrado, incluso ao consultar os 

comentários escritos nos próprios instrumentos de coleta. A seleção de alguns comentários, 

simbólicos do coletivo, qualifica esta análise, a referir138: “sim, pois descobrimos mais sobre a 

língua portuguesa”; “bom, já tinha ido, mas foi bem prazeroso, descobri coisas novas”; “foi 

muito legal, tem várias coisas falando da cultura dos índios de várias coisas, muito interessante 

e a gente aprende muito”; “tinha muita coisa, prédio histórico vídeos projetados nas paredes, 

beco das palavras”. 

Em consideração final a essa inquirição, se denota que a observação participante no 

contexto sócio econômico, histórico e cultural dos respondentes fundamenta a análise das 

correlações e correspondências encontradas, até porque, ao se medir as expressões de 

classificação de sentidos (Barthes 2001), como as opções de gosto e beleza, também se 

desenvolvem abordagens sistematizadoras relevantes e coerentes.  

 

 

4.4.2. O que é mais bonito no museu?  

 

Tabela 13. Resultados da questão 2: O que é mais bonito no museu? 

 

Escola

/itens 

Prédio 

Históri

co 

Vídeos 

Projeta

dos 

Praça 

da 

Língua 

As 

Image

ns 

Equipa

mentos 

Tecnol

ógicos 

Sala 

de 

Exposi

ções 

As 

Palavr

as 

Outro 

Escola 

A 
3 7 4 1 1 1 2 1 

Escola 

B 
10 8 6 3 7 3 1 0 

Escola 

C 
3 1 1 0 2 3 1 0 

Total 16 16 11 4 10 7 4 1 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 Os resultados obtidos nesta questão permitem traçar uma dimensão hierárquica e 

classificatória da percepção estética do respondente (ver Tabela 13). Estes participantes 

escolhem o prédio histórico e os vídeos projetados como destaques do que priorizam como 

bonito no MLP. Em segundo lugar os resultados demonstram a preferência pela instalação 

                                                 
138 As respostas, neste caso, não sofreram correções gramaticais e ortográficas: transcrição na íntegra. 
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Praça da Língua e equipamentos tecnológicos com pontuação aproximadas, seguidos em 

terceiro lugar pela opção descrita como sala de exposições. Opções diferenciadas como as 

imagens e as palavras obtiveram baixa adesão. A opção, outro, mostra-se inexpressiva, a 

indicar que as opções anteriores atendem aos critérios classificatórios dos respondentes. Em 

informação adicional, a estrutura dessa inquirição permite aos respondentes a oportunidade de 

optarem por mais de um item, se assim o desejarem. Portanto, a somatória de cada item obtida 

na coluna total encontra o resultado igual a 69, a distinguir-se do conjunto de 30 participantes a 

responderem o questionário.  

A retomar a aferição de Barthes (2001), na confluência desta inquirição, ao que de 

“modo geral, em nossa sociedade, não há objetos que não acabem por fornecer um sentido” 

(2001: 216), as opções declaradas desses sujeitos participantes, em relação ao senso estético, 

expressam categorizações de uma percepção do belo, não somente no aspecto da arte, mas 

também nas leituras sobre a atratividade, manifestas frente aos objetos/acervos do museu. Em 

assertiva deste mesmo autor se incrementa que “o sentido é sempre um fato de cultura, um 

produto da cultura, ora, em nossa sociedade, este fato de cultura é continuamente naturalizado, 

transformado em natureza pela palavra” (Barthes 2001: 218).  Estas proposições encontram 

resultados valiosos na observação de uma curva de equilíbrio entre as três unidades escolares, 

com as respostas se distribuindo em um arco semelhante de opções, a compor similaridade em 

comparação com a inquirição anterior, sobre o gosto. Nessa confluência a conclusão de Freitas 

(2007) ao mencionar que a visita ao museu, além de proporcionar momentos de lazer, “não visa 

cansar o visitante com reflexões excessivas, mas entretê-lo com obras de uma beleza que lhe é 

suspeita” (Freitas 2007: 250) e confere uma leitura da intencionalidade do museu em relação a 

atender a expectativa de percepção estética do visitante.  

Valéry amplia essa reflexão ao propor a seguinte inquirição: “Vim instruir-me ou 

buscar encantamento, ou, de outro modo, cumprir um dever e satisfazer convenções?” (2008: 

32). Essa suposta contradição instiga a observação da identidade visual do museu, em relação 

ao excesso de imagens projetadas e sonoridades emitidas simultaneamente e a intermitência 

dessas interações como a um espaço cultural invasivo, em ecrãs luminosos e sobrecarregados 

de informações. Estas proposições sugestionam o desvio da atenção e consequente dispersão do 

olhar, inibindo a observação centrada, contemplativa e reflexiva. De maneira adversa, promove 

percepções difusas de sensações como a de se estar deslocado ou despreparado, em meio a 

tantas informações, imagens e sons. 

A referência que respalda a inclusão dessa inquirição se firma na comparação cruzada, 

entre as inquirições e as observações de perfis estéticos, classificatórios, em função do olhar do 



218 

 

participante. A inquirição inversa se ausenta da lista, o que é mais feio no museu, tão somente 

pelo critério de seletividade, a considerar o excesso de questões e a coesão de abordagem aos 

respondentes.  

 

 

4.4.3. Houve pesquisa temática em preparação à visita?  

 

   Tabela 14. Resultados da questão 3: Houve pesquisa temática em preparação à visita? 

Escolas/respostas Sim % Não % Outros % 

Escola A 5 45 5 45 1 10 

Escola B 1 7 14 93 0 0 

Escola C 4 100 0 0 0 0 

Total 10 33 19 64 1 3 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

No que concerne ao contexto geopolítico circundante ao espaço urbano (Santos 1982: 

55) em que o museu está instalado, a influenciar os curadores do museu em suas perspectivas 

conceituais, se o interpreta permeado de heranças culturais, singularmente ao rememorar a 

prevalência da herança histórica e cultural advinda de Portugal. Mesmo que expurgada do 

cotidiano brasileiro, a luta anticolonial contra o império português mantém resquícios 

históricos, evocativos da formação da identidade nacional (Patrício 2009: 10). A língua 

dominante, majoritária139 e oficial no país é a língua do colonizador e, nessa conformação, 

convivem as suas tradições culturais e respectivas premissas, postulados, princípios, 

religiosidade, visões de vida e de mundo. O museu carrega esta herança cultural ao postular-se 

difusor da língua portuguesa, abrasileirada, a conjuminar em seu modelo de acervos as citações 

das influências oriundas das incorporações vocabulares dos povos nativos e de matrizes 

africanas, dos imigrantes europeus e asiáticos, o que retrata uma pluralidade cultural complexa. 

A convergência contextual da ausência perscrutada de preparação didática, antecipada, 

dos grupos em visita ao museu, obstaculiza a amplitude e aproveitamento investigativo dos 

estudantes participantes, averiguada claramente nos resultados desta inquirição (ver Tabela 14). 

O coletivo que registra o conjunto total de seus alunos a afirmar que receberam uma preparação 

antecipada se explicita na escola C (ver Tabela 14), de característica privada. A escola A 

                                                 
139As tentativas de colonizações do território brasileiro, que não a portuguesa, recebem fortes investidas no período 

colonial, a referir a espanhola no período da União Ibérica (1580 – 1640), as invasões francesas (1555 no Rio de 

Janeiro e Maranhão em 1612) e a holandesa em Pernambuco (1630), e produzem efeitos culturais significativos, 

mas em escalas circunscritas e regionalizadas. 
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apresenta 45% de estudantes preparados e 45% a declarar não o estarem, nesse caso se 

conferem duas opções de análise, em uma dessas se pressupõe a ocorrência de turmas 

diferentes, isto é,  primeira turma é orientada para a visita pelo professor e à segunda não são 

oferecidas explicações. Em alternativa de possibilidade diferente ao trabalho escolar, o docente 

elabora uma aula sobre museus para sua turma, por exemplo, e parte dos participantes 

interpreta esta aula como preparatória para a visita e a outra parte conclui por não compreender 

esta aula como atividade didática que os prepare para a mesma visita ao Museu da Língua 

Portuguesa. Estas interpretações diferenciadas podem gerar as respostas encontradas nesta 

questão (ver Tabela 14). Em adendo de resultado que se diferencia do anterior, a escola B 

demonstra claramente a opção pela não preparação prévia, a obter nos seus resultados o valor 

de 93% dos respondentes a afirmar essa carência.  

Ao constatar a não representatividade dos resultados, no sentido duma generalização 

estatística, esses apontam para uma tendência que as aproxima de situações recorrentes e 

averiguadas junto aos educadores, mediadores do núcleo educativo do museu, em seus 

atendimentos aos grupos. Sintomaticamente as escolas apresentam três características básicas, 

as que se preparam pedagogicamente, as que se prepararam parcialmente e as que não se 

preparam. As primeiras propiciam dois subgrupos, as que se organizam em agendamentos e 

recebem assessoria dos educadores do museu e as que se organizam espontaneamente e, dessa 

forma, dispensam este acompanhamento. 

Em registro adicional às entrevistas com os educadores do museu e professores que 

organizaram visitas existem alguns argumentos que contribuem para a compreensão de fatores 

que proporcionam esses resultados. Uma dessas arguições se refere à escola C, cujo foco de 

projeto pedagógico repercute a demanda pela competitividade de mercado, fato decorrente de 

seu perfil privado de ensino. Algumas das suas especificidades se explicitam na necessidade de 

preparar seus alunos para as provas vestibulares e o Exame Nacional do Ensino Médio 

(ENEM), ambos classificatórios. Observando-se os grupos visitantes ao museu nesse mesmo 

perfil de escolas particulares se destaca um caráter predominantemente técnico da visita, que 

por sua vez reafirma o modelo pedagógico dessas escolas140. 

Os debates sobre as diferenças entre os modelos organizacionais das escolas públicas e 

privadas, no Brasil, se articulam de forma intensa, inclusas por diferenças nas suas propostas 

políticas e pedagógicas. Mesmo ao considerar que o objeto desta inquirição não se direciona a 

                                                 
140 A matéria, Visita ao Museu da Língua Portuguesa pode ajudar o aluno na prova de português do ENEM, 

corrobora esta tendência. Disponível em internet: http://www.televideoteca.com.br/rede-globo/bom-dia-sao-

paulo/visita-museu-da-lingua-portuguesa-pode-ajudar-o-aluno-na-prova-de-portugues-do-enem-155472 

(consultado em 15/10/2015). 
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aprofundar o mérito dessa polêmica, as resultantes constatam as diferenças. No que se refere às 

escolas estaduais, apesar do ENEM estar organizado pelo Ministério da Educação, a preparação 

para o vestibular é um quesito de menor investimento em suas didáticas e projetos pedagógicos. 

As arguições de que seus conteúdos procuram identificarem-se com os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN) e a abrangência da atividade formativa finda por relativizar as preparações 

dessas visitas técnicas, como expressam os casos das escolas A e B. 

 

 

4.4.4. Apreciações sobre o papel do educador no museu 

  

A prerrogativa inicial que infere papéis sociais ao educador do museu se embrenha em 

dupla dimensão de poder, a primeira se desenha ao ser observado como instrutor ou guia, 

referendado como detentor do conhecimento especializado sobre o acervo museal, a seguinte se 

aproxima da representação organizacional, porta voz do conceito museal e institucional, 

referendada pelos próprios docentes ou responsáveis pela turma de alunos, a registrar a 

observação de gestos nos quais esses docentes chamam à atenção dos estudantes para que os 

respeitem e se concentrem nas explanações e atividades por eles dirigidas.  

 

Tabela 15. Resultados da questão 4: O educador ou educadora do museu acompanhou-te durante a visita? 

Escolas/respostas Sim % Não % Outra % 

Escola A 11 100 0 0 0 0 

Escola B 15 100 0 0 0 0 

Escola C 0 0 4 100 0 0 

Total 26 85 4 15 0 0 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A procura pela coordenação e equipe de educadores do museu para realizar uma 

efetiva comunicabilidade não a garante, mesmo ao considerar as intencionalidades interativas 

do museu. Na necessidade de uma efetiva ação comunicativa, o núcleo pedagógico do museu é 

constantemente desafiado a construir técnicas de aproximação para com o público. A análise 

dos resultados (ver Tabelas 15 e 16) requer categorias avaliativas diferenciadas, obtidas de 

elementos propostos por Hall (2011) sobre a relação entre quem emite e quem recebe a 

mensagem, neste caso, as interpretações acerca dos acervos. A composição das questões 4 e 5 

observa as relações museu-acervo-visitante e educador-visitante. Para Hall, a relação emissor-

receptor possibilita três classificações analíticas: a “hegemônica-dominante”, a que se está 
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designada por “código negociado” e, por fim, a descrita por “código de oposição” (Hall 2011: 

377-380). Na primeira proposição, pode-se observar o visitante na figura do telespectador, um 

observador passivo, na perspectiva de assimilador das informações e reprodutor destas, a aderir 

ideologicamente aos códigos pré-estabelecidos. A segunda implica uma adaptação reflexiva, 

isto é, a negociação entre as mensagens emitidas e o ponto de vista do destinatário, mesmo ao 

reconhecer a hegemonia e poder do emissor, a se configurar nesta premissa um relativo grau de 

diálogo entre as relações discursivas. A última infere a luta pela interpretação do discurso 

(Orlandi 1999: 20), isto é, nas contraposições conceituais e nas ressignificações das mensagens 

recebidas e emitidas, a qual decorre, por vezes, até em posturas contestatórias e conflitivas. 

Descritas essas categorias, se entrecruzam as seguintes informações: os estudantes das 

duas unidades escolares mostram-se acompanhadas pelos mediadores (Escolas A e B) e a 

Escola C desenvolve a sua visita sem a presença agendada desses profissionais, sendo 

mediados pelo próprio professor que os acompanha.  

Os estudantes reafirmam a assertividade na expectativa que a atuação dos mediadores 

os satisfaz (ver Tabela 16) e confirmam a postura profissional desses educadores ao promover o 

atendimento aos requisitos técnicos de habilidade comunicativa em função dessa modalidade 

de trabalho. Segundo comentário de um respondente, “ele era muito estudado, transmitia o que 

ele realmente sabia, ele realmente soube nos passar tudo”, a confirmar o resultado dessa 

questão (ver Tabela 16). Da seleção adicional de comentários advém a variação a relacionar, 

“ele foi educado e descontraído e explicou várias coisas” e “muito boa aprendi muito com ele e 

tirei dúvidas também”, predispondo a esta abordagem, mesmo que fragilizada, que ao educador 

se interpõe a necessidade de proporcionar diálogos por código de negociação. Em avaliação 

complementar, o repertório de comentários desses estudantes sobre o conteúdo do acervo pode 

implicar trocas comunicativas ineficientes, o que sugere a possibilidade de uma deficiência na 

comunicação em função da ocorrência de carência vocabular e de limitações em seus 

repertórios culturais, a decorrer em comentários resumidos, configurados também em perguntas 

e respostas breves e resumidas, quando das conversas entre esses estudantes e os educadores do 

museu, observadas no processo de acompanhamento dos grupos visitantes no museu.  
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Tabela 16: Resultados da questão 5: As orientações do educador foram satisfatórias, insatisfatórias ou 

indiferentes 

Escolas/respostas 

S
at

is
fa

tó
ri

as
 

% 

In
sa

ti
sf

at
ó

ri
as

 

% 

In
d

if
er

en
te

 

% 

N
ão

 r
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p
o

n
d

eu
 

% 

Escola A 11 100 0 0 0 0 0 0 

Escola B 15 100 0 0 0 0 0 0 

Escola C 1 25 1 25 1 25 1 25 

Total 27 91 1 3 1 3 1 3 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

O dado que 91% dos respondentes (ver Tabela 16) se mostram satisfeitos com a 

atuação na atividade de mediação credita assertividade ao método de trabalho proposto pelo 

núcleo educativo. Essas manifestações observacionais relacionadas com o perfil profissional e 

aos estilos de abordagem e acompanhamento reafirmam as expectativas comunicativas e 

procedimentais adotadas pelo museu. Os aspectos distintos representados por perspectivas 

contestatórias se manifestam no entrecruzar de informações fornecidas em novas inquirições, a 

verificar se ocorrem declarações por códigos por oposição, ou expressões de questionamentos e 

mesmo sugestões com a característica de reclamação. A título de exemplo, o caso de uma 

visitante portuguesa que refere que “este museu deveria descrever-se como da língua brasileira 

e não da língua portuguesa”, ou de visitantes que comentam “a ausência de falas, palavras e 

audiovisuais da minha região”. Provavelmente a ausência de outros conteúdos aos acervos 

impliquem em significativo conjunto de críticas ao museu e referende, nesse conjunto de 

respostas aferidas no questionário, as observações participantes dos visitantes.  

 

 

4.4.5.      Em algum momento da visita sentiu-se constrangido (a) ou desconfortável? 

 

As participações coletivas transportam para os comportamentos individuais, por vezes, 

algumas preocupações correlatas ao que se designa por “dar vexame”, isto é, para proteger-se 

frente a uma atitude de preconceito o visitante se reserva a atitudes de silêncio ou recolhimento, 

ao fato de observar-se despreparado ou, não adequado, aos padrões e normas atitudinais 

vigentes do lugar. Essa postura de precaução poderia se categorizar também como uma 

declaração de não-pertencimento?  
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Tabela 17. Resultados da questão 6: Em algum momento da visita sentiu-se constrangido (a) ou 

desconfortável? 

Escola/respostas Sim % Não % Outra % 

Escola A 3 27 8 73 0 0 

Escola B 1 7 14 93 0 0 

Escola C 0 0 4 100 0 0 

Total 4 13 26 87 0 0 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Nesse território cultural, permeado pela escolarização, o discurso museal assume 

distinção simbólica, reverbera pressupostos institucionais e de classe social. Nestes atributos o 

olhar de visitante filtra as suas observações, a distingui-las pela identidade ou afastamento em 

relação aos sujeitos e aos lugares que se observa. Porquanto, culturalmente, a essa leitura 

ambiental de competência estatutária se contrapõem silêncios e tensões, carreados por 

classificações como a incompetência, a incapacidade técnica, ou a sensação de desnivelamento 

instrucional, exemplificados nas expressões de comportamento daqueles “que não sabem falar” 

em favor daqueles “que falam bem” (Bourdieu 2007: 387). A captação destas informações 

junto aos respondentes resenha a sua expressividade quanto à percepção de constrangimento 

(ver Tabela 17).  Em associação questionadora observada no local, “como se sente uma pessoa 

semialfabetizada no ambiente do museu?”, há a observação adicional de que muitos grupos de 

Educação de Jovens e Adultos se organizam para as visitações. Ou, em alternância, a pressupor 

que parcelas de estudantes, mesmo a frequentar o ensino fundamental e médio, apresentem 

baixo domínio técnico da língua formal. Neste contexto, as respostas que expressam a 

declaração de desconforto ou constrangimento recebem constatação de relativa adaptabilidade à 

proposta museal. O resultado de 87% rejeita a plausibilidade de algum desconforto e 13% 

manifestam opinião diversa. 

Mesmo que os termos constrangimento e desconforto tragam leveza de expressão 

comunicativa, em comparação com os conceitos de aversão ou rejeição, os comentários 

permitem correlações entre a identidade e o afastamento ao afetar as relações entre os visitantes 

e o ambiente museal. Há que se avaliar o projeto das instalações aos acervos a relacioná-los 

com as avaliações de conforto ou atratividade, a referir a comparação de Couto (2008) por onde 

“os lugares nos aprisionam, são raízes que amarram a vontade da asa” (Couto 2008: 70), em 
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formulação que o ambienta a percepções contraditórias entre a solidez do alicerce que o lugar 

estabelece ao sujeito, mas simultaneamente pode gerar constrangimento e desconforto.   

A técnica básica recomenda a separação desta questão em duas  ou, em alternativa, a 

eliminação de um de seus itens: constrangido ou desconfortável. As relevâncias à 

adaptabilidade nessa aplicação técnica se mantem através da qualificação e validação de 

aderência conceitual, entre os dois termos referidos, no teste piloto. Se adenda nessa reflexão a 

captação de comentários cujas contribuições qualitativas recebem as seguintes compilações: 

“(não) – a visita inteira do passeio até o fim foi boa”, “(sim) – teve um momento que ele falou 

sobre partes do corpo humano em língua portuguesa antiga”, “quando um colega que 

acompanhava a visita falou algumas coisas constrangedoras e também quando uma emissora de 

TV nos proibiu de circular pela praça”, “sim, pois a globo141 estava lá, e algumas pessoas 

pediam toda hora para a gente se retirar”. As opiniões emitidas reafirmam a clareza na 

expressividade da inquirição e que os termos, constrangido e desconfortável, são indicativos de 

interpretatividade comunicativa. O reconhecimento que 27% dos respondentes da escola A 

optam afirmativamente indica o necessário aprofundamento investigativo dos motivos 

geradores deste resultado, a nortear diversas investigações. 

Da análise desses respondentes ao inquérito se deduz que há a baixa frequência de 

vivências em museus e espaços culturais similares, no período de sua formação educacional 

formal e familiar. Nessa condição, o  fato de se adentrar nesses espaços culturais pode incorrer 

em sensações de constrangimento142, na circunstância de não se sentirem apropriados para 

transitar nesse tipo de ambiente, olhando-o como lugar do outro ou até mesmo constituído por 

atividade caracterizada por futilidade ou inutilidade.  

  

 

4.4.6.     Houve atividade escolar sobre o museu após a visita? 

 

A leitura entre os resultados dessa pergunta e os demonstrados na questão 3 (ver 

Tabelas 14 e 18) possibilita uma correlação de temporalidade, antes e depois, que se analisa em 

função de um diagnóstico sobre o aproveitamento pedagógico da visita ao museu. Ao inter-

relacionar esses resultados com as considerações dos educadores, testemunhadas nas 

                                                 
141 Neste caso, o respondente se refere a empresa brasileira de televisão, Rede Globo. Uma jornalista e um 

cinegrafista realizaram uma reportagem sobre o museu, em mesmo ambiente e horário a gerar desconforto entre os 

visitantes do museu. 
142 A entrevista com a professora Rodrigues (2014: 7) descreve um destes casos, ao comentar a organização de 

uma visita ao museu e nesse trabalho o diagnóstico de uma série de argumentações contrárias a essa iniciativa, por 

seus alunos, a ampliar o seu esforço em motivá-los à participação.  
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entrevistas gravadas e nas observações em campo, se percepciona uma significativa desconexão 

entre estes e o propósito curatorial de difusão cultural da língua, dada a sua opção pela 

diversidade de conteúdo e a valorização do sistema escolar no sentido do uso pedagógico desta 

intencionalidade museal. 

 

 

 

Tabela 18. Resultados da questão 7: Houve atividade escolar sobre o museu após a visita? 

 Sim % Não % Outra % 

Escola A 8 73 3 27 0 0 

Escola B 3 20 12 80 0 0 

Escola C 3 75 1 25 0 0 

Total 14 47 16 53 0 0 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Este resultado apresenta um equilíbrio entre a opção afirmativa (47%) e a negativa 

(53%) nas totalizações e convalida a distinção entre as escolas que promovem atividades 

preparatórias e as que não; nesse sentido se resgata o questionamento de Freire (2005) sobre os 

critérios de prática educativa e a consequente necessidade de diretividade, em que 

 

os objetivos, os sonhos que se perseguem na prática não permitem que ela seja neutra, mas 

política sempre. É a isso que eu chamo de politicidade da educação, isto é, a qualidade que 

tem a educação de ser política. A questão que se coloca é saber que política é essa, a favor de 

quê e de quem, contra o quê e contra quem se realiza (Freire 2005: 28).  

 

Em sequência analítica se entrepõe a reflexão sobre a significância destes resultados 

em comparação com as políticas públicas propostas pela a gestão deste museu. Neste sentido, o 

resultado encontrado nessas duas escolas se aproxima das expectativas dos gestores escolares 

quanto ao aproveitamento pedagógico da visita ao museu, caso das unidades A e C, por sua 

similaridade atitudinal, mesmo a registrar a diferença por serem uma de estrutura privada e 

outra pública. A leitura ambiental dessa situação proporciona a observação de uma aparente 

interatividade entre a instrumentalização da técnica pedagógica do museu e a sua correlação 

com as políticas públicas nas organizações envolvidas (Freire 2005: 28). 

A dúvida que permanece quanto às questões aferidas se expõe ao quesito da 

intencionalidade à visita, entretenimento ou ação cultural formativa, a perscrutar o objetivo 

fulcral do museu. Desse objetivo tipificado ao MLP, enquanto instrumental de difusão da 

língua (Sobrinho 2011: 96), ressoam os comentários contraditórios de respondentes da pesquisa 
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a mencionar que “sim, a gente fez uma redação que o professor pediu do que a gente mais 

gostou no museu”, e em contrapartida inversa a referir que “o professor não passou nada”, a 

justificar a ausência de atividade escolar específica.  

Em comparação cruzada, a partir destas questões, com a verificação de tentativas de 

coesão nos discursos institucionais entre os órgãos estatais, tanto em relação aos Parâmetros 

Curriculares Nacionais - PCN, que estimula a arte e a cultura no âmbito de componentes 

curriculares, como no programa “Cultura é Currículo”, da Secretaria de Educação do Estado de 

São Paulo, cuja finalidade se soma ao decreto de fundação do Museu da Língua Portuguesa, em 

seu objetivo primordial de difundir a língua portuguesa, se observa resistências em alguns 

profissionais vinculados às unidades escolares em aderir a essas políticas, fato que se 

materializa nas críticas a esses modelos e aos vários casos de abstenção em realizar atividades 

pedagógicas específicas antes e após a visita ao museu. Essa modalidade de prática cultural, 

observada em contração às atividades escolares, transparece através do descompasso entre os 

órgãos públicos que gerenciam essa ação, isto é, se demonstra configurada uma carência de 

diálogo intersetorial das políticas públicas envolvidas. Incide reafirmar que os percentuais 

descritos não são probabilísticos, isto é, a abrangência diagnóstica que resulta dessa inquirição 

não simboliza uma tendência generalizadora, mas confirmam as dissonâncias, o que 

proporciona aos gestores dos órgãos envolvidos, se de interesse, a aprofundarem as motivações 

e premissas que causam essa disfunção e a atuarem de forma propositiva.  

 

 

4.4.7. Você aprecia estudar a Língua Portuguesa?  

 

Ao distinguir a língua como um dos símbolos de uma nação convém abordar a 

definição de Barthes (2001: 190) que trabalha as categorias, significante e significado, dadas as 

referências que estas proporcionam entre a palavra e o objeto, nesse caso, aos acervos 

categorizados como materiais e imateriais do museu. Desse autor se explicita que o “símbolo se 

define como a união solitária, se assim se pode dizer, de um significante com um significado, 

cuja equivalência se lê em profundidade, não sendo cada forma senão a materialização mais ou 

menos analógica de um conteúdo específico” (Barthes 2001: 190). Em comparação, o ato de 

apreciar a visita no gosto declarado (ver Tabela 12) e na beleza estética reconhecida (ver 

Tabela 13), através de ações interativas e comunicativas entre o visitante e a língua que 

representa o simbólico de unidade nacional, expressa correlações entre identidade e outridade, a 

depender da interpretação relacional entre o significado e o significante em cada elemento do 
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acervo observado. E, dentre estas observações se destaca a possibilidade de descompassos nos 

comportamentos atitudinais entre o identitário e o pedagógico, isto é, a ocorrência de apreciar a 

língua também permite a concomitância de preterir as práticas escolares de estudá-la.  

 

 

Tabela 19. Resultados da questão 8: Você aprecia estudar a Língua Portuguesa? 

Escolas/respostas Sim % Não % Outros % 

Escola A 9 82 2 18 0 0 

Escola B 11 73 4 27 0 0 

Escola C 4 100 0 0 0 0 

Total 24 80 6 20 0 0 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Ao averiguar que o estudo da língua proporciona referência cultural significativa para 

os respondentes, a constar no resultado obtido por essa questão, com 80% a afirmarem 

positivamente (ver Tabela 19), se confirmam os comentários “para mim, português é a melhor 

matéria143” e “me ajudará no futuro”. A inquirição que aborda a opinião do respondente, nesse 

quesito sobre a língua portuguesa, se sua opinião mudou após a visita (ver Tabela 20), 

apresenta uma aparente contradição, 63% dos participantes afirmam mudar a opinião sobre a 

visita, o que poderia implicar em contradizer o resultado da questão 8. A coerência comparativa 

se estabelece ao estudar os comentários dos respondentes, do qual se destaca o seguinte 

exemplo: “mudou, pois, sempre foi entediante português, e com a visita pude ver o que a língua 

portuguesa vai além (...) gostei muito!”. Ao articular nestas reflexões a relação entre a produção 

de bens simbólicos para fins culturais e a produção de gostos, o aprendizado da língua, mediada 

pela família, comunidade e escola, retoma a proposição de Bourdieu (2007) na qual o gosto se 

caracteriza como um “sistema de classificação constituído pelos condicionamentos associados a 

uma condição situada em determinada posição no espaço das condições diferentes” (Bourdieu 

2007: 216).  Em referência ao apreço em estudar a língua também se avalia nas questões oito e 

nove (ver Tabelas 19 e 20) a configuração de reforço à percepção de identidade, ao reconhecer 

o resultado de baixa adesão as opções de descontentamento. Destas questões também se 

incrementam elementos da pluralidade cultural através do conteúdo acervístico, como as 

influências africanas e indígenas, em volume de palavras inseridas à fala cotidiana. É 

expressivo o número de visitantes que desconhecem a origem dessas palavras, creditando-as 

                                                 
143 A palavra matéria, em sentido coloquial, se perfaz sinônimo de disciplina escolar componente do conteúdo 

curricular escolar.  
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em muitos casos como palavras portuguesas, a surpreenderem-se ao percebê-las na origem de 

diferentes povos. A confluência dessa expressão de distinção cultural, que envolve a relação 

institucional e a escolar, propicia ao museu a postura de tornar-se espaço privilegiado de 

ensino, que observa a linguagem como mensagem cultural (Moles 1974: 216) e a compor um 

circuito interpretativo a partir do repertório vocabular.  

 

Tabela 20. Resultados da questão10: A sua opinião sobre a língua portuguesa mudou após a visita ao 

museu? 

Escolas/Respostas Sim % Não % Outros % 

Escola A 7 64 4 36 0 0 

Escola B 10 67 5 33 0 0 

Escola C 2 50 2 50 0 0 

Total 19 63 11 37 0 0 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

4.4.8.      Você leu algum livro de autor português?  

 

A seleção dessa inquirição representa a análise de um elemento diferenciado que 

agrega informação de caráter tanto político e pedagógico como de premissa ao contexto. Os 

resultados oferecem elementos reflexivos aos formuladores de projetos curatoriais. Dada a 

escolha da língua como eixo principal de projeto curatorial se infere a pertinência de 

comentário de Mia Couto, escritor moçambicano contemporâneo: “as línguas servem para 

comunicar. Mas elas não apenas ‘servem’. Elas transcendem essa dimensão funcional. Às 

vezes, as línguas nos fazem ser, outras (...) elas fazem-nos deixar de ser” (Couto 2011: 9), a 

refletir sobre a identidade e o sentimento de pertença. No momento em que o visitante se vê na 

língua também a compreende no vínculo ao seu lugar de nascimento e vivência. No caso desse 

processo identitário, a língua falada no Brasil também se reconhece como portuguesa, a 

expressar sua histórica relação cultural, nem sempre congruente com o modelo cultural do país 

que a compôs e lhe interpôs. Nessa mesma reflexão se recupera a ausência de literatura africana 

no museu, mesmo a escrita em língua portuguesa, a inserir referência de abordagem exposta 

por Ribeiro (2011), ao mencionar que 

 

contemporary African writers opted to write in “standard” Portuguese, to innovate 

linguistically or to use Portuguese Language heavily influenced by African languages. Faced 

with this dilema, these authors make an effort to defend the vernacular languages and 
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cultures recreating stories in a unique multilingual way that uses literature as a natural means 

to diffuse a rich and varied culture (Ribeiro 2011: 42). 

 

A compreender que o museu opta por uma intencionalidade de distanciamento, mesmo 

ao se observarem os esforços de alguns autores africanos em produzir seus textos em língua 

portuguesa. Esta constatação sugestiona a alteração da política institucional, em destaque aos 

critérios de seleção aos seus acervos, a compará-los aos resultados desta questão (ver Tabela 

21). 

 

Tabela 21. Resultados da questão 9: Você leu algum livro de autor português? 

Escolas/respostas Sim % Não % Outros % 

Escola A 4 36 7 64 0 0 

Escola B 4 27 11 73 0 0 

Escola C 4 100 0 0 0 0 

Total 12 40 18 60 0 0 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

A contínua análise desses resultados constata que os estudantes participantes 

desconhecem a literatura portuguesa (ver Tabela 21), mesmo reconhecendo que em primeira 

avaliação os dados não se manifestam incisivos com a relação duma diferença discrepante, a 

comparar os valores de 40% e 60%, entre o sim e o não. Ao conferir os comentários anexos a 

essas respostas se encontra uma incoerência, os estudantes citam autores brasileiros como se 

portugueses fossem, a exemplo de Machado de Assis, Monteiro Lobato, Manoel Bandeira e 

outros. A exceção se demonstra nas respostas elaboradas pelos estudantes da Escola C, em cujo 

semestre de sua visita declaram que estavam a estudar as obras de Gil Vicente.  

Essa ausência simboliza claramente um hiato cultural que desestimula os estudantes a 

elaborarem proposições mescladas à literatura portuguesa, a distanciar proposições interativas 

enquanto sujeitos pertencentes à cultura portuguesa e brasileira, a consolidar nesta distinção 

uma percepção por afastamento. Por expansão, essa configuração de afastamento também se 

encontra em quase a totalidade das áreas culturais brasileiras, da academia à política, da social 

à comunitária. Talvez a exceção relevante esteja abarcada na religiosidade, principalmente a 

católica, com suas escolas e congregações, a vincular tradições brasileiras e portuguesas, mas 

mesmo nesse ambiente se registram dificuldades interativas correlatas às hierarquias e 

instituições eclesiásticas. 

A esta conjuntura se mescla o olhar analítico de Couto (2003) ao afirmar que “o 

colonialismo não morreu com as independências” (2003: 11), em análise da herança cultural 
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em África, mas projetada ao contexto brasileiro, na influência lusa, ao encontrar proximidade 

identitária na língua e heranças culturais, nos modos de se observarem, a entremear posturas 

alternadas entre identidade e distinção. Dessa resultante se constata uma fragilidade de 

conteúdo aos acervos no museu, fato da carência de exposições permanentes que demonstrem a 

relação literária entre Brasil e Portugal, a configurar uma política cultural que se aproxima 

significativamente da opção pelo afastamento cultural, mesmo que não se a explicite 

claramente, em detrimento a uma proposta curatorial de aproximação cultural e identitária 

consistente.  

 

 

4.4.9.  As instalações de perfil tecnológico e o critério da interatividade  

 

A apreciação dos respondentes, sobre as adequações tecnológicas nos acervos, reflete a 

proposição do museu ao investir em instalações cujo design marca o seu estilo curatorial. A 

maioria significativa dos respondentes referenda, através da opção “gostei” em todas as 

instalações consultadas, de 67% a 97% nas estatísticas (ver Tabelas de 22 a 28), a proposta 

comunicativa do museu. 

 

Tabela 22. Resultados da questão 11: Opine sobre a tecnologia  Palavras Cruzadas 
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Escola A 9 82 0 0 0 0 2 18 0 0 

Escola B 11 73 0 0 0 0 4 27 0 0 

Escola C 0 0 0 0 0 0 4 100 0 0 

Total 20 67 0 0 0 0 10 33 0 0 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Cabe ressaltar o conceito de interface (Lévy 1993) nessas mediações de desempenho 

da interatividade, cuja configuração técnica designa os dispositivos tecnológicos de 

comunicabilidade entre os acervos e os visitantes. Em atendimento a expectativa dos usuários, 

a interface surge como especialização fundamental aos dispositivos tecnológicos, 

principalmente os que utilizam a informática. Em ilustração, uma estudante comenta com a 

colega de turma que está a filmar e fotografar as interfaces do museu com o seu aparelho 

celular, a demonstrar entusiasmo em função das palavras encontradas e que desconhecia os 
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respectivos significados, projetadas pelo ecrã de um dos totens, a justificar também que as fotos 

servirão para mostrar a visita à sua mãe, quando do regresso à sua residência, a acrescentar que 

as utilizará na composição de seu relatório escolar. Nessa perspectiva que conjumina o aspecto 

pedagógico e o lazer, as interfaces representam a mediação técnica entre os equipamentos e as 

expectativas dos visitantes, tanto no que se refere ao aparelho tecnológico de propriedade da 

estudante, o telefone móvel apto para tirar fotos, como o totem que expõe vários conteúdos do 

museu. 

 

Tabela 23. Resultados da questão 12: Opine sobre a tecnologia Mapa das Famílias Linguísticas 
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Escola A 8 73 1 9 0 0 2 18 0 0 

Escola B 10 66 0 0 0 0 4 34 0 0 

Escola C 4 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 22 73 1 3 0 0 6 20 0 0 

Observação: Na escola B um dos respondentes não manifestou sua opinião 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

O mapa das famílias linguísticas (ver Fotografia 5) se caracteriza por um painel 

elaborado de forma didática e simplificada. O painel em forma de diagrama procura descrever 

um panorama historiográfico da Língua Portuguesa e seus principais ramos linguísticos falados 

no mundo. Neste painel as subdivisões linguísticas se apresentam em quadros hierarquizados e 

estruturados. Do resultado da pesquisa os respondentes afirmam uma apreciação positiva ao 

painel (ver Tabela 23), apesar de 20% dos respondentes registrarem não o experienciarem, 

talvez em função de sua característica, de baixa atratividade visual ou localização discreta no 

espaço do museu. A crítica que se registra através da observação dos visitantes se especifica 

através de sua limitação informativa, isto é, ao apresentar o panorama das famílias linguísticas 

no painel há uma restrição de informações prestadas, a derivar por destoa-lo da concepção 

interativa e tecnológica do museu. De fato, a comparar com a referência de Pacheco sobre a 

curiosidade dos indivíduos em conhecimento à história da língua através de uma leitura da 

“narrativa legitima do passado” (Pacheco 2010: 145), os visitantes comentam que uma proposta 

interessante e factível seria transformar esse painel em objeto de característica próxima a uma 

lousa digital, com a disponibilidade de toque nos seus ícones que representam cada uma das 
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subdivisões linguísticas, e através de links vinculados aos ícones a sequente viabilidade em 

acesso a informações complementares, a ampliar ao visitante a pesquisa das raízes linguísticas 

da língua portuguesa.  

 

 
 

Tabela 24. Resultados da questão 13: Opine sobre a tecnologia Linha do Tempo 
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Escola A 8 73 1 9 0 0 2 18 0 0 

Escola B 11 74 0 0 2 13 2 13 0 0 

Escola C 4 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 23 77 1 3 2 7 4 13 0 0 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

Sobre o Mapa dos Falares se distingue o seguinte comentário representativo: “muito 

legal, ele fala em outras línguas, muito interessante”, a referir as narrativas gravadas e 

apresentadas nessa instalação sob a forma de audiovisual. Uma observação sobre a logística da 

instalação deste totem no espaço do museu, a posicioná-lo em um canto não privilegiado, 

implica num plano de percurso que o inclua, sem o qual a sua visibilidade pode representar um 

prejuízo quanto ao aspecto de apreciação pelo público, talvez a justificar o indicador de que 

20% dos respondentes afirmam não experienciá-lo (ver Tabela 25). De elemento interativo é 

descrito como objeto único deste modelo no cenário do museu, a compará-lo aos totens que 

compõem o conjunto “Palavras Cruzadas” que se apresenta em oito unidades. Na proposição 

dos comentários dos visitantes se pondera que muitos não o utilizam e argumentam o elevado 

tempo de espera em fila para seu uso, isto é, o tempo de percurso no museu é insuficiente para 

aguardar uma oportunidade de vacância a apreciação dessa instalação, principalmente no caso 

dos grupos de escolares.   
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Tabela 25. Resultados da questão 14: Opine sobre a tecnologia Mapa dos Falares 
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Escola A 8 73 0 0 0 0 2 18 1 9 

Escola B 12 80 0 0 0 0 3 20 0 0 

Escola C 3 75 0 0 0 0 1 25 0 0 

Total 23 77 0 0 0 0 6 20 1 3 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Na análise de equipamento, cuja interface se apresenta através de um jogo eletrônico, 

denominado “Beco das Palavras”, se observa uma similaridade com os disponíveis em 

videogames, a proporcionar uma ludicidade que atrai os visitantes, principalmente jovens e 

adolescentes. Apesar de um cromatismo visual simplificado e resolutividade mediana, em 

relação à visibilidade de seu ecrã, o seu design e gamificação de conteúdo pedagógico 

mostram-se pertinentes ao conceito museal, dada a aparência de mesas intercaladas (ver 

Fotografia 13), em cujas superfícies dos tampos se instalam os ecrãs, os quais, por sua vez, 

permitem manipulação e interação do visitante. Nessa proposta, configura-se como o único 

objeto que estimula a “movimentação corporal” (Rocha 2009: 73), em abrangência cinestésica, 

e, segundo este mesmo autor, esta instalação se destaca através de “experiências “únicas” e 

“inovadoras” propondo uma multisensorialidade” (Rocha 2009: 73). Dos respondentes se 

registra, a esse objeto, as seguintes opiniões: “saber o significado das palavras, foi muito bom”, 

“foi bem instrutivo”, “muito legal, a gente junta às palavras para ver o significado”, “gostei de 

um jogo de interagir com a mão e juntar as palavras”, “jogamos e me diverti muito”, “foi legal 

juntar as palavras e saber sua etimologia”, “poderia ser mais simples”, “divertido!”, “adorei” e 

“amei!”. Este projeto, provavelmente por averiguar como o de melhor interface de 

interatividade, em comparação as distintas instalações do museu, se apresenta como o de maior 

quantidade de comentários registrados pelos respondentes, a confirmar a sua atratividade 

também pelo indicador de 80% destes optarem positivamente e nenhum a manifestar o inverso, 

um declara-se indiferente e três respondentes atribuem-lhe dificuldade para manipular (ver 

Tabela 26). 

   



234 

 

Tabela 26. Resultados da questão 15: Opine sobre a tecnologia Beco das Palavras 
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Escola A 11 100 0 0 0 0 0 0 1 9 

Escola B 11 73 0 0 1 7 2 14 2 14 

Escola C 2 50 0 0 0 0 2 50 0 0 

Total 24 80 0 0 1 3 4 13 3 10 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

Em consideração aos audiovisuais, especificamente os apresentados no telão do 

segundo piso, se registra significativamente uma quase unanimidade, na condição de 97% a 

indicar a opção “gostei” (ver Tabela 27). O roteiro desses audiovisuais, como expressão 

simbólica e intencionalidade comunicativa dos autores e dos curadores, configura também o 

influxo de conteúdo direcionado a um perfil de público antecipadamente pesquisado, isto é, o 

investimento na elaboração da narrativa emerge de propostas discursivas controladas, nas quais 

se delimitam territórios e paisagens, e uma linguagem que mistura a televisiva à 

cinematográfica, talvez a evitar conteúdos que possam demonstrar problemas sociais candentes 

na sociedade brasileira.  

  

 

Tabela 27. Resultados da questão 16: Opine sobre a tecnologia Vídeos projetados nas paredes 
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Escola A 11 100 0 0 0 0 0 0 

Escola B 15 100 0 0 0 0 0 0 

Escola C 3 75 0 0 0 0 1 25 

Total 29 97 0 0 0 0 1 3 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

Uma interessante inserção de audiovisual que agregaria um fator diferencial à seleção 

de filmes do museu seria a inclusão de narrativas africanas, uma destas exemplificadas no filme 

O Voo do Humbi-Humbi (2008). Segundo Ribeiro (2012) o roteiro percorre uma história que 
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descreve conflitos sociais entre seus personagens. Este filme, narrado em língua portuguesa e 

rodado em Angola, conta a sua história através do cotidiano de uma escola rural e os esforços 

da comunidade para garantir a sua sustentabilidade. Em referência à discursividade do filme se 

destaca a análise em que “a abordagem particularizada nos documentários usa, por sua vez, 

uma escala reduzida de observação ou análise da história de indivíduos e comunidades” (2012: 

99) e, nessa dimensão, proporciona críticas das condicionantes sociais de uma sociedade local, 

por onde a língua interage em importante instrumento de mediação relacional. A inclusão de 

documentários, como esse exemplo, atenderia a expectativa requisitada por estudantes dos 

grupos visitantes e educadores do próprio museu, dada a carência de diversidade por estes 

constatados.  

Uma observação relevante sobre o roteiro das visitas em grupo se apresenta pela não 

inserção de um período de tempo específico para que os participantes possam assistir em sua 

totalidade ao menos a um dos vídeo-documentários apresentados e a discutir sua abordagem 

temática coletivamente. A recuperar a informação que o museu disponibiliza uma sequência de 

vídeo-documentários que são apresentados de forma simultânea e contínua na instalação 

denominada telão, aos visitantes se faculta a opção de assisti-los ou não.  O que se observa com 

frequência, ao acompanhar a dinâmica de visita dos grupos, é que o roteiro pedagógico de 

visita proposto pelos educadores do museu não especifica um espaço de tempo determinado a 

que esses grupos assistam a um dos documentários e se promova uma dinâmica de reflexão 

sobre o mesmo. Este fato recebe, por vezes, o argumento que o tempo de visita não permite esta 

atividade. Por aspecto metodológico os educadores investem o tempo de visita nas instalações 

avaliadas como de maior grau de interatividade, a mencionar os totens do projeto Palavras 

Cruzadas e Beco das Palavras. Neste intento a metodologia do museu contribui por atribuir um 

valor didático ambivalente, de menor importância à expressão de acervo relacionada aos 

audiovisuais projetados, mesmo que os apresentem em espaço interno de significativa 

visibilidade, a dimensão física que ocupa na parede e que percorre praticamente toda extensão 

da área dedicada aos acervos, no segundo piso do museu, formatado como telão 

cinematográfico. 
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Tabela 28. Resultados da questão 17: Opine sobre a tecnologia Praça da Língua 
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Escola A 9 82 2 18 0 0 0 0 

Escola B 14 94 0 0 1 6 0 0 

Escola C 2 50 0 0 0 0 2 50 

Total 25 83 2 7 1 3 2 7 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Em destaque interativo, a instalação “Praça da Língua” proporciona uma atividade 

lúdica cuja receptividade recebe significativa adesão por apreciação, 83% dos respondentes 

aferem por gostar da atividade (ver Tabela 28). O fato se explicita por esta instalação cultural 

proporcionar uma dinâmica diferenciada aos estudantes, através de poemas declamados 

continuamente por vozes gravadas enquanto, simultaneamente, se projetam seus versos nas 

superfícies das paredes, piso, e teto do seu espaço cênico. A motivação do visitante, em 

percorrer os espaços deste modulo, gera a percepção de interatividade elevada em comparação 

aos outros espaços ofertados pelo museu. Ao se analisar as respostas da questão 18 (ver Tabela 

29), em comparação com os comentários registrados nos questionários, se encontra uma 

interpretação conotativa em parte significativa dos respondentes, ao avaliarem esta ausência 

como proposição opinativa em que o livro impresso se torna desnecessário ou irrelevante ao 

projeto curatorial do museu, na perspectiva de sua substituição pelas novas interfaces de 

conteúdo oferecido pelos suas instalações tecnologizadas. 

 

 

4.4.10. Sobre a ausência de livros impressos no acervo do museu 

 

 

Ao reafirmar a avaliação dos respondentes, sobre a opção pela não exposição de livros 

impressos, à interpretação que o museu possa transmitir a mensagem que o livro impresso seja 

irrelevante se consigna em decorrência a denotação de uma adesão à modalidade do livro 

virtual em substituição ao livro impresso. A consequente análise da interação comunicativa, 

nesta reflexão, se extrai na relação entre os significantes e os significados (Barthes 2001) 
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correlacionados aos acervos do museu, em função da característica de estarem dispostos como 

difusores da língua, enquanto patrimônio cultural imaterial. Os idealizadores do museu se 

deparam com o desafio de proporcionar instalações atrativas aos visitantes, mas os critérios da 

composição dos conteúdos como as narrativas, os poemas, os fragmentos de falares e 

depoimentos, não se distinguem enquanto acervos em meio aos seus instrumentais 

tecnológicos, como os totens, painéis e jogos eletrônicos, a confundir o visitante: o acervo é a 

língua ou as instalações tecnologizadas? Os comentários relatados que se somam a esta 

inquirição questionam essa lógica curatorial: “Fez muita falta”, “porque os livros impressos são 

muito importantes para as escolas, alunos e professores”, “fez falta, porque acho importante o 

contato com os livros, não somente pela parte digital”. Cervo (2012a: 109) também percebe e 

comenta a ausência de livros expostos e consigna a não exposição de livros no MLP como 

forma de validar o aspecto virtual, na saturação de sons e imagens, a concluir por caracterizar o 

museu por uma proposição narrativa de sedução pela tecnologia.  

Das sugestões dos visitantes advém uma inciativa agregadora, a de estruturar a partir 

de expositores permanentes, a conter exemplares de dicionários impressos e oriundos dos 

diversos países de língua portuguesa, o que suscitaria a perspectiva de abrangência conceitual e 

museológica. E, se esses dicionários estivessem concomitantemente disponíveis em formato 

virtual, on line, com softwares de comparações vocabulares, ortográficas e históricas, por 

exemplo, se consoaria em incremento simbólico de valorização da pluralidade geopolítica e 

cultural. A dispersão dos percentuais obtidos (ver Tabela 29) representa um interessante 

equilíbrio entre as opções gostei, fez falta e indiferente ou não percebi, o que remete os gestores 

para uma especificidade a se trabalhar em novos projetos correlatos aos acervos. 

 

  

  Tabela 29.  Resultados da questão 18: Sobre a ausência de livros impressos no acervo do museu 

 Gostei % Fez falta % Indiferente % Não 

percebi 

% 

Escola A 4 36 4 36 1 9 2 19 

Escola B 6 40 1 6 4 27 4 27 

Escola C 0 0 2 50 1 25 1 25 

Total 10 34 7 23 6 20 7 23 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

 



238 

 

4.4.11. Na sua opinião qual o objetivo do Museu da Língua Portuguesa? 

 

Em relação aos dados coletados nesta inquirição se informa que somente três de trinta 

respondentes não emitiram a sua opinião. Esta adesão à solicitação de participação compõe 

importante elemento que valida a metodologia aplicada, tanto na razoabilidade do processo 

como na dinâmica responsiva. De forma a sistematizar os comentários se elabora uma 

coletânea desses depoimentos com o critério de se evitar àqueles que possam estar replicados. 

O objetivo básico desta inquirição explicita o estabelecer de parâmetros comparativos entre a 

interpretação dos visitantes para com o objetivo do museu e se essa leitura do espaço cultural se 

coaduna, ou não, com a declaração de interatividade do próprio museu e a permitir neste 

processo a análise das relações comunicativas. Ao primeiro conjunto de comentários, “explicar 

a origem das palavras”, “é mostrar que a língua portuguesa é muito interessante, e mostrar, 

também a origem dela”, “ensinar, aprimorar, construir o desenvolvimento linguístico e 

diversão”, “era para o museu ser mais visitado, pessoas serem mais estudiosas e ir no museu”, 

“apreciar”, se observa que os resultados referendam o objetivo de difusão cultural da língua 

portuguesa. Uma complementar arguição contida nesse conjunto enseja a relação ensino-

aprendizagem, mesmo que a finalidade não se explicite nos objetivos descritos em seu decreto 

de criação, mas derive de uma leitura dos textos impressos em seus painéis e do modelo das 

instalações. 

As alegações que procuram justificar a importância da inauguração desse museu 

encontram nas confluências entre o patrimônio material, em prédio tombado, e o patrimônio 

cultural imaterial, a língua portuguesa, o principal eixo argumentativo. Um segundo bloco de 

comentários registrados pelos estudantes nos questionários se acrescenta a esse contexto: 

“ensinar sobre a história da língua e o que ela produz”, “aproximação com a intervenção 

poética e entender a influência que outros povos influenciaram a nossa língua no Brasil”, 

“mostrar as mudanças da língua”, “mostrar a nossa cultura, e origem da nossa língua”, “nos 

mostrar a variedade de palavras, valorizar nossa cultura e despertar curiosidade e interesse” e 

“mostrar que a língua é o que somos e ela é importante na nossa vida”. No computo desse 

coletivo de comentários se observa que o objetivo institucional declarado reverbera nos 

comentários explicitados, mas em ambígua comunicabilidade, isto é, os respondentes 

reconhecem a pertinência do museu, mesmo ao observarem dissonâncias em relação à 

eficiência e eficácia das instalações e acervos.  
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4.4.12. Os respondentes e as suas vivências nos espaços museais 

 

A dupla de questões, se o respondente já havia estado em algum museu, em agenda 

anterior ou posterior à visita ao MLP, procura subsidiar a análise de indicadores em função da 

frequência a museus. No Brasil a frequência ainda se mantém insatisfatória, a referir às 

expectativas dos próprios gestores dos sistemas públicos, como demonstra o levantamento 

estatístico do Instituto Brasileiro de Museus (Brasil 2011: 45).  

 

Quadro 3. Indicadores de visitantes em museus no Brasil e Portugal 

Período País População Total  

Visitantes 

2009 Brasil 191.000.000 80.000.000 

2014 Portugal 10.401.000 11.749.000144 

2014 Brasil 202.768.000 24.853.000145 

                              Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Em relação aos indicadores comparativos (ver Quadro 3), entre os visitantes em museus 

no Brasil e em Portugal, cabe esclarecer que os valores estão arredondados, de forma a otimizar 

a interpretação comparativa, mas ao mesmo tempo em configuração a não alterar as 

características qualitativas da informação. Em complemento, há que se mencionar a deficiência 

no modelo de captação de dados no Brasil, pois o seu sistema de indicadores está em fase de 

aperfeiçoamento, não possuindo dados de todos os museus do país, a essas comparações se 

devem observa-las com os devidos cuidados técnicos, relativizando-os, a exemplo da 

discrepância entre os números referidos para a frequência em visitas nos anos 2009 e 2014. Os 

dados demográficos de Portugal foram obtidos em www.pordata.pt/Portugal, os dados 

demográficos146 do Brasil foram obtidos em estatísticas promovidas pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE). Os indicadores de visitantes de museus de Portugal foram 

obtidos num documento produzido pelo Instituto Nacional de Estatística de Portugal (Portugal 

2014: 131) e os do Brasil se obtém no relatório do Ministério da Cultura, descrito em seu 

                                                 
144 Dados de Portugal obtidos em  Instituto Nacional de Estatística de Portugal (Portugal 2014: 131). 
145 Informação obtida no portal do Instituto Brasileiro de Museus, sitio governamental gerido pelo Ministério da 

Cultura, disponível em http://www.museus.gov.br/ibram-divulga-os-resultados-da-aplicacao-do-formulario-de-

visitacao-anual-2014/, consultado em 30/11/2015.  
146 Os dados demográficos no Brasil possuem uma série histórica coletada em bases de captação in loco, isto é, nos 

lares. Em proposição técnica e científica, os dados captados carreiam informações utilizadas em estudos 

acadêmicos e institucionais para a produção de políticas públicas, as informações prestadas se disponibilizam no 

documento: 

www.ibge.goverbr/home/presidencia/noticias/pdf/analise_estimativas_2014.pdf, consultado em 15/10/2015.  
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Cadastro Nacional de Museus147, publicado em 2009 e no documento Museu em Números 

(Brasil 2011: 97), publicado também pelo mesmo órgão. As estatísticas mencionadas subsidiam 

as análises das respostas sobre as posturas dos visitantes, quanto aos seus interesses ou 

oportunidade de visita em museus no Brasil. Os dados coletados demonstram que 70% dos 

participantes visitaram anteriormente, ao menos um museu, mas significativamente 23% dos 

respondentes (ver Tabela 30) declararam esta ser a sua primeira experiência museal. Em 

incremento comparativo 27% declaram ter repetido essa atividade de visita e 67% (ver Tabela 

31) não se deslocaram a outro museu após a visita ao MLP. 

 

Tabela 30. Resultados da questão 20: Você já havia visitado algum outro museu antes da visita ao MLP? 

 

Escolas/Respostas Sim % Não % Outra % 

Escola A 10 91 1 9 0 0 

Escola B 7 47 6 40 2 13 

Escola C 4 100 0 0 0 0 

Total 21 70 7 23 2 7 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A falta de estímulo para visitas a museus se apresenta como algo comum no conjunto 

das práticas culturais observadas entre um volume significativo das famílias brasileiras (ver 

Quadro 3), a considerar a informação que a estatística média nacional se encontra em 0,40 

visitas por habitante ao ano, enquanto que em Portugal este valor representa 1,12 visitas por 

habitante ao ano. Mesmo a ponderar que a herança cultural brasileira se desassemelhe neste 

aspecto à advinda de Portugal, há que se propor uma observação comparativa a abordar nas 

diferenças pedagógicas entre as escolas brasileiras e portuguesas, a agregar a referência que as 

dimensões territoriais são distintas e a relação entre o lugar desses espaços públicos culturais 

disponíveis versus a distância das escolas e moradias significam fator motivador ou 

desestimulante, mesmo assim, há que se reafirmar a importância dos museus como ambiente 

propício para debates sobre a identidade cultural de um povo. A esses critérios de 

contextualização se insere uma perspicaz reflexão de Valery (2008) sobre como um lugar ou 

mesmo um recinto pode proporcionar interpretações diferenciadas sobre a percepção que o 

sujeito visitante de um museu expresse como valor cultural. Este autor reconhece que mesmo 

ao se ofertar uma frequência a museus, quase que corriqueira em alguns países europeus, a 

                                                 
147 O projeto governamental Museu em Números lança uma campanha nacional com enormes desafios, cadastrar 

todos os museus no Brasil, atualizando os dados e indicadores obtidos e desenvolver metodologias confiáveis de 

contabilização de público. O projeto está disponível na internet, https://www.museus.gov.br/museus-em-numeros 

(consultado em 30/11/2015). 
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percepção de prazer, beleza e gosto, nem sempre se constatam reafirmadas. Em avaliação 

pessoal esse autor descreve sensações contraditórias nesses recintos, a argumentar que “não 

tarda para que eu não saiba mais o que vim fazer nestas solidões céreas, que se assemelham a 

um templo ou salão, do cemitério ou da escola” (Valéry 2008: 31). A distinção avaliativa desse 

autor, também a elogiar as belezas estéticas dos objetos expostos no museu, conclui por 

consignar ao seu olhar a presença do convívio entre estas percepções contraditórias, a 

proporcionar ponderações em simultaneamente reconhecê-las válidas. Essa ambiguidade se 

assemelha às respostas dos estudantes registradas nos questionários, quando interpretam o 

prédio do Museu da Língua Portuguesa como de beleza arquitetônica, a se somar pelas suas 

expressões de vislumbre aos acervos mediados por tecnologias inovadoras, mas também por 

resistirem a visita-lo e interpretá-lo como a um ambiente que não lhes atribui valoração de 

pertença.  

 

 

Tabela 31. Resultados da questão 21: Você visitou algum outro museu após a visita ao MLP? 

Escolas/Respostas Sim % Não % Outra % 

Escola A 2 18 9 82 0 0 

Escola B 4 27 9 60 2 13 

Escola C 2 50 2 50 0 0 

Total 8 27 20 67 2 6 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

Em perspectiva diferenciada, ao considerar a informação que 70% dos estudantes 

respondentes do questionário (ver Tabela 30) já haviam realizado visitas a museus 

anteriormente, conclui por apresentar característica que a difere das estatísticas nacionais 

Neste caso, cabe relativizar as premissas que condicionam esse resultado, a considerar 

que os respondentes estão geograficamente referenciados, em municípios como São Paulo e 

Campinas, cujos projetos pedagógicos propiciam esse indicador. Talvez, a significar também 

uma tendência de alteração ao padrão nacional e a considerar a possibilidade hipotética que 

essa prática regional se estabeleça em resultante de eficiência em política pública, de estímulo 

ao acesso às instituições fomentadoras de arte e cultura.  

Recorrendo a Paulo Freire (2007) se problematizam três categorias distintivas que 

correlaciona o objetivo institucional ao público visitante, no que denomina por ajustamento, 

acomodação e adaptação (Freire 2007: 50). Essas categorizações, em reflexão crítica focada aos 

projetos educativos e à ação cultural comunicativa, afastam análises que as percepcione em 
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ingenuidade ou neutralidade política, a considerar as escolhas que educadores ou curadores 

optem em seus acervos e metodologias. O indicador de aceitabilidade (ver Tabelas 12 e 13) 

coaduna a explicitação de opção de gosto e de beleza estética ao desejo de retorno ao museu 

(ver Tabela 32). Nessa avaliação o museu se ajusta a um perfil de entretenimento, alicerçado 

em objetos tecnologizados e com características da gamificação148 com o intuito de atrair o 

público, que, por sua vez, adaptados aos novos modelos de escolarização findam por coadunar-

se em acomodação ao ambiente proposto, e nessas condicionantes a leitura política e cultural 

reflexiva conflita com a alienação (Gramsci 1978) sobreposta aos indivíduos, no caso da 

acriticidade frente a um projeto político governamental consolidado, a construir uma lógica de 

hegemonia cultural.  

Dos comentários dos respondentes se retiram os seguintes argumentos, para não 

visitarem os museus: “era lugar de coisa velha”, “achava museus chatos, quer dizer, ainda 

acho”, “eu não gostava muito porque tinha objetos antigos e não tinha ninguém para explicar 

(...) em todas as vezes que eu fui a um museu, nunca tive a presença de um instrutor”, “eu achei 

que iria explicar as palavras, a origem, explicar mais” ou na expressividade de que a sua 

opinião se mantém “a mesma”. De característica similar se constata que, para alguns 

estudantes, o impacto cultural, imagético e prazeroso da visita, não era suficientemente 

significativo para alterar a sua lógica conceitual, a alterar o seu hábito cotidiano e incluir a 

visita a museus, ao menos em ampliação de frequência, em suas práticas culturais pessoais. Ao 

retomar a abordagem de Milton Santos (2008) em circunstanciar o território enquanto espaço 

formativo se correlaciona a conjuntura social e política aos gestos declarados, em identidade ou 

afastamento, sob os quais  

 

o lugar é o quadro de uma referência pragmática ao mundo, do qual lhe vêm solicitações e 

ordens precisas de ações condicionadas, mas é também o teatro insubstituível das paixões 

humanas, responsáveis, através da ação comunicativa, pelas mais diversas manifestações da 

espontaneidade e da criatividade (Santos 2008: 322). 

 

 

E, em dialogicidade, se agrega a análise de Bourdieu et al. (2007), na qual os modos 

de apropriação cultural se legitimam na vivência em que a “obra de arte só existe como tal, na 

medida em que é percebida, ou seja, decifrada” (Bourdieu et al. 2007: 160). Em decorrência ao 

raciocínio, a apropriação cultural favorece àqueles que, desde a infância, se apercebem 

                                                 
148 O termo gamificação congrega uma frequência crescente de uso em textos e artigos. Ainda não incorporada aos 

dicionários oficiais, sua origem deriva por adaptação livre de palavra inglesa, gamification. Talvez a tradução que 

o aproxime da raiz portuguesa formal seria a ludificação. Contudo, o aspecto conotativo aos jogos eletrônicos, no 

campo da informática e conexões pedagógicas, finda por popularizá-lo.    
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frequentadores aos ambientes institucionais da escola e espaços culturais, a propiciar 

indicadores constitutivos à compreensão dos resultados encontrados no questionário, acima da 

média nacional. A adicionar a essa paisagem política a conjuntura brasileira configurada em 

processo histórico de longos períodos de ditaduras, portanto, de parcas experiências coletivas e 

democráticas, a influenciar as recentes lutas sociais e políticas que, por sua vez, repercutem na 

Constituição da República de 1988, na ampliação e reconhecimento de direitos e no processo 

de universalização da educação pública na modalidade do ensino fundamental, os primeiros 

nove anos de escolarização. Um dos antagonismos nesses direitos de impacto sociocultural está 

no alto índice de evasão escolar e a significativa demonstração de desmotivação, pelos 

estudantes, ao processo de aprendizagem.  

Nesta perspectiva, a opinião de um dos visitantes exemplifica a incongruência dessa 

contradição “que legal, hoje não tenho aula, não preciso ir à escola, vou ao museu”, em diálogo 

entre estudante e professor, a interpretar a visita ao museu somente como passeio e lazer. Em 

comparação, opiniões sobre a visita a outros museus, no instrumento de coleta de dados, 

conjuminam variáveis diferenciadas como: “que eles eram legais”, “interessantes”, “mesma 

coisa, só muda o conhecimento”, “não mudei de opinião sobre os outros após a visita”. Estas 

observações subscrevem uma possível relação direta entre o índice de frequência a museus no 

Brasil e o processo de escolarização, no contexto das expectativas de participação em práticas 

culturais e propostas formuladas em programas de políticas públicas.  

 

 

Tabela 32. Respostas a questão 25: Você voltaria a visitar o Museu da Língua Portuguesa? 

Escolas/ 

Respostas 

Sim % Não % Outros % 

Escola A 9 82 1 9 1 9 

Escola B 15 100 0 0 0 0 

Escola C 4 100 0 0 0 0 

Total 28 94 1 3 1 3 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Ao avaliar as opiniões sobre a visita ao museu nas respostas dos grupos que participam 

se notam alguns indicativos cuja correlação possibilita o agregar de elementos analíticos. Entre 

os comentários se destaca a abordagem sobre a ausência de falares que expressem as vivências 

culturais dos visitantes, isto é, a sua oralidade particular nem sempre se apercebe identificada 

nos acervos do museu. Esse visitante vivencia uma ambiguidade, entre o reconhecido 

pertencimento à língua geral e um relativo distanciamento identitário às variantes da língua 

exposta nos acervos, a manifestarem que, para voltar a visitar o museu, gostariam de encontrar 

registradas as expressões de sua fala regional.   

Em forma de categorização social, como a que discrimina uma família como culta 

(Bourdieu 2007: 246) se correlaciona a vinculação da quantificação temporal de permanência 

escolar ao acúmulo de repertórios culturais adquiridos na história de vida dos indivíduos, a 

incluir leituras de livros, visitas a bibliotecas, museus e exposições artísticas, entre diversas 

modalidades. Em contraposição a esse conceito de erudição, o inculto se conforma àquele que 

não adquire essas condicionantes, por opção pessoal ou exclusão social. Por vezes, este modelo 

distintivo vem a servir como justificativa ideológica de segregação social, a estigmatizar os 

sujeitos e a consolidar o status social classista.  

A proposição de cada respondente, na identificação de seu gosto e à estética do belo, 

impulsiona o efeito motivador de visita a espaços culturais, neste caso o Museu da Língua 

Portuguesa, ou o inverso, a afastar-se desses lugares, configurando-os como lugar do outro. Se 

por um aspecto se averigua alvissareira a percepção de ampliação às visitas a museus como 

encontra o resultado dessa investigação, por decorrência é intrigante a frágil reflexão e debate 

social nas escolas sobre o papel cultural dessas instituições na formação cultural de um 

pensamento crítico e analítico sobre a sociedade.  

O resultado desta inquirição, se voltaria a visitar o museu, representa nesse sentido um 

dos indicadores de reafirmação do propósito institucional, o que se manifesta no resultado de 

94% (ver Tabela 32) pela proposição do sim. Mesmo ao considerar as diferentes condicionantes 

sociais dos participantes e as sugestões de melhorias e inovações apresentadas pelos 

respondentes, os resultados do questionário validam o propósito das visitações ao Museu da 

Língua Portuguesa, no aspecto da difusão cultural, tanto pedagógico como entretenimento.  
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4.4.13. Você possui alguma sugestão para o museu? 

 

A sistematização das respostas aferidas a esta questão resulta em espaço participativo 

e opinativo diferenciado, ao receber comentários de, praticamente, todos os respondentes. As 

solicitações de inovações ao museu se observam recorrentes, o mesmo para referências que 

indicam a ausência de espaços para a alimentação e loja que comercialize objetos correlatos ao 

museu. Sobre a ausência de espaço para a comercialização de produtos alimentícios, a 

informação prestada pelo próprio museu149 refere a previsão de instalação desse espaço para 

café e restaurante, no andar térreo, mas, por motivos não declarados, não se inicia a obra pelo 

menos até o final do mês de junho de 2015.  

Nesse viés, a ausência de loja para a venda de produtos de consumo cultural, como 

livros e réplicas, também não está instalada: qual o motivo? A falta de recursos financeiros se 

descarta, a considerar o montante captado e utilizado para o restauro, significativamente 

volumoso, a considerar as limitações orçamentais do Estado brasileiro. O investimento inicial, 

ao trabalho de concepção de projeto restauração e instalações tecnológicas, junto ao prédio 

composto por patrimônio histórico, está estimado em aproximadamente trinta e sete milhões de 

reais150, sendo seis milhões dotados pelo governo do estado e trinta e um milhões recolhidos em 

parcerias com a iniciativa privada e empresas estatais.  

A carência de espaços físicos específicos em seu prédio ou as dificuldades 

operacionais da burocracia também podem proporcionar diversas justificativas. Deste último 

argumento se acrescenta que, no Brasil, há a necessidade de procedimentos licitatórios para a 

autorização de comercialização de produtos em espaços vinculados aos órgãos públicos. Por 

arguição, talvez, seria a venda de livros uma iniciativa interessante para o museu? Talvez, em 

ilação se acrescente a possível avaliação pela gestão de que a venda de livros seria incoerente 

com a opção curatorial pela ausência de livros impressos no acervo museal. Nesta linha se 

registra o comentário de um dos respondentes “alguns livros que não tem, que fez falta” a 

afirmar sua opinião.  

Em percepção adversa, ao vincular as condicionantes de revisita ao museu, a exceção 

da realização das exposições temporárias, os respondentes sugerem a inclusão de substituição 

de acervos, de forma a gerar motivações à atratividade e revisitação. Essa linha de arguição se 

vincula ao olhar por similaridades entre os dispositivos do museu e as ofertas destes no 

                                                 
149 Disponível em sítio: www.museudalinguaportuguesa.org.br (consultado em 01/11/2015). 
150 Dados disponíveis em matéria, Museu da Língua Portuguesa celebra a língua e a cultura nacional na Estação da 

Luz, disponível em sítio: 

http://www.maxpressnet.com.br/conteudo/1,760423,Museu_da_Língua_Portuguesa_celebra_a_lingua_e_a_cultura

_nacional_na_Estacao_da_Luz_,760423,1.htm (consultado em 01/11/2015). 
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mercado. Nessa atribuição o museu se recente da lógica mercantilista, entremeada a 

obsolescência programada, cuja caracterização estabelece métodos de inovação aos produtos e 

no decorrer de um tempo de previsibilidade estimada, os tornam obsoletos. Essa lógica afeta o 

museu na sua política de conformação curatorial à modelagem de suas instalações a estas 

tecnologias midiáticas. Rocha (2009: 38), em seu estudo sobre o MLP, também referenda esse 

diagnóstico, do desafio museal em reestruturar seu acervo. Em função das prováveis 

dificuldades orçamentárias e do ritmo da burocracia estatal, as expectativas do público visitante 

se constatam frustradas.   

Em comentário de respondente se faz a sugestão de implantar outra inovação, 

nomeadamente a “instalação de outro aparelho eletrônico com ecrã que possibilite 

interatividade junto aos visitantes”. A operação deste dispositivo deve conter um banco de 

dados que permita a inserção de novas palavras, digitadas pelos próprios sujeitos visitantes. A 

esta proposição se preconiza aferir dois critérios técnicos que o validem, antes da 

disponibilização do novo verbete ao público, a primeira consiste em averiguar na área de 

linguística o uso adequado do vocábulo digitado, o segundo se conforma a inserção de texto e 

imagem, caso adequado, que explique o termo proposto, acondicionando-o ao modelo de 

interface da instalação. Essa configuração possui uma proposta de similaridade, abordada por 

Pereira (2007: 15), ao mencionar a organização dos dicionários digitais. Esta captação de 

colaborações corresponderia a uma nova modelagem de objeto ao acervo, próximo ao design da 

instalação denominada “Mapa dos Falares”, e atenderia a uma das requisições referidas pelos 

respondentes, por novas instalações que ofereçam interatividade alta, ausentes no museu. 

Diante destas sugestões, se acrescenta a apresentada por um dos professores visitantes, 

a elogiar a iniciativa do projeto denominado “Dengo”, gestado pelo núcleo educativo do MLP, 

cujo desenvolvimento se especializa no atendimento de público diferenciado, como portadores 

de limitações de mobilidade, dificuldades auditivas e visuais, ou mesmo portadores de 

síndromes. O atendimento a esse perfil social visa oferecer uma comunicabilidade propositiva e 

interativa, mesmo que incipiente, de forma a exigir avaliações contínuas, como exemplifica a 

notícia publicada no próprio sítio digital do museu: 

 

jovens educadores do museu visitam, todas as segundas-feiras, as instituições atendidas e 

durante duas horas apresentam o museu ao público, usando como ferramenta básica um 

laptop e, claro, seus conhecimentos! Por se tratar de um público muito especial, o 

atendimento, normalmente, é individualizado, ou seja, cada educador atende uma pessoa por 

vez.151 

                                                 
151  Sítio do MLP com descrição do projeto Dengo. Internet. Disponível em: 

http://www.museudalinguaportuguesa.org.br/noticias_interna.php?id_noticia=102 (consultado em 15/02/2015). 
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Por fim, a menção de sugestões e comentários cuja análise reverbera em constantes 

reavaliações dos procedimentos de gestão do museu, impacta também a valorização desse 

espaço como um ambiente privilegiado em que o visitante o aperceba também no contexto da 

“curiosidade pelos lugares onde a memória se cristaliza e se refugia” (Nora 1993: 9), a conferir 

vínculos entre o patrimônio, a história, a lembrança e o esquecimento. Nessa circunstância se 

incita o museu a “aprimorar e corrigir erros” e reconhecer a opinião deste visitante atento, que 

observa os problemas de incoerência frente aos propósitos da curadoria, como o exemplo da 

ocorrência de inconsistências descritivas anexas a alguns objetos do acervo. No âmbito do 

próximo comentário, “mais inovações, eu esperava mais”, a insatisfação dos adolescentes 

quanto às interfaces tecnológicas e à carência de inovações interativas, que possibilitem suas 

participações efetivas, se confirmam na frase, “estão ultrapassados”. Propuseram também a 

substituição dos documentários exibidos, a inserir temáticas atuais e a aperfeiçoar a dinâmica 

da comunicabilidade curatorial e institucional.  

 

 

 

4.4.14. A avaliação dos respondentes ao instrumento de coleta de dados 

 

No intuito de abordar as opiniões emitidas pelos respondentes em avaliação ao 

instrumento de coleta de dados se recorta de um diálogo entre Ian Angus e Stuart Hall (2011), 

na modalidade de entrevista152, a conter a seguinte apreciação de Angus: “uma das tarefas do 

crítico é separar esse processo referencial, abrir o jogo e recolocar a ideologia da linguagem?”, 

a qual recebe de Hall a ponderação que “é por isso que esse tipo de trabalho crítico sobre a 

codificação e a decodificação é sempre uma prática desconstrutiva” e complementa ao referir 

que esta proposição “abre o texto a uma variedade de significados ou apropriações que não 

foram estabelecidas na atividade de sua codificação” (Hall 2011: 348). 

Dessa abordagem se indica a necessidade investigativa de estabelecer análises críticas 

das mensagens emitidas, a reconhecer nestas os conteúdos e as codificações, desconstruindo-as, 

dado que seus parâmetros possam conter sentidos diversos, que não os simplesmente 

observados em sua expressão direta. Nesse conjunto as opiniões dos respondentes merecem 

uma interpretação conjugada, do contexto ao lugar por onde estes respondentes emitem suas 

                                                 
152  A íntegra da entrevista está publicada sob a forma de capítulo de título Reflexões sobre o modelo de 

codificação/decodificação, onde participam Ian Angus, James Der Derian, Sut Jhally, Justin Lewis e Cathy 

Schwichtenberg, em coletânea organizada por Liv Sovik (Hall 2011).  
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mensagens. Dessas mensagens se listam as seguintes: “interessante”, “gostei, pois, é para o 

bem do museu”, “indiferente” e “achei bem interessante, pois é sempre bom ver a opinião dos 

outros, e ver no que pode melhorar”.  

Há uma turbidez aos parâmetros de análise que permitam congregar critérios de 

decodificação das mensagens inseridas nestes comentários, a estes parâmetros se agregam os 

elementos categorizados por Hall (2011) e subsidiam o enquadramento analítico nos termos: 

preferencial, de oposição e negociada. A preferencial especifica as condições ideais-típicas da 

mensagem e corresponde, aproximadamente, ao modo como se estabelece à sua preferência; a 

segunda expressa um argumento por oposição, que “olha as mesmas figuras e vê o outro lado 

delas” (Hall 2011: 349) e, nesse sentido, estimula a leitura interpretativa sobre os sentidos 

ideológicos do autor, a última consolida o conceito de código negociado, isto é, na análise da 

mediação entre as duas proposições referidas. Em complemento se exemplifica a modalidade 

preferencial, na seguinte lógica: “você queria que eu lesse de uma determinada forma, mas eu 

não leio desse jeito” (Hall 2011: 351).  

Na convergência das respostas, cujas características se aproximam dos aspectos de 

neutralidade, se destacam as seguintes: “sem manifestar opinião” e as deixadas em branco, isto 

é, sem explicitar seus comentários. Os espaços para essas livres escritas se apresentam 

eficientes para a vazão de opiniões, divergentes ou não, cujos registros validam o modelo de 

coleta de dados, ao método de registro das opiniões. Dentro dos parâmetros de Hall (2011) a 

observação nem sempre ocorre com êxito, fato que “qualquer pesquisa já está sempre 

localizada em um momento histórico, em uma conjuntura histórica” (Hall 2011:354). Em 

relação às opções fechadas de respostas, como as definidas em duas variáveis, sim ou não, há a 

alternativa de não preencher nenhuma delas, ou mesmo à possibilidade de comentá-la no 

próprio corpo do questionário, mesmo que a transgredir a formatação inicialmente proposta, 

isto é, se apresentam situações nas quais o respondente excede o limite de linhas, em 

desconstrução colaborativa, a reafirmar a sua opinião. 

Todavia, ao processo de análise das respostas, no efeito de uma leitura interpretativa 

negociada, se reconhece a liberdade de expressão e a característica qualitativa e subjetiva do 

método, a respeitar situações as quais o respondente registre as suas divergências frente às 

questões abordadas. Enquanto registro documental, essas opiniões entrelaçam várias 

explicitações propositivas e inferem valorosas contribuições ao processo da observação 

participante. Ao aferir os dados e registros coletados se consolidam as informações e como 

fonte de pesquisa finda por subsidiar, satisfatoriamente, a dinâmica metodológica da 

investigação etnográfica proposta. 
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5. Interposições analíticas sobre a interatividade no museu 

 

5.1. A interatividade e o visitante: O museu é o lugar do outro?  

 

A relação entre o visitante e o museu apresenta-se ambígua e múltipla. O perfil de 

turista se estabelece ao se constatar na visita a percepção de passeio, lazer e entretenimento, de 

modo que a essa atitude, por vezes, se rotula por distração, em comparação aos modelos 

sistêmicos do ambiente escolar. Alguns professores, em contrapartida, articulam a perspectiva 

pedagógica da visita como oportunidade de ensino e motivação à aprendizagem.   

Neste contexto, o museu se caracteriza também como um lugar privilegiado para a 

manifestação de intencionalidades pedagógicas e político culturais. De elemento agregado se 

incorpora o olhar para com a sua arquitetura estrangeira, europeia e inglesa, em categorização 

da beleza estética para alguns e estranha ou exógena por outros. O MLP é o lugar de encontro 

com a língua? O museu é o lugar do outro? Mostra-se apenas um lugar de visita e curiosidade 

ou lugar de lazer? Na perspectiva do profissional da área educacional se provê simbólico de um 

lugar de estímulo à atividade do professor, isto é, na expectativa que o estudante vislumbre uma 

valorização social do professor, enquanto proprietário de um saber, a língua portuguesa, saber 

este merecedor de tal destaque que se lhe estabeleça um lugar privilegiado, um patrimônio 

histórico restaurado e redesenhado tecnologicamente como expressão de reconhecimento 

público.  

Em complementaridade, a este sujeito e visitante exige-se a competência vinculada ao 

autodidatismo, isto é, nessa modalidade museal cabe ao visitante a tarefa de possuir e adquirir 

as habilidades e repertórios necessários à interpretação, apreciação e manuseio, correspondente 

aos acervos expostos. Em consequência, se assevera rigidez ambiental a esses modelos de 

museus e, de alguma maneira, sobrecarregam o público, responsabilizando-o a tarefa de 

compreender e interpretar as informações e instalações artísticas, nesses espaços 

disponibilizados. Essa perspectiva do olhar se conforma a premissa que saber lidar com a 

informação e a tecnologia passa a constituir uma necessidade básica, e, sem a qual a 

compreensão dos acervos perde sentido. O questionamento distintivo reconhecido pelos 

sujeitos que não possuem essas técnicas, ao menos uma parte delas em seu repertório, 

representa o afastamento cultural: “este não é o meu lugar!”. Em contribuição para esse debate, 
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sobre os modelos de comunicabilidade que se repercutem nas políticas dos museus e também a 

modelos escolares, Salviano (2013) consigna por equivocada a política que infere somente a 

instituição escolar o papel de preparar os indivíduos para a assunção de sua responsabilização 

enquanto cidadão, de currículo restrito, em sua perspectiva de educação para além dos muros 

escolares, em sentido do protagonismo social. Nesse sentido, deste autor se adiciona a seguinte 

crítica a influência dos meios de comunicação aos projetos educacionais: 

 

o que equivale a dizer que, quando a mídia trabalha para a ampliação da cidadania e para a 

formação de um espaço público democrático sem que a população consiga avaliar seus 

direitos e deveres, certamente o resultado é nulo e quem perde é o cidadão. Mas este tipo de 

impasse não pode ser resolvido só pelos veículos de comunicação. Deve ser solucionado pela 

educação (Salviano 2013: 124). 

 

Com efeito, este mesmo autor salienta a necessidade e premência de inovações 

pedagógicas, ao mencionar a educomunicação e o civic journalism como recentes exemplos 

inovadores de práticas educativas e culturais. Dessas ações a utilização da mídia possibilita o 

preconizar do leitor enquanto sujeito ativo, “ao deixar de ser um observador neutro para se 

transformar em ator político da história” (Salviano 2013: 122) a assumir um protagonismo de 

impacto social e cultural. Talvez se configure nessa percepção a mesma crítica que se encontra 

nas práticas dos projetos que se autodesignam por educação popular, no Brasil, cujas iniciativas 

se espalham por imensa gama de municípios no território nacional. As suas ações culturais e 

educacionais se vinculam à construção de um novo modelo societário, a inferir em novos 

modelos de políticas culturais e a repercutir na radicalidade duma cultura rebelde (Brandão 

2009: 47). A essa complexa expectativa por uma metodologia pedagógica dinâmica e 

participativa que proporciona ao museu um ambiente de interatividade através das interfaces e 

novas mídias tecnológicas, se exige constante revisão e planejamento de suas inovações 

comunicativas.  

Considerando a presença de visitantes passivos, a forma de espectadores, se observa 

também a considerável proporção de visitantes críticos, capazes de propor alterações ao projeto 

curatorial, se ouvidos forem, e que preconizam ao museu uma interatividade eficiente e 

dialógica. Dessa distinção, ao retomar a mediação de acervo por patrimônio imaterial, que a 

língua representa, convalida-se a análise elaborada por Cervo (2012a) sobre a exigência 

constante de adequação de suas instalações ao contexto dos frequentadores. Essa mesma autora, 

em sua investigação, assinala que “em termos de pertencimento, o patrimônio se constitui a 

ganhar valor no interior da memória em que se inscreve” (Cervo 2012b: 2); nesse sentido, a 

valorização do Museu da Língua Portuguesa é demonstrada através dos objetos simbólicos que 
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expõe e pela memória coletiva que representa. Ao comparar esta característica com a 

investigação de Bourdieu (2007) sobre a distinção cultural, conflui a especificidade de um 

museu que captura fragmentos da língua, de sua oralidade e escrita, e mesmo a objetivar a 

intencionalidade de democratizar o acesso à cultura, porquanto o museu se vê circundado por 

diferenças de identidades, por aproximações e afastamentos, consubstanciadas nas 

contraditórias e conflitivas histórias de seus visitantes, as quais tenta submeter-se em 

pertencimento. 

Relativamente a essa tangibilidade identitária, demonstrada nos dispersos objetos do 

museu, se configuram as técnicas de sonorização e distribuição de mídias no ambiente, que as 

conforma, segundo Cervo (2012a), na dinâmica pendular entre o esquecimento e a preservação 

(Cervo 2012a: 4). Estas circunstâncias tecnológicas repercutem em inquietações e críticas: será 

que os idealizadores do MLP previram em seus projetos aspectos referentes à preservação 

destes acervos? Se ocorrer a substituição de alguma de suas instalações ou o conteúdo destas, 

qual será o seu tratamento arquivístico? E, será que os visitantes desse museu percebem as 

intencionalidades preservacionistas, no que tange ao patrimônio imaterial apresentado? Desta 

feita, por aparentar alguma obviedade, pois ao convalidar que a função de um museu se 

objetiva em desempenhar o papel social de preservação e conservação de patrimônio histórico, 

prognostica-se também significar uma função social fundamental ao MLP, ao sentido de 

oferecer ao visitante a valorização da língua portuguesa enquanto patrimônio a ser preservado e 

a consequente justificativa, política e cultural, de sua própria existência enquanto instituição 

museal.  

  

 

5.2.  Dilemas da interatividade no MLP: entre a manipulação e a comunicabilidade  

  

 Ao observar as iniciativas comunicativas, estéticas e imagéticas do MLP, verifica-se a 

ocorrência de dilemas curatoriais principalmente nas composições do acervo museal; por 

exemplo, a comunicabilidade se expressa em movimento distinto, entre o popular e o erudito, a 

exemplo dos conteúdos dos roteiros e narrativas nos documentários apresentados no museu, os 

quais frequentemente se movem entre o coloquial e a norma da língua. No entanto, a 

interatividade comunicacional das interfaces neste ambiente museal 153  expressa um desafio 

                                                 
153

 Diretrizes sobre o Programa Nacional de Educação Museal, no Brasil, estão disponibilizadas em sítio do 

governo federal: http://pnem.museus.gov.br (consultado em 15/01/2014). 
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institucional, na definição dos acervos que estão instalados e que preconizam a ludicidade 

pedagógica e possibilitem a valorização da difusão da Língua Portuguesa. A perspectiva de 

análise à proposta de difusão cultural nesse ambiente museológico encontra referência também 

aos estudos que abordam o esquecimento e a memória, enquanto categorias de análise que, 

segundo as concepções de Ricœur (2007: 428), podem incorrer em projetos políticos de um 

Estado manipulador.  

 Sobre este quesito, a descrição de um fato emblemático, no caso brasileiro, faz 

referência a esses mecanismos de manipulação, a referir o período entre o final do império e os 

primórdios da república e se expressa na resistência das elites governantes à participação do 

negro na reorganização deste Estado ainda incipiente. Um dos fatos simbólicos deste momento 

dá-se no ato de Rui Barbosa, Ministro da Fazenda, e executado por seu sucessor154, logo após a 

assinatura do termo jurídico da abolição da escravatura, Lei Áurea, de 13/05/1888. Este 

acontecimento insólito se configura na queima de documentos relacionados à escravidão 

(Lacombe et al. 1988: 57), como os livros de registros e as atas das respectivas ações de 

compra, venda ou negociações correlatas. Nesse momento histórico, a disputa política pelo 

poder repercute negativamente em função das dezenas de representações que, movidas pelos 

senhores de ex-escravos, solicitavam indenizações por danos e perdas. Em 1890, pouco após a 

proclamação da república, Rui Barbosa assina um despacho que nega essa requisição: “Mais 

justo seria, e melhor se consultaria o sentimento nacional, se se pudesse descobrir meio de 

indenizar os ex-escravos, não onerando o Tesouro. Indeferido”155. A pressão política dos ex-

proprietários de escravos impele o governo provisório a tomar uma atitude drástica: queimar, 

em dezembro de 1890, os documentos de registro dos atos de escravatura e inviabilizar as 

possíveis indenizações. E, neste gesto político, desempenha a “negociação social” (Santos 

2008: 316) que dirime tensões, mas não equaciona a desigualdade social herdada e resultante. 

O decreto formal que extingue a escravatura no Brasil é assinado em 1888 e, em forma 

simbólica do conservadorismo dominante, dá ao país a insígnia de tornar-se o último Estado 

ocidental a encerrar esta modalidade de trabalho servil. Mesmo como ação de caráter 

economicista, na extinção desses registros históricos, o campo político depara-se com 

complexas interpretações sociais desse gesto que se propaga no meio popular, a constar em 

expressiva conotação simbólica que erradique uma “mancha negra156” na história do Brasil: o 

                                                 
154

 O Ministro Tristão Alencar Araripe efetua a destruição dos documentos em 14/12/1890. 
155

 Diário Oficial. Rio de Janeiro, 12 de novembro de 1890, p.5.216, col. 2. Biblioteca Digital Medicina Animae. 

Disponível em www.arisp.wordpress.com (Consultado em 08/03/2015). 
156

 Termo que identifica a cor étnica “preta” ou “negra”, no sentido étnico, como significado de uma proposição 

negativa. 
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período da escravatura. Nesse contexto conturbado, a construção do esquecimento pela via da 

extinção documental dos registros se torna o interesse de um Estado nacional em formação.  

 O signo que, de forma inversa ao do esquecimento, reforça esse processo enquanto 

memória coletiva (Ricœur 2007: 70) no Brasil se configura pela expressão “denegrir”, isto é, 

“tornar algo negro”. Popularizada como simbólica de uma atitude negativa em relação à outra 

pessoa, a palavra denegrir157  se anexa a verbetes cujos sinônimos reafirmam a conotação: 

desabonar, desacreditar, infamar, macular, desonrar, ofender, lesar, agravar ou ultrajar. Em 

contrapartida, vários movimentos sociais se organizam e desenvolvem atividades no contexto 

da contracultura a esta proposição e, liderados pelos movimentos negros e de ações afirmativas, 

estimulam a torná-la em desuso 158 , dado o seu caráter preconceituoso. Em fenômeno 

relativamente semelhante, também no contexto de sua difusão popular, ocorre à palavra 

“judiar” 159 , vernáculo cujo contexto é politicamente inadequado e cujos sinônimos o 

aproximam de escarnecer, maltratar e fazer sofrer, menosprezar e transgredir. Esta 

conceituação decorre também em função do preconceito em relação à questão judaica, que 

atravessa os mares e chega ao Brasil, emanada de heranças históricas, cujas reverberações 

também remontam ao período da inquisição portuguesa e europeia. Enfim, as circunstâncias 

das articulações políticas que fundam a república proporcionam contradições e recomposições 

culturais complexas e referendam acordos entre as elites dominantes, cujas negociações 

resultam na normatização jurídica e sistematização de novas regras de convivência e gestão das 

contínuas disputas pelo poder e, por sua vez, finda por promover o reordenamento nacional em 

função das dialogicidades e cobeligerâncias160 entre o trato social e o cultural.  

Em amostra de polêmica se recorta a reportagem da revista Gazeta Digital, “África é 

ponto de polêmica”, de 2006, logo após a inauguração do museu. A matéria elenca uma série 

de críticas formuladas por especialistas quanto ao conteúdo dos acervos, chegando a descrever 

incorreções como o registro do comentário: 

 

no totem multimídia denominado Português no Mundo há, segundo uma especialista, 

diversos “erros” sobre a história de Angola, Moçambique e outras ex-colônias portuguesas na 

África. Na tela, há um mapa-múndi onde todos os países de língua portuguesa estão em 

destaque. Ao se clicar, por exemplo, em Angola, tem-se a informação que sua guerra civil 

                                                 
157

 Em referência, o vocábulo em Ferreira (1986) o apresenta com o significado correlato a “algo ruim”. 
158

Citado em http://www.jornalprimeirahora.com.br/noticia/49731/%C2%ABNao-tolero-lero-lero%C2%BB ou 

outra citação no blog http://servicodepreta.blogspot.com.br/2011/08/o-racismo-por-tras-das-palavras.html 

(consultado em 20/01/2013). 
159

 Em referência, o vocábulo em Ferreira (1986) apresenta-o com o significado de machucar. 
160

 A cobeligerância é o termo cunhado por Francis Schaeffer, disponível em 

http://blog.plataformac.org/download/economy/Strange%20%20La%20cobeligerancia%20y%20la%20gracia%20

com%C3%BAn.pdf (consultado em 01/04/2013). 
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terminou em 1999. Na verdade, o fim do conflito deu-se apenas em 2002. Datas relativas às 

independências em países como São Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau também estão 

incorretas. Quem garante é a professora de Língua e Literatura Africanas do departamento de 

Letras Clássicas da USP, Rita Chaves. 

Neste mesmo texto, se apresenta uma inquirição e respectiva resposta correlata ao 

questionamento explicitado:  

será que ninguém revisou as informações? O jornalista Marcelo Macca, responsável pelos 

dados no tal totem, afirma que tudo foi checado e rechecado. "Trabalhei como roteirista do 

museu. Meu papel foi adaptar o material bruto que recebemos, complexo e acadêmico, para 

uma linguagem mais popular", explica. E de onde veio esse material? Uma boa parte foi 

retirada dos dados fornecidos por Ivo Castro, professor de Português e chefe do departamento 

de Lingüística da Universidade de Lisboa161.  

 

Em demonstração complementar, ao se observar os critérios de seleção nos conteúdos 

e acervos, se constata que os curadores do MLP tendem a evitar expressões consideradas 

eruditas, no caso de provável aplicação rigorosa das normas ortográficas ou pouco empregadas 

no quotidiano. Ao investirem em termos próximos aos coloquiais ou populares manifestariam 

uma conotação de preconceito?  

Em referência a esta abordagem, ao comentar a exclamação de um estudante visitante, 

se encontra na entrevista concedida por Antônio Carlos Sartini, diretor do museu, à Marcia 

Abos, a declaração que o MLP procura postar-se distanciado da categorização por perfil de 

instituição similar a escolar:  

 

isso acontece porque a exposição não estabelece o que é certo ou errado. Mostra que existem 

padrões diferentes no uso do idioma e que isso é um mérito. Claro que o ideal seria que todos 

dominassem todos os diferentes padrões. Mas é essa abordagem que o museu dá a 

compreensão da língua que faz a diferença ao fugir do didatismo162. 

 

A estas abordagens se confere a reflexão de Bourdieu ao asseverar que “a própria 

lógica da linguagem erudita, cujo valor, em sua totalidade, reside em uma diferença, ou seja, na 

distância em relação às maneiras de falar simples e comuns” (2007: 212). As contradições 

inerentes a este olhar preconceituoso e distintivo repercutem na equipe de educadores? A 

expectativa desses educadores, em ampliar o acesso às informações, referenda as proposições 

questionadoras à limitação de acervo e à reprodução de informações pré-estabelecidas e 

oferecidas pela curadoria e gestão museal? Estas questões se inserem presentes, de forma direta 

ou indireta, nas respostas aferidas pelos educadores do museu e registradas em suas entrevistas.  

                                                 
161  Matéria disponível em http://www.gazetadigital.com.br/conteudo/imprimir/secao/62/materia/106829 

(consultado em 10/05/2013). 
162Integra da entrevista disponível em http://oglobo.com/cultura/museu-da-lingua-portuguesa-ja-o-mais-visitado-

do-pais-4208053 (consultado em 15/06/2015). 
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Ao mesclar nessas avaliações os aspectos da manipulação, em Morin, que a insere no 

contexto da etimologia, se imiscui a presença de infiltração da técnica em nossa sociedade e 

civilização e que, por sua imposição, apresenta-se também intrínseca à lógica de subjugação 

dos homens e, nesse escopo, se alerta que “a sujeição significa que o sujeito sujeitado sempre 

julga que trabalha para seus próprios fins desconhecendo que na realidade, trabalha para os fins 

daquele que o sujeita” (Morin 2013: 109). Conflui também de Morin que a tecnologia, como 

instância abstrata, do ponto de vista epistemológico, “é impossível isolar a noção de tecnologia 

ou techné, porque bem sabemos que existe uma relação que vai da ciência à técnica, da técnica 

à indústria, da indústria à sociedade, da sociedade à ciência etc” (Morin 2013: 107).  

Qual manipulação empreende a leitura deste museu? Através das imagens e 

representações de si mesmo, depara o leitor com o desafio de promover uma comparação entre 

a sua trajetória formativa cultural e as narrativas definidas nos acervos expostos, e ao reelaborar 

estas significações também se localiza na compreensão e interpretação do fenômeno observado. 

O museu é, neste sentido, o lido, representado e interpretado, e em função de diversos olhares, 

trajetórias e classes sociais, configura-se como construção e difusão dos seus acervos, em perfil 

politicamente hegemônico, ao serviço da reprodução cultural. Em aspecto correlato, o 

patrimônio linguístico corresponde a um símbolo, ou imagem passível de interpretação, entre a 

enunciação e a determinação (Pêcheux 2010: 50) e nessa circunstância também se estabelece 

atravessado de requisitos remanescentes da memória; a este pressuposto decorre a possibilidade 

de interpretações divergentes, no que se refere à curadoria dessas mesmas informações e, por 

sua vez, nem sempre interagem com as proposições de uma memória coletiva.  

O fenômeno constante nesta contextualização se observa nas tratativas correlatas à 

temática da hibridização163, com intensa presença na formação da sociedade brasileira, mas 

aparentemente ausente enquanto especificidade nos componentes acervísticos do museu e 

essenciais à análise estrutural da nacionalidade e identidade cultural, tanto àqueles que 

procuram compreender os conteúdos expostos nos acervos como àqueles que atuam como 

selecionadores desses mesmos acervos. Ao sujeito brasileiro, a cultura de convivência com a 

pluralidade se impregna de preconceitos, valores e premissas marcadas pela complexidade 

sociocultural decorrente de seu percurso histórico. Essas raízes ambíguas em relação à língua, 

algumas marcadas pelo afastamento, outras por interações e mesmo rejeições, demandam a 

persistência investigativa. Nessa busca pela alteridade e multiculturalismo, os sotaques e as 

                                                 
163

 O trabalho realizado por Inaê Sanchez (2011) infere conceituação cultural de hibridismo e explicita em sua 

tese, hibridização e vida social, uma relação entre as construções de identidade e o contexto do mundo, ao conceito 

de fronteiras flutuantes e a perscrutar repertórios culturais entre Brasil e Portugal.  
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regionalidades, entre várias modalidades, recebem atenção diferenciada no projeto museal e 

contrabalançam as inferências possibilitadas pelos novos instrumentais tecnologizados 

oferecendo aos curadores do museu os componentes prioritários de suas escolhas e critérios em 

suas respectivas pesquisas? 

 

5.3. A interatividade e as interfaces 

 

  As correlações e analogias observadas no percurso da investigação, entrelaçada com os 

diálogos com os educadores, professores e estudantes participantes, se configuram em 

elementos cujas reflexões impactam diretamente nas análises sobre a interatividade no museu. 

Em confluência com as abordagens de Hall (2011) as hipóteses abordadas na investigação 

derivam substancialmente de perspectivas culturais e não especificamente de uma proposição 

dogmática, isto é, a conferir que “as leituras que você faz surgem da família em que você foi 

criado, dos lugares em que se trabalha, das instituições a que pertence, das suas outras práticas” 

(Hall 2011: 357).   

Do MLP se proporciona, nesse sentido, um ambiente propício à investigação, pois 

mescla tanto o uso de regras formais da linguagem, como  as narrativas do discurso coloquial, a 

se acrescentar de abordagens dos recursos linguísticos originários de sítios regionais. A 

compleição de fatores circundantes às histórias de vida e de formação educacional dos 

visitantes oferece a esse objeto de pesquisa densos conteúdos sociológicos, etnológicos e 

antropológicos.  Nessa direção, a análise dos resultados referentes às inquirições 11 a 17 (ver 

Tabelas 22 a 28), sobre as interfaces no museu, propiciam ponderações que podem contribuir 

para os processos revisionais de curadores e gestores do próprio museu. Se se compará-las aos 

seus objetivos, por exemplo, de “oferecer informações audiovisuais de caráter histórico, social 

e cultural sobre a língua portuguesa, (...) propiciar conferência, eventos e cursos, (...) oferecer 

monitoria para escolas (...) e disponibilizar conteúdos visuais por meio da internet” (Anexo I 

2005: s/p), a ausência de alguma forma de disponibilizar os seus acervos, em modalidade 

virtual, para além de suas instalações, mesmo que parcial, contradiz as perspectivas da sua auto 

referência por uma política institucional que preconiza as tecnologias interativas. As 

inexistências de projetos cujas exposições estejam abertas e disponíveis aos navegadores da 

internet inferem em componentes limitadores adicionais, de modo a averiguar fragilidade de 

investimento ao uso de interfaces sofisticadas, cuja derivação se desdobraria na valorização de 

seu próprio acervo imaterial. A mídia digital no museu, concebida como “aparato tecnológico 

super avançado” e “formas diferenciadas e extremamente modernas de exposição”, conforme 
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comentários de Ana Santana164, encontra dissonância em parcela nas opiniões coletadas no 

questionário, como as que se seguem: “mais atrações, eu esperava mais”, “eu sugiro que o 

museu tenha mais coisas para se fazer e ter no museu vários poemas famosos na entrada”. 

Cardoso e Quintanilha, por sua vez, descrevem o usuário desse modelo de ecrã como 

um possível “interveniente passivo” (2013: 16) o que permite tipificar esta interface como 

promotora de interatividade baixa (ver Quadro 4), quando esse visitante se contenha a somente 

assistir aos audiovisuais ou a ler os textos apresentados. Em expansão observacional aos 

módulos do MLP, tanto à sua mostra de vídeos projetados quanto aos painéis sobre a história 

da língua portuguesa, se configura por enquadra-los ao mesmo escopo classificatório, de 

instalação promotora de interatividade baixa. A aferição de alta e baixa interatividade (Cardoso 

e Quintanilha 2013:17) se especifica em referência à possibilidade de avaliação da 

comunicabilidade para com os acervos instalados. Nesse caso, caracteriza-se por baixa 

interatividade quando não se viabiliza uma interface que realize uma troca de informações ou 

dados entre as partes. No exemplo da instalação “Palavras Cruzadas” o visitante digita ou toca 

no ecrã e o aparelho oferece opções de respostas, pré-programadas, restritas a seu banco de 

dados. Não há opções como a inserção de palavras ou o zapping ao usuário, nem mesmo 

interfaces com a possibilidade de link em hipertextos de fontes documentais, o que gera suposta 

desmotivação em continuar a utilizar o equipamento, por tempo alongado, em destaque aos 

jovens (ver Quadro 4 e 5). 

As operações dos usuários que expressam uma proposição comportamental de 

expectativa em interatividade baixa frente às instalações são classificadas também como 

promotoras de posturas passivas. Entretanto, quando a interface oferece intercâmbio de 

informações se a tipifica por interatividade alta. A cautela junto ao processo de análise dessas 

interfaces exige acuidade de procedimentos observacionais, pois as conformações podem 

incorrer em possíveis distorções e mal-entendidos comunicacionais e, até mesmo, em 

incertezas de equivalências interpretativas, entre os emissores e recebedores dessas conexões 

comunicativas.  

 

                 

 

 

 

 

 

                                                 
164  Matéria publicada em mídia digital, no sítio InfoEscola - Navegando e Aprendendo, 

http://www.infoescola.com/portugues/museu-da-lingua-portuguesa/ (consultado em 05/08/2014). 
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Quadro 4: Escala de grau em interatividade no MLP 
Instalação/Grau165 

Baixa 
Intermediária 

Baixa 

Intermediária 

Alta 
Alta 

Palavras Cruzadas 
 X   

Mapa dos Falares 
 X   

Beco das Palavras 
  X  

Mapa das Famílias 

Linguísticas e Linha do 

Tempo X    

Audiovisuais X    

Praça da Língua X    

                   Fonte: Elaborado pelo autor 

 

                   Quadro 5:  Critérios aplicados aos graus de interatividade 

Baixa A característica da instalação aproxima o visitante/usuário ao 

perfil de mero expectador ou telespectador. 

 

Intermediária Baixa 

O objeto instalado, na mediação da informação, possui interfaces 

limitadas de mediação e seleção da informação. 

 

Intermediária Alta 

Os atributos do objeto instalado desenvolvem interfaces 

ampliadas, isto é, mais de uma característica de recepção e 

emissão de informação. 

 

Alta 

A estrutura da interface proporciona trocas de dados, ambos os 

componentes se qualificam emissores e recebedores de 

informação. Exibe sofisticação em programação de computador 

instalado. 

                    Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Em entrecruzamentos analíticos, dadas as opções categorizadoras entre o gostar e a 

preferência pelo esteticamente bonito, se revelam constitutivos e dependentes da formação, 

percepção e concepção cultural (Bourdieu e Darbel 2007: 165) do respondente, a incluir a 

influência relacional de seu território vivido e as aprendizagens partilhadas em seu espaço 

cotidiano. A ausência de visitas frequentes a museus, majoritária entre os participantes da 

investigação, demarca também uma política curricular distintiva entre os que possuem esse 

acesso, daqueles que aos mesmos se promovem excluídos (Woodward 2012: 40). Em 

decorrência, “achar chato a visita a museus”166 pode compor um posicionamento de identidade 

pela diferença, isto é, essa opinião também pode representar uma resistência simbólica e 

cultural àquilo que represente o outro, de rejeição ao aculturamento, de percepção ambiental 

                                                 
165  O grau de interatividade (ver Quadro 4) se fundamenta em parâmetros descritos em Lévy (1999: 81) e 

Cardoso e Quintanilha (2013: 17), e adaptados a um modelo gráfico, que permite classificações em relação a uma 

seleção pré-determinada de instalações no museu.    
166 Comentário anotado em caderno de campo, a partir de diálogos registrados pelo observador, entre os estudantes 

visitantes no museu.  
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que lhe simbolize afastamento, que “este não é o meu lugar”167. Ora, se ocorre rejeição ao 

ambiente, o mesmo posicionamento repercute aos acervos e objetos expostos e na confluência 

entre esses antagonismos culturais a identidade submete-se na dependência da diferença 

conforme reafirma Woodward (2012: 40), a proporcionar elementos que estimulam o debate 

sobre a reação entre a interatividade e a leitura do ambiente pelo público visitante. 

 

5.4. A interatividade e a política curatorial  

 

As contradições observáveis nesse ambiente museal ressoam fortalecidas quando se 

depara com acervos marcados, fortemente, por uma origem estabelecida em conflitos sociais e 

até beligerantes. Em seu estudo sobre a sociedade francesa, no século XIX, Ortiz (2001: 38) 

descreve o desafio propalado aos revolucionários em constituir a sua nação, ambicionando um 

propósito de unidade nacional e um desses desafios se manifesta a busca pela unidade 

linguística, mesmo que implique conflito com a resistência cultural à substituição ou 

desvalorização dos dialetos regionais.  No caso específico do MLP, a língua portuguesa 

abrasileirada se embaraça na ambiguidade entre a língua oficial e a coloquial, entre a 

sofisticação literária e a liberdade criativa de novos vocábulos, gestados nos mais diversos e 

distantes lugares, entre o rigor da matriz e a absorção de influências de diversas línguas. Em 

relação a essa herança cultural e a influência portuguesa em Saraiva (1996) se recorta uma das 

aproximações categorizadoras da identidade cultural em Portugal na seguinte afirmação: “os 

portugueses não têm manifestado consciência muito clara da fronteira que separa a sua cultura 

das alheias” (Saraiva 1996: 105). E, de forma crítica, este autor acrescenta duas observações 

comportamentais que reafirmam sua opinião ao citar que o “contorno que os separa dos outros 

é nuançado, esfumaçado, gasoso, o que torna fácil uma certa promiscuidade com as culturas 

exteriores” (1996: 105) e “sob a aparência da tolerância, os portugueses são poderosamente 

assimiladores, como o foram também os romanos” (1996: 106). Nessa direção, uma 

comparação com a postura identitária e cultural brasileira se pressupõe inevitável. As críticas 

locais à postura assimiladora ao inglesismo e a mescla por palavras de diferentes culturas, a 

conformar uma comunicabilidade local sui generis, conjuminam por projetar uma herança 

cultural cuja explicitação transparece nitidamente nos acervos do MLP. Nessa complexidade se 

assevera ao observador a necessidade de contextualizar estas premissas no âmbito da 

metodologia de trabalho, em referência ao fato de se investigar um museu cuja curadoria se 

                                                 
167 Comentário anotado em caderno de campo, a partir de diálogos registrados pelo observador, entre os estudantes 

visitantes no museu. 



260 

 

propôs a explicitar elementos desta disputa, na linguagem, pela hegemonia cultural. Os 

momentos de presença no museu aperfeiçoam o olhar crítico e desenvolvem a sutileza e a 

acuidade para a leitura ambiental. Nesses termos, valorizar o caderno de campo como 

instrumento de registro coopera com o organizar, no sentido da sistematização investigativa, a 

forma caótica com que esse cotidiano é apresentado. A prática de observar a paisagem interna 

do museu e o comportamento dos sujeitos nele instados, adicionada à verificação das 

abordagens de sua metodologia difusão cultural, estabelecem condições propícias para a análise 

do perfil de seu projeto de comunicação. A essa dinâmica se agregam componentes de crítica, 

através de avaliações das formas com que se apresentam as informações e os conteúdos dos 

acervos, na configuração de compreendê-los em seus processos pedagógicos, tanto na formação 

dos seus profissionais como nas dos visitantes. Assim se observa a constituição de um aparente 

sentido de fragilidade formativa, isto é, conforme compreensão de Nóvoa (2009) os perfis 

profissionais do professor na escola e dos profissionais mediadores no museu se entretecem 

carentes de atenção diferenciada ao contexto do tato pedagógico, a compor uma postura ética 

que exija aprofundamento metodológico frente aos desafios de uma comunicabilidade 

constante, aberta à curiosidade e à aprendizagem. A refletir sobre a dinâmica metodológica do 

mediador do museu em sua tarefa de aproximação ao participante de um grupo de visita se 

possibilita classifica-lo em dois perfis diferenciados, o passivo e o ativo.  O passivo desenvolve 

o comportamento de observador dos acervos, recebe e interpreta as informações como que a 

assistir passivamente um programa televisivo. Ao ativo se observa a promoção de um 

comportamento provocador, isto é, aproxima-se aos educadores e os interroga sobre cada 

situação encontrada que lhe incomode ou lhe traga dúvida. A esse exemplo casual das posturas 

comportamentais, entre passivo e ativo, de Nóvoa se instiga ao educador que assuma uma 

disposição contínua para a aquisição de novos conhecimentos, a manter-se alerta para a 

reflexão sobre sua cultura profissional, a incluir-se disposto para o tato pedagógico e o 

compromisso social (Nóvoa 2009: 23).  

Na perspectiva do olhar crítico sobre as escolhas curatoriais, na referência de um 

educador externo168, se acrescenta uma dupla de características: entretenimento e trabalho. Este 

profissional, professor, atua tecnicamente e dele se exige responsabilidade técnica e 

organizativa ao acompanhar uma turma de visitantes, estudantes ou não, e a orientá-los nas 

perspectivas de pesquisa e observação. Ao concatenar as expectativas entre o entretenimento e 

                                                 
168  Educador externo designa o profissional de outra instituição, que não vinculada ao Museu da Língua 

Portuguesa, professor de uma escola, representante de um grupo de visitantes, ou contratado de uma empresa 

privada organizadora de excursões turísticas, mesmo de caráter pedagógico. 
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o trabalho, a organização do percurso deve proporcionar elementos de aprendizagem, a 

contemplar situações lúdicas e prazerosas simultaneamente, sem o descuidar das exigências 

operacionais que essa tarefa exige, desde a organização no procedimento de transporte até o 

controle atitudinal dentro do museu. Nessa condicionante, a política curatorial reserva a esse 

professor um modelo de recepção clássica, a se constatar no roteiro de acolhimento e dinâmica 

de lazer, entretenimento e difusão de informações a partir dos acervos expostos. A estrutura de 

recepção e atendimento se adequa, satisfatoriamente, a esse modelo socioeducativo, a reafirmar 

o objetivo de cumprir os procedimentos técnicos correspondentes à expectativa do turismo 

cultural (Bourdieu et al. 2007: 48).  

   

5.5. A indisponibilidade de interatividade alta 

 

 

Ao produzir um dispositivo eletrônico vinculado com a informática, a indústria se 

depara com a necessidade de adequá-lo às limitações das interfaces técnicas (Johnson 2001: 30) 

de recepção e emissão de dados, input e output, que, por sua vez, impactam objetos como o 

touchscreen, teclado, mouse, entre vários acessórios, os quais se caracterizam pela 

intermediação entre as pessoas e as máquinas. Em complemento, a programação dos 

computadores promove as trocas de dados e sua conversão em informações capazes de serem 

interpretados, a adequar os códigos e ícones, padronizando-os às entradas e saídas de 

informação.  

Essas especificações tecnológicas e museais  são o principal objeto matricial de 

atratividade do MLP, na medida em que a partir delas se avaliem as soluções técnicas 

atribuídas para a função de ludicidade e vislumbre imagético. Nas instalações se observa uma 

clara opção pela indisponibilidade de modelos nas quais o visitante possa intervir nos 

conteúdos, isto é, a modifica-los no sentido de incluir vocábulos e expressões da língua. Frente 

a possível argumentação de inexistência de soluções tecnológicas, pelos curadores, que permita 

oferecer dispositivos ajustados a esse critério de interação entre o conteúdo dos acervos e o 

público visitante o mercado de informática responde com a profusão de novos produtos. 

Desfaz-se, dessa forma, a fragilidade argumentativa de que há baixa oferta de inovações 

tecnológicas colocadas à disposição dos agentes culturais e que porventura dificultem a 

instalação de novas interfaces. Em referência aos dados coletados nos questionários se destaca 

a sugestão que o museu disponibilize uma instalação que permita a pesquisa de conteúdo como 

os verbetes de dicionários eletrônicos virtuais, a exemplo no Brasil do dicionário Michaelis, 

elaborado pela empresa UOL em parceria com a editora Melhoramentos 
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(www.michaelis.uol.com.br), dicionário confeccionado por uma das maiores empresas de 

informática de Portugal (www.priberam.pt), disponíveis via internet, no qual o visitante 

poderia pesquisar uma palavra ou expressão de perfil regional, por exemplo, e ao não encontrá-

la ser-lhe-ia permitido a inclusão desta, em banco de dados do museu, de forma a contribuir 

com a expansão de conteúdo nos acervos.  

A outro indicativo de atualização tecnológica, a partir de sugestão de um dos 

estudantes participantes em um grupo de visita no museu, se demonstraria a viabilidade através 

da gravação de pequenas mensagens em equipamento apropriado, nesse mesmo intuito de 

ampliação do acervo, com as sonoridades que lhes reconheça o sotaque e a pronúncia. O 

incremento dessas inovações conjumina com a percepção de Orlandi (1999: 39) em que “o 

lugar a partir do qual fala o sujeito é constitutivo do que ele diz” e promoveria o atendimento 

na tendência de ampliar a interatividade a uma tipificação de nível alta, contudo se constata 

ausente no museu. 

 

5.6. A interatividade e a mediação educativa  

  

Das entrevistas com os educadores e professores participantes emergem novas 

questões, nomeadamente de qual maneira o estar no museu contribui para a formação 

individual do estudante, do professor e dos profissionais da escola? O excesso de informações 

disponíveis, mediadas pelas interfaces tecnologizadas, responde satisfatoriamente à necessidade 

do conteúdo apresentado?  

Uma alternativa proporcionada pelas próprias escolas, em alguns casos, se estabelece 

no tempo de planejamento da visita. Um dos educadores do museu, em entrevista, referenda 

essa opção ao comentar que “em alguns casos utilizam materiais e questões pré-elaboradas” e 

estimulam seus alunos a pesquisar os acervos de forma autônoma, com a propositura de 

assertividade ao desenvolver questionamentos aos mediadores que os acompanham. Para o 

apoio a essas iniciativas o núcleo educativo proporciona as didáticas e agendas diferenciadas, 

como o mês da cultura popular, das crendices ou tradições, e atividades criativas que se 

coadunem a essa necessidade escolar. Essa ação de valorização da criatividade ao educador do 

museu, enquanto propositividade técnica, se associa à percepção de sua valorização 

profissional e técnica, isto é, este educador não se vê somente como reprodutor de informações 

ou guia cultural, mas agente de sua elaboração, a confirmar pela expressão de um deles ao 

comentar que “o tempo de estudos aos mediadores se reserva relativamente suficiente à 

preparação de propostas diferenciadas aos visitantes”. Em argumento diferenciado a esse 

http://www.michaelis.uol.com.br/
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educador, um professor que acompanha uma das turmas em visita ao museu registra que os 

estudantes da escola, por característica específica e a presença de estudantes portadores de 

deficiências motoras, físicas ou mentais, não encontram disponível no museu a devida 

preparação técnica. Mesmo assim, sua turma conclui o percurso, a superar algumas limitações 

encontradas, e findam por elogiar o museu e a vivência realizada.  

A mediação humana centrada pelo núcleo educativo, nessa proposição pedagógica, 

proporciona uma interatividade comunicativa que complementa a estabelecida pela curadoria 

do museu através das interfaces tecnológicas de suas instalações. A conformação desta 

mediação pedagógica descondiciona a relação visitante e o dispositivo eletrônico, a 

proporcionar uma receptividade acolhedora. Nesse sentido, a sua metodologia comunicativa 

coaduna com as recentes abordagens sobre o papel pedagógico dos museus, difundido pelo 

ICOM e abordado na descrição de Desvallées e Mairesse (2013), por onde os museus, enquanto 

equipamentos públicos, atuam com o objetivo de “estabelecer certos pontos de contato entre 

aquilo que é exposto (ao olhar) e os significados que estes sítios podem portar (o 

conhecimento)” (Desvallées e Mairesse 2013: 53). Essa reflexão conceitual permanece 

constantemente ativa entre os membros da equipe do museu e transparece no seguinte debate: 

se este o é ou não um museu? Do ICOM se obtém uma das possíveis argumentações que 

contribui para esse questionamento conceitual, na apresentação duma definição, na qual o 

museu se caracterize por um “lugar geralmente concebido para realizar a seleção, o estudo e a 

apresentação de testemunhos materiais e imateriais do Homem e do seu meio” (Desvallés e 

Mairesse 2013: 64). Em decorrência desta premissa o próprio ICOM destaca que cabe à gestão 

do museu escolher o seu modo de funcionamento e administração e o adaptar de seu modelo às 

necessidades conjunturais do lugar em que se instala.  
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                                  Fotografia 21: Folheto de convite à programação de férias, primeiro 

semestre de 2015, no MLP 

Fonte: Foto do autor 

 

Ao relatar esse debate, observado nas visitas em campo de investigação, se 

problematiza também a autoafirmação de interatividade no museu, vivenciada e interpretada de 

forma diversa entre as percepções dos visitantes: o que diferencia o MLP de outros museus no 

Brasil? O convite para a programação de férias (ver Fotografia 21), por exemplo, não apresenta 

pistas simples para a resposta desta inquirição, pelo contrário, a sua programação especifica 

atividades que proporcionam mais semelhanças que distinções. Em ilustração, a atividade 

denominada Dicionário Poético proporciona uma oficina de perfil didático-pedagógico, o 
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mesmo para a proposta denominada Literatura e Cinema, a mostra sobre Agustina Bessa-Luís 

conjumina a iniciativa de difusão da literatura portuguesa e, por fim, a mostra, Esta sala é uma 

piada!, caracterizada pela modalidade itinerante e advinda de percurso por vários museus e 

espaços culturais, a confirmar a premissa estabelecida de similaridade entre o MLP e os outros 

museus. Para o estudo desta questão se examina a proposição de Bachelard (1996: 21) na qual a 

descrição de uma resposta que preceda a uma pergunta não se configura necessariamente em 

subsídio a produção de conhecimento científico. Como reconhecer, portanto, as variáveis de 

diferenciação, em comparação aos outros museus?  O museu nasce num lugar específico, em 

lugar determinado, e a sua dinâmica apropria o espaço e o diferencia como ambiente propício a 

entrelaçar saberes, agregado as exigências institucionais da escolarização e conexas aos 

conteúdos curriculares, com suas tarefas, relatórios e tempos, a qual a vivência no ambiente de 

um museu lhe comporia como fator colaborativo. Para Bachelard (1996) a diferença entre 

saberes e conhecimentos se entrepõem enquanto critérios de análises e observações, cuja 

definição depende dos territórios culturais, movediços e dispersos. Dessas contradições 

inerentes ao ambiente do museu, debatidas tanto no núcleo pedagógico como entre os 

professores, permanecem as posturas questionadoras frente à possibilidade de indução à 

simples reprodução de conceitos e informações protocolares pré-estabelecidas pela curadoria, 

as quais nem sempre se denota ao visitante e cuja compreensão do contexto histórico, social e 

cultural, se vê circundada por complexidades, as quais a comunicabilidade dos acervos 

demonstra restrições em desvendar.   

 

 

  

5.7. Fatores concernentes entre a interatividade e replicabilidade  

 

Dos registros descritos em caderno de campo se recupera a pertinente discussão sobre 

a reprodução, comercial ou não, de seus acervos. Estes objetos são passíveis de estarem 

multiplicados em réplicas,  sem que ocorra a percepção de perda ou desaparecimento de sua 

qualificação de originalidade ou unicidade? De modo específico, nos museus tradicionalmente 

constituídos, o objeto exposto carrega normalmente a característica de unicidade e significação 

autoral, enquanto obra de arte, de curiosidade, ou nos aspectos de sua raridade. No entanto, se 

estimulam as suas réplicas, suscetíveis ao contexto mercadológico no campo da indústria 

cultural, isto é, na produção de objetos a serem comercializados, a exemplo de produtos de uso 
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e consumo ou decoração, como imagens e estampas de camisetas, cadernos, livros, miniaturas e 

entre diversas modalidades. 

Em contrapartida, no MLP os objetos acervísticos se compõem, em sua maioria, por 

conteúdo imaterial, como vídeos documentários, textos em painéis e totens didáticos (ver 

Fotografia 22), que por suas características técnicas permitem, até com aparente facilidade, a 

sua replicabilidade e reprodutividade, mesmo em centros culturais ou escolas, restringidas 

somente aos critérios do direito autoral. A relação entre a reprodutibilidade técnica e a arte está 

demonstrada em profundidade por Benjamin (2006: 241), a constatar que a arte sempre foi 

reprodutível. No bojo dessa temática, as questões que se apresentam como problematizadoras 

se referem à autenticidade e ao seu uso massivo, caracterizando-a como mercadoria. No caso 

dos museus a mercantilização de obras como produtos de venda se tem popularizado, a cumprir 

um papel de massificação e difusão cultural, mesmo ao se estruturar em perfil didático e 

pedagógico, o que lhe cerca em questionamentos quanto à valoração simbólica (Benjamin 

2012: 165) desse modelo de relação com a sociedade.     
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              Fotografia 22: Totens alaranjados, compostos por três faces, numa o terminal de computador, 

              um conjunto de objetos em exposição noutra e um texto explicativo na terceira face 

              Fonte: Foto do autor  

    

 

Em estilo de entretenimento, algumas peças em exposição conotam a percepção de 

objetos de ilustração ou decoração, as quais constituem distanciamento do sentido pragmático 

do objeto de arte ou objeto museal. Mesmo o jogo eletrônico Beco das Palavras, exposto como 

interativo ao conteúdo proposto e no contexto de sua contemporaneidade, suscita em produto 

de relativa simplicidade por replicação. A sofisticação inicialmente proposta em sua elaboração 

técnica se torna obsoleta em poucos anos de uso e acelerado processo de inovação tecnológica, 

a tornar as suas instalações, se não ultrapassadas, passíveis de comentários sobre a necessidade 

de atualização, como a aspectos diferenciados na perspectiva dos adolescentes e jovens. Dada 

essa conjuntura, correlata à velocidade com que se submetem aos avanços tecnológicos, 

adicionados às ofertas de mercado por novos objetos eletrônicos, como os contidos nos tablets, 

jogos eletrônicos de multiplicidade sensorial, iphone, entre outros, se constata no museu uma 

sobrecarga de expectativas, em seus visitantes, a recompor e planejar novos acervos e 

instalações, adequando-os às inovações tecnológicas recentes. Dessa perspectiva pode-se 

averiguar que a replicabilidade ou reprodutividade autorizada, como ferramenta de 

comunicabilidade institucional e serviço de difusão cultural ou mesmo mecanismo de expansão 

da interatividade, se mantem ausente na sua política de relação com a comunidade. 
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Considerações Finais 

 

 

A proposta de um museu moderno, como se classifica o MLP, cuja dinâmica curatorial 

se configura através de patrimônio imaterial, conviverá constantemente com a ambiguidade que 

se revela na tentativa de transformar seus acervos em instalações interativas, isto é, na 

dependência de mediações tecnológicas, que lhe articule a comunicabilidade entre os conteúdos 

dos acervos e o público. Uma das dimensões interpretativas, neste ambiente, que se observa nas 

expressões dos visitantes, se exterioriza no ato de questionar se este equipamento público 

configura um museu ou assume modalidade de centro cultural, precisamente pela diferenciação 

em se organizar por atributos de afastamento e distinção frente as concepções museológicas 

tradicionais. Neste sentido, a designação Museu, e não Centro Cultural da língua portuguesa, 

repercute na opção por um código cultural que reconheça a valoração social para o termo 

museu, em detrimento de outro. Os estudos de Barthes (2001), Lévi-Strauss (2009) e Jakobson 

(2007) emprestam reflexões sobre a importância dos nomes próprios, e ao optar pela nomeação 

de museu, a gestão provavelmente tencione vinculá-la aos créditos culturais da similaridade em 

relação às instituições portadoras desta tipificação. A análise sobre a intencionalidade política 

para a criação deste museu, em aspecto correlato, proporciona a leitura conjuntural, segundo 

Geertz (1997: 258), em que os fatos não surgem espontaneamente, mas são uma construção 

social. E a criação deste museu, como um fato sociocultural, se estrutura representativa de um 

projeto político institucional e governamental, tanto no quesito da escolha da língua como 

conteúdo acervístico, quanto na tecnologia midiática como forma de comunicabilidade. Além 

das imagens, a curadoria investe prioritariamente em acervos compostos por recortes da 

oralidade e fala cotidiana como representações da língua e expressa a importância desta língua 

como fator determinante à identidade cultural do país, difundindo-as através de seu modelo de 

reprodução (Geertz 1997: 259).     

Neste prospecto, transparece que a busca por adicionar os efeitos de atratividade, 

sedução, identidade, gosto e beleza estética se explicita ao enunciar “somos um museu único no 

mundo 169 ”. No entanto, as sistematizações das observações in loco, acrescentadas pelas 

informações cedidas nas entrevistas e comentários registrados nos instrumentos de coleta de 

dados, evidenciam mais controvérsias que assertividades a esta proposição.  

                                                 
169 Frase expressa por Antônio Carlos Sartini, diretor do MLP, em entrevista a Andréia A. Soares, na publicação 

Público Comunicação Social, disponível em http:www.publico.pt/culturaipsilon/noticia/antonio-sartini-1639608, 

consultado em 23/11/2014. 
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Em problematização desta função museal, qual a destinação dos acervos que o Museu 

da Língua Portuguesa recolhe, armazena e exibe? Diferente de um museu cujas mostras se 

delineiam em patrimônio material, o MLP não se referenda pela curiosidade ao objeto único ou 

raro, ou mesmo pela exposição de produtos artísticos, como pinturas e esculturas, que, além da 

beleza estética e particularidade histórica, possuem valores atribuídos pelo mercado. Os objetos 

de seus acervos adquirem contornos próximos aos disponibilizados no ambiente cotidiano do 

visitante, mesmo a considerar seus equipamentos tecnologizados. Nesta perspectiva, o 

fenômeno da curiosidade pela particularidade e inovação se redireciona investida por outras 

características, neste caso a que se aproxima da espetacularização. Em contraponto, o MLP 

destoa do paradigma apontado por Brito (2005), segundo o qual os museus se delineiam como 

o “lugar de conhecimento de universos que dificilmente se podem encontrar noutros espaços, 

ou meios de comunicação” (2005: 155), isto é, não é a dificuldade de acesso ao acervo, a língua 

portuguesa, mas a forma com que se lhe mostra, que caracteriza o MLP e lhe imputa a 

apreciação dos visitantes. 

A inferir nesta reflexão, as conceituações do ICOM ressaltam o papel e a abrangência 

social dos museus ao significá-los como lugar de inovação tecnológica, entretenimento, lazer e 

conhecimento acoplado a ludicidade. Para efeito comparativo, Desvallées e Mairesse (2013) 

recupera o conceito anterior de museu, descrito pelo próprio ICOM, de seu estatuto de 1974, e 

o apresenta como  

 
uma instituição permanente, sem fins lucrativos, a serviço da sociedade e do seu 

desenvolvimento, aberta ao público e que adquire, conserva, investiga, difunde e expõe os 

testemunhos materiais do homem e de seu entorno, para educação e deleite da sociedade 

(Desvallées e Mairesse 2013: 64),  

 

e, após revisões, atualizada em 2007, passa a compor a seguinte formulação,   

 
o museu é uma instituição permanente, sem fins lucrativos, a serviço da sociedade e do seu 

desenvolvimento, aberta ao público, que adquire, conserva, estuda, expõe e transmite o 

patrimônio material e imaterial da humanidade e do seu meio, com fins de estudo, educação e 

deleite (Desvallées e Mairesse 2013: 64).  

 

A perspectiva local desta diferenciação infere que estes dois conceitos ainda 

permanecem ativos nas discussões em grupo, promovidas pelos educadores do núcleo 

educativo do MLP170.  

No quesito referente às fases da metodologia, caracterizada pela observação 

etnográfica interacionista em proximidade à proposta da antropologia sociocultural, a envolver 

                                                 
170 Em referência, a frase “eu considero aqui um museu” de uma das educadoras (Souza 2014: 1) difere da 

proposição de manutenção da dúvida, como refere outra educadora “durante nossas discussões tem hora que a 

gente acha que é, tem hora que a gente fala que não” (Marques 2014: 3). 
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desde a contextualização até à delimitação do universo estudado, as investidas em trabalho de 

campo exigiram um planejamento dependente de intensas articulações com os sujeitos 

participantes, tanto nas negociações das entrevistas como os necessários diálogos que 

permitissem a superação de várias obstacularizações de acesso aos seus ambientes, e inclusive 

recorrer a ações de formalização destas solicitações ao acesso. E, em alguns casos, o 

providenciar movimentos em desconstrução a prováveis desconfianças relacionadas à 

intencionalidade ou validade da investigação, mesmo porque há a possibilidade de distorções 

interpretativas, como descreve Cunha (2011) ao problema em que o “lidar com os resultados 

está longe de ser assim tão simples quando a própria descrição é, em si mesma, passível de 

mal-entendidos” (2011: 55). Neste contexto, de Silva et al. (2011: 38) adere-se a indicações 

relativas à manutenção de um estado de atenção metodológica e de um contínuo processo de 

reavaliação, cuja atribuição básica se vincula à postura de observador e se alinhe a 

condicionantes do trabalho, estipulado em Freire (2006: 77), da confiança e cumplicidade em 

relação à ética e ao respeito aos sujeitos participantes. O enquadramento destes desembaraços 

segue em sequências solidárias e colaborativas dos participantes, que viabilizam a efetividade 

da coleta de dados através dos questionários.  O mesmo ocorre com as entrevistas, tanto na 

cooperação da coordenação do núcleo educativo do museu como de seus educadores, a que se 

somam os docentes das unidades escolares envolvidas. 

Para a compreensão do modelo museal em questão preconiza-se uma leitura 

institucional e curatorial, também sob o filtro de um olhar brasileiro e latino-americano, cujas 

matrizes culturais emergem de seus conflitos e contradições, da composição com sua herança 

histórica e cultural entre passado colonizado e imperial, e a geração de comunidades de 

resistência e movimentos políticos de conformação à república capitalista, de manutenção 

preservacionista a grandes espaços rurais, além das florestais às outras tipificações regionais, ao 

surgimento de megalópoles cosmopolitas que se mesclam em vasos comunicantes formadores 

da identidade nacional, e, em cujo caldo cultural o Museu da Língua Portuguesa está imerso. 

Em confluência, a língua portuguesa possui expansibilidade que ultrapassa os limites 

geograficamente estabelecidos pelas nações que oficialmente a representa e contabiliza a 

abrangência em aproximadamente, 240 milhões de pessoas171. Neste sentido, da expansão da 

língua à diversidade de pronúncias, se referenda ao visitante do MLP a sensação de que se lhe 

                                                 
171 Em consideração, a existência de outros territórios que utilizam línguas de matriz portuguesa, Moçambique, 

Angola, Brasil, Portugal, Cabo Verde, e registra-se dezenas de comunidades menores, dispersas pelo mundo, não 

inclusas no CPLP. A referência formal, neste texto, opta pelos informações oferecidas pela Rede CPLP - 

Investigação e Desenvolvimento. Disponível em http://www.idcplp.net/?idc=30&idi=3623, acessado em 

15/11/2015. 

http://www.idcplp.net/?idc=30&idi=3623
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falta algo, da sua vivência cultural e fala cotidiana, nos acervos apresentados.  Por que há 

somente um audiovisual narrado com a pronúncia nativa de Portugal no museu, entre os oito 

apresentados no telão? Por que se ausentam os sotaques de outras nacionalidades, desta mesma 

língua, ao menos dos países membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa – 

CPLP?   

Ao conceito que permeia a narrativa desse museu se gesta uma outra questão: qual o 

sentido da primazia de um MLP que não possua sede no país matriz da língua? De Brito (2005) 

se sobrepõe uma das possibilidades ao descrever que o museu se ajusta às necessidades locais, 

mesmo por “ser portador de anacronismos, desarticulações, inércias e constrangimentos” (Brito 

2005: 151), isto é, em sua institucionalidade configura-se como lugar que delimita concepções 

culturais entremeadas às sujeições das conjunturas sociais, políticas e econômicas nacionais ou, 

talvez, ao impacto político por sofrer as consequências das disputas pela hegemonia cultural 

nas respectivas comunidades locais. A contribuição de Nunes (2013) para  esta questão 

apresenta o argumento que o discurso do MLP envereda pela tensão entre a “unidade e a 

diversidade: unidade internacional, que envolve os países da língua portuguesa, e diversidade 

local vista como diferença ou singularidade cultural” (Nunes 2013: 221). Sobrinho (2011), no 

entanto, acrescenta outro argumento ao posicionar o museu como entremeado a “duas posições 

discursivas distintas: a conformada pela relação de colonização e a produzida pela 

descolonização” (2011: 121). Sob o signo da dubiedade identitária relembram-se as distinções 

que ocorriam no período colonial brasileiro, por exemplo, ao designar-se estrangeiro o 

Português que, neste território fixasse residência, brasiliano o indígena, e brasiliense o 

indivíduo natural do Brasil, segundo pesquisa de Pavini et al. (2013: 27). As estigmatizações 

constatadas nos audiovisuais, textos e objetos, proporcionam uma leitura distintiva nos seus 

critérios de escolha, por expor objetos categorizados como de uso, caso dos totens indígenas e 

africanos, com a seleção de objetos pelo artesanato, a utilizar materiais extraídos da natureza, 

na contraposição dos materiais representativos da cultura europeia contextualizados por 

materiais de uso no cotidiano urbano, como sutiã e calçado de tênis (ver quadro comparativo, 

fotografia 11). Ora, ao público visitante se provê uma leitura denotativa de aproximação 

identitária à cultura de uso dos objetos comuns, isto é, condicionando-o a dimensões de 

pertencimento ou afastamento identitário no que se exibe e no que se opta por não exibir. Em 

menção aos nativos de nações indígenas também já são urbanos no Brasil, enfronhados às 

cidades, com produção de literaturas próprias, mas que não estão explicitados no museu. O 

mesmo ocorre com os objetos que representam povos africanos, ainda que restringidos aos 

países de língua oficial portuguesa, não se refere vivências citadinas como as capitais de 
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Moçambique, Cabo Verde ou Angola, ou mesmo a sua produção industrial e riqueza local, 

reforçando estigmas do atraso tecnológico e pauperização, ao optar por não demonstrar objetos 

que representem esta diversidade sociocultural. 

Nestas constatações observacionais no museu, de uma perspectiva do olhar para um 

espaço dedicado ao patrimônio imaterial, em que “o lugar defronta o Mundo, mas também, o 

confronta” (Santos 2008: 332), emergem as ambiguidades entre o papel social, cultural e 

político da língua, em cuja relação distintiva ressignifica-se imbricada na formação do 

repertório cultural do visitante. De fato, a matriz da língua dominante no país é oriunda de 

outro continente, a conjuminar em seus postulados a história cultural de seus formuladores, as 

suas visões de vida e de mundo. Desta premissa, mesmo distanciado o tempo, 

aproximadamente 200 anos após a da declaração de independência do Brasil em relação a 

Portugal, os elementos conflituosos e distintivos presentes na conformação da nação e da 

identidade cultural brasileira, no imaginário social, ainda continuam a ser intensamente 

estudados e debatidos, tanto nas academias, como nos espaços populares. 

Em diálogo à concepção do projeto político institucional do museu, extrai-se uma auto 

declaração que o posiciona:  

há uma diferença entre os demais museus e o MLP em relação à atitude de contemplação que 

ocorre nos museus em geral. Aqui vivenciamos uma experiência significativa com o acervo 

linguístico que todos trazemos conosco, pois interagimos com o patrimônio vivo, dinâmico e 

de linguagem através de suporte tecnológico que garante o sucesso da atividade e a 

participação adequada de cada um de nós (Museu da Língua Portuguesa 2010: 4).  

 

 Em clara aproximação com os conceitos dos novos movimentos museais, como 

exemplifica o estilo arquitetônico em formato piramidal, na ampliação do Museu do Louvre, ou 

às linhas modernas do Museu Guggenheim Bilbao, a que se adenda o projeto do Museu 

Calouste Gulbenkian com suas atividades vinculadas a uma fundação cujo objetivo se direciona 

para o fomento de produções artísticas e culturais, ou mesmo ao estilo modernista do Museu de 

Arte Contemporânea Serralves, no Porto, entre outros, conferem-se ao MLP trajetórias 

inovadoras e em consequência a abertura a recepção de críticas e polêmicas. 

A estas questões perpassa o processo de investigação e sistematização a suscitar a 

inclusão de contínuas inquirições, como as abordadas por Freire (2005) ao compor critérios 

político-pedagógicos para a análise das práticas culturais, no sentido de avaliar as suas 

tentativas de comunicabilidade interativa, “tem que ver com: que conteúdos ensinar, a quem, a 

favor de quê, de quem, contra quê, contra quem, como ensinar” (Freire 2005: 45). O mesmo 

decorre, para este autor, no quesito em “que participação têm os estudantes, os pais, os 
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professores, os movimentos populares na discussão em torno da organização dos conteúdos” 

(Freire 2005: 45). No caso das opções e escolhas dos objetos museológicos instalados, a 

proposta do Museu da Língua Portuguesa demonstra por afastar-se do papel formativo 

vinculado às questões normativas institucionalizadas da língua, isto é, na quase ausência de 

didáticas e conteúdos cuja premência se efetive nos parâmetros escolares, a conformar que as 

morfologias, as sintaxes, as semânticas e as fonéticas apresentam-se diluídas no contexto dos 

acervos e respectivas instalações. No entanto, a contribuição deste modelo de museu ao projeto 

político nacional, capitaneada pelo Ministério da Cultura e pela Secretaria de Cultura do Estado 

de São Paulo, de ampliar o público visitante aos museus, configura significativa assertividade. 

De expressão assimiladora, a receptividade e entusiasmo com que manifestam os estudantes 

respondentes do questionário aplicado, indica a tendência de que o investimento neste projeto, 

tanto turístico quanto pedagógico, contribui à política de conectividade entre os programas dos 

sistemas escolares e as dos sistemas institucionais da cultura. 

Em relação ao perfil do visitante se entrepõe outro olhar, na afirmação de Desvallées e 

Mairesse, ao afirmar que “o homo turisticus parece ter substituído o participante como alvo 

principal do marketing dos museus” (2013: 24) e reafirma o dilema que se situa na base das 

tomadas de decisão dos projetistas e gestores deste novo espaço cultural. Em sua proposta, o 

MLP explicita a intencionalidade de olhar o visitante com duplo perfil: turista e visitante 

esporádico ou educando, em grupos agendados. Para o atendimento deste visitante o uso de 

novas tecnologias como mediadora (Miranda 2002: 11) confere atratividade e, mesmo ao se 

considerar a fragilidade das inovações em projetos cujas interfaces inviabilizem a interatividade 

alta, o museu cumpre o papel de difusão cultural do patrimônio material especializado na 

língua portuguesa com o devido enfoque no abrasileiramento desta língua no plano local. Um 

registro significativo surge na priorização da tecnológica como mediação interativa, na 

contramão da presença ao educador enquanto técnico e profissional a serviço também da 

mediação entre o acervo e o visitante. Este trabalhador se destaca como fator diferencial, do 

modelo museal inicialmente proposto pelos criadores do museu. A sua presença e a evolução 

de seus métodos de trabalho ampliam o potencial difusor de cada instalação e findam por 

marcar, ao menos entre os grupos de estudantes agendados, a percepção de acolhimento, 

aproveitamento da permanência, e a observação de minúcias e particularidades que, ao visitante 

esporádico e turista, possa passar desapercebida. A inclusão deste contexto inerente ao discurso 

do museu, que afirma sua interatividade ao restrito tecnológico, impregna a tratativa desses 

profissionais com sua evidente subvalorizarão em política institucional, a configurar elementos 
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contextuais que coadunam com a reflexão de Freire, por onde “todo projeto pedagógico é 

político e se acha molhado de ideologia” (Freire 2005: 44). 

Estas categorizações refletem nos estilos dos materiais publicados pelo museu e na 

concepção de seus textos, de um destes materiais se extrai o seguinte trecho: 

Ahhhhhhhhhhhh! 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! (Anexo III, s/d).  

 

Neste exemplo, o visitante é visto como educando, ao contexto em motivar a leitura de 

livros e noutra imagem que representa uma viagem e vincula-o a categorização do turista, em 

ambos os aspectos o convida ao retorno. A discrepância que se atribui a esta narrativa se 

vincula à incoerência discursiva entre a ausência de livros impressos no acervo permanente e o 

estímulo à leitura de livros. Tanto as entrevistas gravadas como os comentários no instrumento 

de coleta de dados, reafirmam esta disjunção. Segundo Lévy (1993), o livro é uma sociedade de 

palavras, as quais se estruturam e se apresentam ao leitor conectado por uma “rede de interfaces 

acumulada e polida pelos séculos” (Lévy 1993: 182) e deste sentido cabe acrescentar que o 

termo interface retrata, no campo da informática, um objeto ou produto especializado e o 

promove a dispositivo a serviço da comunicação e, neste efeito, a interface promove a 

intermediação homem/máquina, isto é, proporciona interatividade a “tudo aquilo que é 

tradução, transformação, passagem” (1993: 182). No entremeio destas escolhas técnicas e 

políticas, segundo Ziliotto (2010), o museu realiza com eficiência e eficácia a difusão da 

cultura e da história, sincrônica e diacronicamente, expressas pelas relações na diversidade de 

dialetos e falares regionais (variantes diatópicas), pela diversidade de estilos da língua 

(variantes diafásicas) e pelas relações de nível social (variantes diastráticas), estabelecidas na 

comunicação entre as instâncias de produção e recepção dos sentidos (Ziliotto 2010: 17).     
 

Entretanto, cabe mencionar que a este desempenho se agrega a expectativa 

museológica para além da difusão cultural, em cumprir a função preceptiva de um museu, no 

caso do “trabalho de aquisição, de pesquisa, de preservação e de comunicação” e, a assumir o 

papel de “instâncias de “produção” de objetos, isto é, de conversão das coisas que nos rodeiam 
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em objetos”, conforme assinala Desvallées e Mairesse (2013: 69) e que permanece em 

problematização não equacionada pela gestão museal.  

A indisponibilidade de instalações, por onde o visitante possa reconhecer-se na sua 

participação em interatividade alta se faz notória, haja vista a sistematização proporcionada por 

essa investigação. A referir a categorização em interatividade baixa, intermediária baixa e alta e 

alta, explicitada em critérios diferenciadores (ver quadro 5) e aplicadas em função da interface 

que oferecem aos visitantes (ver quadro 4). O discurso do MLP se apropria como interativo, 

mas finda por configurar-se praticamente em um monólogo, por direção em que os seus 

acervos reiteram as narrativas unidirecionais. O painel, os objetos pitorescos e estilizados, os 

audiovisuais e vídeos documentários, majoritariamente, também se exibem em discursos 

unidirecionais. Mesmo os totens da instalação, Palavras Cruzadas, permitem tão somente 

reações quase que mecânicas dos visitantes e a sua interação se limita a uma lista de palavras 

pré-estabelecidas, com descrições restritas a breves explicações, isto é, sem a possibilidade de 

inserção de novas autorias, com déficit na qualidade da diversidade de conceitos e opiniões, 

aliada a indisponibilidade de inserir, também pelos próprios visitantes, reconceituações 

interpretativas a estes pertencentes.  

A língua falada sustenta o principal eixo instrumental do MLP, como reafirma a 

maioria dos educadores, nas entrevistas e diálogos registrados. A coleção de áudios e 

audiovisuais confere a coletânea uma variabilidade razoável, que abrange entonações e 

performances regionalizadas, opção esta que referenda os indicadores em atratividade de 

público-alvo. Se há, na expectativa do visitante, a necessidade de ampliação em diversidade ao 

acervo, a justificativa se articula na dispersão que esta língua atinge nos continentes e a 

criatividade adaptativa e recomposição linguística que as comunidades locais produzem.  

A virtualidade sedutora das luzes, das palavras expostas nos ecrãs, dos painéis e 

aparelhos, com a interface do touch screen, motivadoras ao propósito de atrair o acesso aos 

acervos do museu sucumbe, contraditoriamente, aos apelos em distração que estas interfaces 

submetem aos visitantes, e a esvaecer a proposta de apreender e refletir com os conteúdos 

dispostos. A sistematização dos dados coletados na investigação consolida a avaliação que a 

disponibilização de aparelhos tecnologizados, mesmo em design esteticamente atrativos, não se 

efetiva suficientes para uma efetiva interatividade comunicativa. Os instrumentais propostos 

mesmo que inovadores inferem a uma proposta curatorial limitada, em medida que restringe a 

predisposição proponente do visitante, aproximando-o mais a perfil do turista que a do sujeito 

participante, interativo. Se há algo a confirmar como atrativo, no espaço físico do museu, se 

explicita na produção visual e tecnológica que envolve o público. Ao se deparar com um acervo 
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que flui na produção imagética e sonora, o seu percurso interno enseja a sensação de leveza e 

entretenimento, mesmo a se localizar numa cidade carreada por ambiguidades, cosmopolita e 

segregadora, urbana e provincial, rica e excludente. Ao Museu da Língua Portuguesa se agrega 

o desafio institucional de manter seu projeto cultural e reconhecer as expectativas que a 

comunidade lhe perscruta, a fornecer intercâmbio entre as produções brasileiras e portuguesas e 

a agregar-se aos outros países membros da CPLP. A complexidade sociocultural exposta nos 

elementos que compõem os acervos do museu  emite sinais claros da diversidade cultural que o 

circunda, em repercussão às transformações sociais e culturais em processo na sociedade 

brasileira, e nas possibilidades de interações profícuas entre a língua, patrimônio imaterial, as 

memórias e as histórias dos visitantes.  
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Entrevistas transcritas de gravações de áudio 

Entrevista  1 - Série de Entrevistas: Museu da Língua Portuguesa 

Entrevistada Camila Marques em 24/07/2014 

 

Odair: Deixa eu ver minha listinha aqui, eu tenho uma listinha de perguntas porque senão eu 

me perco. Porque a ideia é a assim, eu faço mais ou menos uma mesma lista para os todos os 

educadores para depois fazer uma comparação, tirar as coisas, sabe assim?  

Camila: E aqui no Brasil você está fazendo só no Museu da Língua ou pegou outro museu? 

Odair: Só, só vocês, vocês aqui são minhas... 

Camila: Porque os educadores têm muitas visões diferentes, uma formação diferente... 

Odair: Uma super 10! Peguei alguém que vem da filosofia, outro da história, Camila você já 

está formada? 

Camila: Já. Turismo. Eu fiz turismo e depois eu fiz um técnico em turismo cultural. No 

SENAC. A formação técnica foi no SENAC, então era turismo cultural, mas também tinha 

uma formação de guia de turismo. Eu gostei muito.  

Odair: O curso no SENAC foi bom, o conteúdo, você achou que te preparou para a área? 

Camila: Preparou, mas eu já trabalhava na área, mesmo sem o curso. Eu comecei trabalhando 

em outro museu que não é bem um museu, tem visitas monitoradas, mas não é um museu, que 

é a Sala São Paulo aqui atrás. Então tem uma visita histórica no prédio, contanto sobre a 

história do prédio e a arquitetura da sala de consertos, então eu já comecei trabalhando com 

isso, fazia só a faculdade. Mas eu achei que o curso técnico preparou mais do que a faculdade, 

porque o curso voltava mais para isso. Porque ele é específico. Ele é específico do cultural, do 

guia de turismo. 

Odair: Eu acho que turismo cultural deve dar vontade de criar projetos e levar... 

Camila: Sim, o que eu faço normalmente, mas não é aquilo que eu faço todos os dias, não é 

uma atividade contínua..., mas que as vezes eu faço e me interesso em fazer é a Contação de 

Histórias. Então as vezes eu participo de alguns projetos que eu acho que a contação é uma 

outra parte da oralidade assim que leva muito da cultura. 

Odair: E quem te convida? Quem sabe que você faz isso? 

Camila: Então, do SENAC eu tinha uma professora que no curso para guia tinha a contação 

de história para melhorar a oralidade das pessoas. E ela gostou do meu trabalho e passou a me 

chamar para tudo o que ela faz... 

Odair: Que legal, boa dica. Então, eu trabalho em um Centro Cultural na Unicamp.... Deixa eu 

ver se eu trouxe aqui meu cartão... E a gente tem lá uma biblioteca comunitária, vamos dizer 

assim e a proposta é o incentivo à leitura, não é uma biblioteca aberta, mas as pessoas podem 

chegar, pegar livro, não precisam se cadastrar, então é mais aquela coisa do livro livre então 

você entra, pega e leva. 

Camila: É na Unicamp?  

Odair: Então é uma estação de trem, só que não é desse tamanho, é uma estação pequenininha 

que foi restaurada e a Unicamp que administra, entendeu? Então é como vocês assim... Pegou 
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a estação e instalou aqui que é do Governo de Estado. Então lá é a mesma coisa. A nossa 

equipe é toda da Unicamp que instalou um centro cultural nessa estação de trem. Tem a parte 

principal, a administrativa, tem um armazém grande do café que é aonde acontece a maior 

parte das coisas. E o foco mais lá, pelo perfil, é o teatro, que é mais o que acontece. Mas a 

gente tem oficinas, a gente não tem um acervo, não é um museu, é um espaço cultural, lá sim, 

bem dinâmico, bem legal, então o dia que você for pra Campinas nos visite.  

Camila: Ah eu quero conhecer lógico, vou ficar com o cartão. 

Odair: E essa coisa de contação de histórias é um ponto forte. 

Camila: Eu acho que a própria de contação de história acaba trazendo um pouco do interesse 

do ler depois. Às vezes a gente conta história com o livro, faz aquela leitura, ou então a 

contação de história como causo, mas tudo isso vai ativando à vontade, o interesse do 

procurar depois. 

Odair: Acho que todo professor deveria ser contador de história, independente da disciplina, 

eu acho que isso deveria existir em todo curso, na minha visão, todo o curso de graduação que 

tivessem relação com licenciatura tinha que ter uma disciplina de contação de história, porque 

ela é base inclusive para a palestra. Sabe, um dia você vai ser professor, vai dar um curso, 

uma palestra ou um seminário, a noção de contação de história é fundamental e as pessoas 

não tem, sabe elas acham que basta você colocar uma sequência de PowerPoint bonitinho, 

com uma dinâmica... E você não atrai as pessoas e a contação te dá uma... 

Camila: E aquilo que fica contado fica muito mais presente na memória, aquilo que você só lê 

nem sempre fica... E de conseguir uma comunicação, uma troca de experiências. Acho que a 

contação não é só um contar, ela é uma troca, que tem contação que a gente faz que tem uma 

participação do público... 

Odair: Interação... 

Camila: É muito legal. 

Odair: Eu também acho. 10. Bom e você entrou aqui há quanto tempo? 

Camila: Há um ano e meio. 

Odair: E como é que você avaliou seu processo seletivo, como é que você ficou sabendo da 

história, eu sei que é uma outra ONG que faz o processo, como é que foi essa entrada? 

Camila: Então, quando eu saí da Sala São Paulo, que é aqui muito próximo, eu ainda não 

estava formada e a maioria dos museus hoje em dia só pega quem já é formado em alguma 

área. Então eu esperei terminar minha formação e aí fui trabalhando com agências, que é um 

trabalho bem diferente de quem fica dentro do museu. Mas para conhecer, para saber se era 

aquilo mesmo que eu queria, de apresentar os lugares ou até nem de apresentar, como 

aprimorar uma forma de mediação do conhecimento, da cultura, então eu fui conhecendo 

vários outros museus. Mas meu interesse sempre foi o Museu da Língua. Porque quando o 

museu foi inaugurado eu trabalhava na Sala São Paulo então eu vi toda a inauguração. 

Terminei minha formação, mas eu ainda estava muito envolvida com as agências, com as 

viagens, quando foi diminuindo esse envolvimento, eu fui já fui me envolvendo aqui. 

Odair: E nessa época quando você viu toda essa inauguração, o que te atraiu, porque te atraiu 

o museu e não a pinacoteca, não outro espaço?  

Camila: Em primeiro lugar o prédio. Eu acho que esse prédio já tinha uma relação, uma 

memória com a minha história, com o que eu conhecia. Porque o outro prédio foi a mesma 
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coisa, são duas estações de trem, então tinha aquele negócio de envolvimento com a família, e 

quando eu fiquei sabendo sobre o acervo e como o acervo trabalhava com o patrimônio 

imaterial acho que foi isso que me atraiu mais, do acervo trabalhar não o português como 

gramática, mas o português como cultura, aí eu falei é isso. É falar sobre cultura. E não que a 

pinacoteca não fale, mas acho que isso do interativo dá uma liberdade maior de olhares 

diferentes, do conhecer o outro de formas diferentes, acho que abre mais esse campo e foi o 

que foi me atraindo.  

Odair: E uma das perguntas das conversas que sempre acontecem com os outros educadores é 

justamente esse conceito de material e imaterial no sentido assim, a pergunta básica é assim: 

você acha que esse museu é um museu mesmo ou não é museu, é outra coisa? Qual sua 

opinião? 

Camila: Nossa é uma das maiores discussões.... Se ele é um museu, por conta de nosso 

acervo. Ele não é um museu tradicional, ele não tem nada de tradicional.... Durante as nossas 

discussões tem hora que a gente acha que é, tem hora que a gente fala que não.... Tem toda 

uma apresentação... 

Odair: Porque então, é mais fácil assim, ele seria museu por causa de que argumento você 

falaria que é museu e na hora que você acha que não quer argumento você falaria que não é 

museu... “Ah eu acho que não é museu porque falta isso, ou acho que é museu por causa 

disso...”. 

Camila: Quando eu acho que não é museu eu acho que é um lugar de encontros sabe, porque 

eu acho que cada um encontra um pouquinho de si mesmo dentro desse lugar. Não que isso 

não aconteça em outros museus, mas acho que ele ultrapassa um pouco o ver alguma coisa, ou 

conhecer. Por exemplo, quando vem pessoas e param no Mapa dos Falares, eles começam a 

trazer novas palavras: “Não mais em Pernambuco a gente fala assim assado”; “Ai porque 

minha mãe falava assim”, então parece que é um lugar mesmo de encontros, de trazer o seu, 

de se encontrar nesse lugar. Então eu acho assim, quando eu falo que é um museu, 

principalmente para os alunos quando eles chegam aqui e falo que é um pedacinho deles eles 

falam “não, mas o museu é um lugar que eu vou e vejo o do outro”. Então em cima desse 

diálogo de encontrar o outro, não, eu acho que aqui você se encontra, ou você encontra coisas 

que você faz ou até acrescentaria coisas que não estão no museu. 

Odair: Esses alunos eles estranham? 

Camila: Muito. 

Odair: Eles te falam isso, “mas eu queria ver isso” e não tem. 

Camila: Não que eles queiram, mas o que eles acreditam que vai ter, por exemplo, eles acham 

que aqui vão ter coisas relacionadas a aulas de português, gramática, normas e regrinhas, 

coisas do tipo. E quando eles encontram um museu mais voltado à cultura do diálogo assim, 

da comunicação eles falam: “Nossa, eu nunca imaginei que iria ter isso aqui, eu nunca achei 

que iria ter alguma coisa que eu faça dentro de um museu”. Então acho que essa parte de se 

encontrar, não que não seja um museu, mas esse diálogo do ver, não, é do participar, eu acho 

que é um museu de participação.  

Odair: Gera muita surpresa. 

Camila: Surpresa. 

Odair: Mas eu acho que esse é um lado.... Eu acho que talvez seja para o educador um dos 

lados mais agradáveis, porque você já sabe que ele vai se surpreender e você que essa 
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surpresa vai fazer com que ele leve alguma coisa positiva e que inverteu, transformou o 

raciocínio, uma lógica. 

Camila: É daquele negócio do chegar e achar que vai encontrar coisa antiga em museu, ou que 

vai encontrar coisas que só podem ser vistas e que não podem ter uma comunicação, uma 

interação... 

Odair: Que não podem ser tocadas... 

Camila: Tocadas, ou que o um museu é um lugar que não pode ter muito som e eles chegam 

aqui e é som de todos os lados. E outra coisa também que é um pouco diferente, é que o 

acervo precisa passar por várias transformações, ele nunca vai ser um acervo que vai ficar 

para sempre desse jeito, então talvez o que muita gente tem de ideia de museu é aquele acervo 

que pode ser acrescentado..., mas que é permanente, o nosso acervo permanente é um acervo 

que depois de um tempo precisa passar por transformações, por que senão ele fica, ele já não é 

mais.... Adaptável ao tempo real. Então por exemplo a gente tem o vídeo do futebol e o 

jogador no auge que passa jogando a bola é o Ronaldinho Gaúcho, e quando passa com as 

crianças ali: “ah não, mas esse vídeo é muito antigo, tia, você não falou que ia ter coisa 

atual?? Olha esse vídeo, Ronaldinho Gaúcho!!”, para eles, já é uma coisa que passou, então é 

um museu que também passa por transformações, ele vai se transformando, se adaptando as 

novas gerações, então por isso que eu acho que as vezes é museu, as vezes eu vejo um museu 

diferente sabe... 

Odair: Você acha que a existência de alguns volumes de livros de trezentos anos atrás, 

quatrocentos anos atrás, poderia fazer alguma diferença, você acha que vale a pena ter isso 

como objeto de museu até para comparar com a atual, ou não? 

Camila: Eu não sei se o livro, mas talvez recortes dele, a gente tem uma carta, algumas coisas, 

mas talvez o livro, o tipo de literatura, isso talvez fosse muito interessante, mas não sei se o 

objeto em si, mas mais o conteúdo dele, aí eu acho legal. Não acho que é um museu que pede 

isso do objeto, ele pede mais o conteúdo que está escrito ali para uma comparação mesmo, 

mas o objeto eu acho que não é um museu que pede muito isso não. Eu acho que se ele está 

muito voltado para a cultura talvez ele precisasse de outros tipos de objetos. 

Odair: Emendando assim, na verdade o museu vai passar por uma revisão aqui, por isso que 

você fala de um outro tipo de acervo, eu não sei se eles já estão falando isso, que tipo de 

acervo vai ser ou se é meio segredo... 

Camila: Então, já tem uma ideia do que começar, o que precisa mudar, pedidos das pessoas 

do que mudar, mas não tem ainda como ele vai ficar. A gente participou um pouco de como 

seria uma construção, de algumas coisas que a gente gostaria que mudasse que a gente 

percebe que a visitante precisa, mas a gente não sabe ainda como ele vai ficar. 

Odair: E que sugestão que você deu, você chegou a dar uma sugestão? 

Camila: Para objetos não, eu dei de conteúdos, de mudanças de vídeos, mas para objetos, 

acho que a gente poderia pegar objetos de diferentes culturas, mas que fossem menos 

característicos, tipificar menos, de tirar um pouco do típico e trazer mais para o tradicional, 

acho que tem uma diferença muito grande entre o típico e o tradicional. 

Odair: Para você qual é essa diferença? 

Camila: Esse negócio do típico parece que é uma coisa só daquela uma região, e a gente não 

tem muito isso na cultura brasileira, por exemplo, eu passo na rua e escuto pessoas, em São 

Paulo, chamando menino de guri. Então assim não é uma coisa típica do sul do Brasil, mas é 
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uma coisa tradicional, é uma característica tradicional daquela região, mas que passa de um 

lugar para o outro. Então isso de trazer objetos tradicionais ou que sejam origens de algumas 

coisas que a gente faz hoje, para fazer essa relação do antigo, do passado, com o atual.   

Odair: Mas objetos imateriais, não objetos materiais, quando você fala a palavra guri você 

está falando da coisa meio imaterial. O material seria alguma peça de roupa, uma mobiliária, 

ou alguma coisa que remetesse a esse tipo de coisa. Ou você acha ele teria que ter também 

alguns objetos materiais para ilustrar, para dar um.... Porque existem alguns objetos, mas são 

pouquíssimos. 

Camila: A gente tem alguns, eu acho que o negócio do sutiã, eu acho muito legal isso dá 

origem da palavra, eu acho legal..., mas eu não acho que é alguma coisa muito ligada à 

museologia, é mais tentando traduzir o que o imaterial traz na fala, sabe? Então eu acho que 

isso é meio que como se fosse ilustrar o que a gente está falando do imaterial, então isso de 

ilustrar o imaterial de alguma forma eu acho que contribui para o museu, mas não que o 

objeto do trazer o antigo, do trazer o atual seja uma coisa muito necessária, acho que não é 

muito a proposta do museu. 

Odair: Vocês têm reuniões formativas semanais é isso? Ou quinzenais? 

Camila: De formação? A gente tem por semana.  

Odair: E você acha que elas tão dando conta do recado do ponto de vista que vocês 

necessitam? 

Camila: Eu acho que sim porque a gente tem educadores de todas as áreas, então isso do 

dividir, do passar um para o outro alguma coisa que seja de uma área que você não conheça 

da sua formação é muito importante, a gente tem formações, por exemplo, em pedagogia, do 

conhecer as características de cada idade, de como abordar alguns assuntos com cada público, 

eu acho isso riquíssimo... 

Odair: Qual que é o conteúdo mais recorrente, que sempre volta por volta da polêmica ou por 

causa dos problemas que você enfrenta? 

Camila: A polêmica do museu da mediação é muito grande, do “nós somos educadores, nós 

somos mediadores”. De saber qual é o nosso papel dentro dessa interação toda do museu. O 

assunto de necessidades especiais, deficientes intelectuais é um assunto que sempre volta, que 

sempre tem alguma coisa para trabalhar em cima de algum grupo que trouxe alguma coisa 

nova... isso da pedagogia também, de como trabalhar os assuntos do museu com cada público, 

com cada faixa etária. Acho que esses são os assuntos mais recorrentes. 

Odair: Existe uma necessidade de vocês criarem dinâmicas, principalmente com os grupos, de 

quanto em quanto tempo vocês mudam essas dinâmicas? Existe um período, “olha, durante 

esse mês nós ficamos com essa dinâmica, para o mês que vem eu preciso alterar essa 

dinâmica”... Existe uma regra? 

Camila: Uma regra assim a ser seguida? Não, não... Às vezes a gente muda porque a gente 

sentiu que alguma coisa não está mais funcionando, ou que com aquela faixa etária não 

funciona então a gente se reúne pra ver como aquilo funciona com aquela faixa etária... Em 

algumas datas especiais, então por exemplo, mês da consciência negra então, como que a 

gente vai fazer, como a gente vai abordar o assunto no museu, como a gente vai trazer essa 

realidade mais voltada pra um assunto específico, pra um olhar específico, como que a gente 

vai traduzir o acervo do museu pra esse diálogo. 
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Odair: É, porque na verdade o acervo não muda, o que muda são as abordagens... E vocês 

possuem liberdade total, é a Marina que aprova essas abordagens, como funciona? 

Camila: Para as ideias a gente tem liberdade, de “aí, acho que fica legal assim”, ela dá essa 

liberdade para a gente, mas na hora de executar a gente pede a aprovação dela ou da Rita, que 

vão vendo se isso está na proposta mesmo do museu, para não sair muito do que o museu 

também espera que o visitante saia conhecendo. 

Odair: Já aconteceu situações para você que foram inusitadas, que te surpreenderam? 

Camila: Já! Olha, coisas que acontecem sempre, quando envolve religião. A gente tem o 

totem do Ioruba que tem várias palavras que nomeiam orixás, então de como muitas crianças 

veem isso, de como a cultura familiar ou a cultura dentro da escola...“Nossa, eu li um totem 

de macumba! ”. Então de como tentar quebrar um pouco dessa visão, mas sem tirar o que é 

passado dentro de casa, do que é aprovado pela família, mas tirar o preconceito mesmo, não 

tentar fazer ele gostar ou não, mas de quebrar o preconceito, um pré-conceito.  

Odair: Sim. 

Camila: Algumas palavras do museu como a xoxota, o bunda, então são palavras de “nossa, 

que coisa horrorosa, como que um museu de família tem uma palavra dessas? ” Então, é 

tentar conversar, “o que te faz achar que uma palavra é feia ou bonita? Que herança cultural é 

essa que fica enraizada de achar falta de educação, achar educado, falar assim, assado”. Mas é 

mais de trazer, da conversa mesmo...“Por que você acha isso? Se eu usasse tal palavra, você 

acharia que seria mais educado? ”, “Ah, eu acho”. Mas de onde vem essa palavra, qual foi a 

cultura que trouxe essa palavra, qual foram os falantes que trouxeram essa palavra, e porque o 

outro falante era visto como inferior. Aí as pessoas “aaah”... De onde vem essa religião, de 

como essa religião foi recebida no Brasil, será que ela foi recebida de uma forma legal, ou 

será que nessa época era proibido porque havia uma outra cultura dominante, para tentar ir 

quebrando isso... E, inusitado também são as histórias de terceira idade. 

Odair: Mas aí são grupos de terceira idade ou são visitas espontâneas? 

Camila: O que a gente mais tem no museu são espontâneas, terceira idade, mas hoje, por 

exemplo, eu recebi um grupo de terceira idade e é muito legal porque eles fazem faculdades 

da memória, alguma coisa do tipo, relacionado sempre a memória, do resgatar alguma coisa, e 

aí eles trazem todos os causos possíveis e contribuem para muita coisa. Acho que se a gente 

tivesse no museu algum lugar aonde as pessoas pudessem contribuir com palavras, com 

causos, com sotaques, acho que isso ainda aprimoraria o acervo sabe, seria um acervo mais 

ainda interativo, porque a pessoa traz aquilo dela, não só vê e reconhece alguma coisa dela, 

como contribui para a formação do museu. 

Odair: E esse pessoal da terceira idade com relação a essas palavras, eles comentam ou eles 

são mais...? Como é que são essas coisas? 

Camila: Depende muito da proposta do grupo, se é um grupo de terceira idade, se é um grupo 

que faz essas faculdades, um grupo que se reúnem para essas atividades em SESC, em 

parques, eles já são mais, como que eu posso dizer, eles já têm mais uma liberdade, eles já 

têm todo um jeito para esse tipo de coisa, eles já conversam, já tem toda a dinâmica do grupo. 

Odair: Não tem estranhamento. 

Camila: É, não tem estranhamento nenhum. Agora quando é uma senhora sozinha no andar. 

Odair: Alguém já veio e já falou: “tem que tirar isso aqui daqui”? 
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Camila: Já, a gente está parada lá no andar e a pessoa fala assim “eu não gostei dessa palavra, 

eu adorei o museu, mas por mim tiraria aquela xoxota dali”, quer dizer, as vezes nem fala a 

palavra, “aquela palavra feia que está no totem”, aí a gente conversa, eu acho legal, eu acho 

muito importante quando tem isso. 

Odair: Porque na verdade é quase que impressionante, no sentido de se não houvesse essa 

palavra não haveria o diálogo, houve um diálogo porque a palavra forçou a uma reação da 

pessoa, uma interação e ela veio para você para manifestar sua opinião. 

Camila: E acho que essa reação que é importante, aquela pessoa que olha e fala ok, talvez 

aquilo não tenha causado tanta coisa dentro dela, mas quando você percebe que aquela 

palavra causou alguma coisa, trouxe uma memória, trouxe algum sentimento, o 

estranhamento, isso é muito importante, é a partir daí que a gente vai na mediação, que a 

gente vai no diálogo procurando o que a pessoa quis dizer com aquilo. Se não tem esse 

estranhamento ou se não tem essa curiosidade, fica uma coisa de “passou sem perceber” 

mesmo. 

Odair: E aí vou voltar atrás assim, a gente estava falando sobres os acervos, e você estava 

falando sobre sugestões mais de conteúdo, você não chegou a explicitar assim, que conteúdo 

depois do seu 1 ano e meio de experiência, você fala “precisava de ter isso para melhorar a 

interação, tinha que ter um objeto assim, gostaria que tivesse isso e não tem”. 

Camila: Uma das nossas reuniões a gente pensou em lugares do museu que a gente poderia 

acrescentar alguma coisa, e a gente tinha pensado muito em as pessoas trazerem palavras 

delas, a gente até fez uma dinâmica no saguão da estação, que eram palavras regionais, e as 

pessoas iam contribuindo com palavras e trazendo o significado dessas palavras, então o que 

significa “estar aperreado”, o que significa “gaia”, o que significa “guri”, cada uma delas 

trazia, explicava e falava da onde tinha vindo, e depois com algumas pessoas a gente ia 

mostrando, “ah, mas você falou que veio de Pernambuco e vocês falam, mas essa mulher do 

Rio Grande do Sul também falava isso”, “como você acha que isso chegou na região dela, o 

que aconteceu na história da nossa cultura que fez essa palavra também chegar no sul do 

país”, então isso é muito legal, das pessoas trazerem aquilo que pra elas faz parte da língua e 

que não está no museu. 

Odair: Mas aí teria que ter um software que gravasse isso e aí quando a pessoa colocasse a 

palavra ele buscaria algum depoimento que já usou aquela palavra, e se não tiver nenhum, 

inclui o dessa pessoa.  

Camila: E a pessoa pode colocar e fazer seu próprio depoimento, sabe, como se fosse uma 

tela, que filmasse a pessoa, se ela quisesse e autorizasse que a imagem dela ficasse ali 

presente, ela poderia clicar num lugar do mapa e falasse assim: ah, minha palavra veio da 

Bahia, e fizesse um depoimento sobre aquela palavra, como o Mapa dos Falares, mas um 

mapa dos falares que as pessoas trouxessem, não só vissem o outro. 

Odair: É, esse seria um objeto muito interessante mesmo. 

Camila: E tem muita gente que fala assim: “aí, no vídeo de São Paulo do Mapa dos Falares...” 

Você conheceu o Mapa dos Falares? “Não tem ninguém falando porta, portão, porteira”, e as 

pessoas tem muito isso do “aí, eu falo assim, por que não tem nesse vídeo? ”, então tem gente 

que quer contribuir, falta isso e eu quero colocar. Porque é isso que eu falo do acervo que é de 

todo mundo sabe? Que é um acervo que passa por transformações, é muito um acervo de 

construir junto. 
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Odair: Existe uma pergunta que você gostaria de fazer para o visitante, mas você não se sente 

à vontade de abordá-lo, você acha que isso não seria legal? 

Camila: Eu falo muito e eu vou tentando criar laços o tempo inteiro na visita, para conseguir 

falar aquilo que eu quero falar. Existem alguns visitantes que a gente não faz algum tipo de 

pergunta, quando não dá abertura. Também não dá para achar que todas as visitas vão ser 

iguais ou que a gente pode falar sobre as mesmas coisas durante todas as visitas, não tem uma 

pergunta específica não.... Se deu abertura, se participou, se mostrou que está à vontade, 

qualquer pergunta. 

Odair: Certo. E assim, qual é o objeto do acervo que você, nesse seu tempo, acha que atrai 

mais as pessoas? Que eles se sentem mais à vontade, que eles ficam mais tempo?  

Camila: Porque os objetos do museu acabam não atraindo muito, por isso que eu acho que 

uma troca desses objetos por não sei quais outros objetos, é uma coisa que eu venho 

buscando, nossa, o que será vai atrair mais as pessoas de objeto material. Porque o vídeo, a 

interação, acaba atraindo mais do que aqueles objetos que ficam atrás dos totens, eles acabam 

ficando só ilustrativos, mas nem sempre, ilustram muita coisa. Mas acho que lugares do 

museu que atraem muito, eu acho que o Mapa dos Falares, é um dos meus favoritos também e 

acho que atrai muitas coisas. O Beco, o Beco é uma interação muito do construir junto sabe? 

Às vezes quando eu vou para o Beco eu falo para as pessoas “aí, por que não pode colocar a 

mão? ” Aí eu tento sair um pouco do sensor, então o sensor, a gente não coloca a mão, e falo 

“aí, se a língua é patrimônio imaterial, a gente consegue pegar essa língua? ” E as pessoas 

falam “não”, “o que a gente faz para usar nossa língua? ” “A gente se movimenta quando a 

gente fala? A gente se expressa? ” “Então está, a gente vai fazer um movimento para 

conseguir mexer as palavras”, como a gente não pode falar para mexer as palavras, é um 

sensor, então o movimento do nosso corpo vai levar a palavra e vai trazer a palavra, então vai 

ser a nossa sombra, para tentar mostrar isso do como a gente leva a língua de um lugar para o 

outro, esse negócio da migração, do trazer, levar, dessas influencias que vem de fora e do 

construir junto. Eu acho que ali no Beco é muito construir junto, é uma mesa coletiva... 

Odair: É um espaço, pelo que você percebe, mais versátil para o educador, para essa relação? 

Camila: Para trazer um pouco esse diálogo sim, mas dentro do espaço não dá muito para 

conversar, a gente conversa antes ou depois, é um espaço com áudio, escuro, então não dá 

muito para conversar, mas a gente fala sobre isso antes ou depois em cima daquilo que as 

pessoas perceberam... E eu acho que o espetáculo é o 3º andar, a Praça da Língua é aquilo que 

as pessoas saem com a sensação de espetáculo aqui dentro do museu. Não acho que deveria 

ser o único espetáculo, eu acho que quando a gente vê um pouco da nossa cultura em algum 

dos vídeos... 

Odair: Eu acho que mexe um pouco com as sensações, com uma certa diferença das projeções 

junto com a sonoridade do declamar poesia, então você se concentra um pouco mais para 

entender o que a pessoa está falando, talvez por isso, não sei... 

Camila: Eu acho, porque assim quando você pergunta para as pessoas: “o que você mais 

gostou no museu? ”, elas respondem: “a Praça da Língua e de algum outro lugar”, “a Praça da 

Língua e o Mapa dos Falares”, “a Praça da Língua e o Beco”, “a Praça da Língua e o vídeo da 

dança”. Porque é aquilo, o espetáculo que atrai um ponto em comum com todo mundo e 

aquele que atrai o individual. 

Odair: E na projeção dos vídeos, eu tenho uma sensação de cacofonia, o que é isso, é um 

volume de sonoridade que as vezes ao invés de concentrar, te dispersa, você vai andando, 
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você tem não tem essa sensação, ou as pessoas acham que aquele estilo é interessante? O que 

vocês sentem? 

Camila: Eu acho que às vezes, poucas pessoas param para prestar atenção no vídeo, ou porque 

não dá, ou porque passa gente na frente, ou porque o outro vídeo atrapalha um pouco, ou 

porque o lugar que passa aquele vídeo fica complicado, é um corredor, vira um lugar de 

passagem, então você quer prestar atenção em alguma coisa que para o outro é outra proposta, 

é só para passar mesmo. Então eu acho que é legal porque as pessoas conseguem ver no 

coletivo, um grupo que consegue parar e ver o mesmo vídeo, mas eu acharia interessantíssimo 

se tivesse o individual daquele vídeo também, se tivesse um outro ambiente que as pessoas 

pudessem escolher “eu quero ver música”, e conseguissem assistir numa sala, que tivessem 

projeções “ai daqui 10 min. vai começar o vídeo da música”, não que precisasse tirar aquele, 

mas que tivesse outro ambiente que a pessoa conseguisse prestar atenção ou que conseguisse 

se concentrar melhor. Porque eu acho que quando você vai para o terceiro andar é um lugar 

que te concentra, quando você vai para o beco é um lugar que te concentra, as vezes o beco te 

atrapalha porque tem a mesa do lado que está falando de outra coisa, mas o corredor ali, a 

grande galeria, ela dispersa mesmo. 

Odair: Tem alguma coisa que você achou que vale a pena comentar? 

Camila: Eu acho que o trabalho do educativo, do educador aqui dentro é muito o de atrair 

olhares para algumas coisas. Eu escuto muita gente falando: “aí, quando eu vim sem educador 

eu não vi isso”, e quando eles estão com educador o recorte é muito maior, porque a gente 

passa por alguns lugares e quando ele está livre ele pode passar por onde quiser, e mesmo 

assim eles falam que quando estão com o educador ele viu alguma coisa que dá outra vez 

passou despercebido. Então eu acho que fazer o recorte muitas vezes é atrair o olhar de uma 

forma mais carinhosa de alguma coisa do museu, de tentar atrair ou de buscar alguma coisa 

que te traga pertencimento, te traga alguma memória, alguma experiência. 

Odair: É, mas o Beco das Palavras é um desses casos. Vou comentar, eu vim como visitante 

sem educador, a minha sensação foi “eu não sei o que fazer aqui dentro”, sem o educador ele 

não é autoexplicativo, você não consegue aprender que nem o totem lá, e você tecla a palavra 

e a palavra te remete ao significado, tem outros ambientes que são “auto didáticos”, vamos 

chamar assim... Lá não, aliás eu vejo muitas pessoas que entram, olham e vão embora porque 

não sabem pra que serve, só se tiver muita curiosidade e for perguntar... Mas ele não funciona 

sem mediador. 

Camila: E dá até para entender porque a grande galeria fica ali, tem gente que passa e fala 

“nossa, carnaval”, e não para prestar atenção de como o vídeo traz alguma influência do 

carnaval, da festa em cima da nossa língua, ou das palavras, ou de como a gente constrói as 

frases, de como a própria música tem a ver com isso, a sonoridade, do ritmo da nossa voz. 

Então acho que isso do trazer o olhar, ou despertar olhares diferentes, eu acho muito legal 

porque a gente faz alguns trabalhos dentro do museu, oficinas, visitas temáticas, tem algumas 

dinâmicas que, como você perguntou: “as dinâmicas mudam? ”, a gente vai sentindo a 

necessidade, ou do visitante, ou a nossa mesmo, de conseguir traduzir alguma coisa do museu 

de uma forma que fique mais interativo, ou mais interessante, atrativo. Porque nem sempre 

ser interativo é ser atrativo, não é porque é interativo que aquilo te atrai. 

Odair: Por exemplo? 

Camila: Por exemplo, a gente tem ali na Linha do Tempo alguns vídeos, e os vídeos são 

longos e tudo o mais, é uma conversa, você fica assistindo alguém falando, é interativo, você 

busca alguma parte do texto que você quer ver, ou a (...) falando e você escuta. Mas não que 
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aquilo te atraia. Tem gente que começa a assistir e fala: “aí acho que vai ficar falando muito” 

e sai. Sabe, você tem uma proposta em cima daquilo, você pede para a pessoa buscar alguma 

coisa em cima daquilo, se você torna aquilo mais atrativo, o interativo acrescenta com aquele 

novo olhar, aquele novo diálogo. Acho que nem tudo que é interativo é atrativo para todo 

mundo. 

Odair: O museu oferece curso para professores?  

Camila: Oferece. 

Odair: E vocês divulgam na Secretaria de Educação? Isso é constante? 

Camila: Isso acontece, se não me engano, é um encontro é mensal. Acho que é isso mesmo. 

Odair: E é sobre a língua? 

Camila: Isso. 

Odair: Ou é sobre o museu? 

Camila: A língua, mas também com o museu, de como abordar provavelmente de quando o 

professor trouxer a escola, de como ele vai abordar isso aqui dentro, de como ele trabalhar um 

trabalho contínuo dentro da sala de aula depois. 

Odair: Eu preciso saber disso.... Ah legal Camila, legal, obrigado por você ter atendido a 

gente, e fica então o convite de quando você for pra Campinas ir lá visitar a gente, tomar um 

café, conhecer o espaço. 

Camila: A gente faz algumas contações aqui no Museu também, a gente fez até esse ano uma 

contação do (...) Barbosa, a gente pegou o aniversário de São Paulo e pegou algumas músicas 

dele que falassem sobre essa transformação da cidade e da transformação da oralidade, com as 

pessoas falam. 

Odair: Se vocês fizerem esse semestre, manda um e-mail para mim, aliás eu não tenho seu e-

mail, você coloca aqui para mim? 
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Entrevista 2 - Série de Entrevistas: Museu da Língua Portuguesa 

Entrevistada Vivian Valentim de Souza em 24/07/2014 

 

Odair: Bom, deixa eu te falar então... Há 3 anos atrás eu fiz uma proposta, abri um convênio 

com o Ministério da Educação lá de Portugal e Brasil, abri uma porta, para fazer alguns 

alunos irem estudar lá, eu mandei um projeto e fui aprovado. Estudei numa universidade 

chama UTAD, esse aqui fica com você, (...). É bem bonito lá, bem gostoso até assim, de 

passear, se um dia você tiver a oportunidade, vale a pena, é a região dos vinhos, bem 

montanhosa, cheia de vinhedos, etc, bem legal. E aí o que eu estou pesquisando, eu fiz minha 

proposta, é o Museu da Língua Portuguesa, é o objeto mesmo, e a pesquisa, dentro do museu 

é o recorte que eu chamo de interação. E nessa interação existem dois principais elementos: o 

elemento humano que são vocês os educadores, que vocês fazem esse papel da interação e os 

objetos físicos que são as propostas, os totens, os elementos então, eu vou estar estudando um 

pouco de como essa interação acontece, se ela realmente consegue desenvolver a sua proposta 

comunicativa, não é tanto educativa do ponto de vista do museu. E o que isso significa para 

quem vem e acompanha, entra e olha, o que essa pessoa percebe, o que o museu transmite, se 

há diálogos reais, essas coisas todas. Porque na verdade tem uma ousadia nesse museu que é 

ser um museu que tem objeto imaterial, não é, a pessoa vem para o museu, aliás essa é uma 

pergunta que eu converso com todos os educadores, se esse museu é museu ou não é museu. 

Então eu queria assim, na sua opinião, você acha que isso é um museu mesmo, da língua, tem 

que ficar com esse nome, qual sua opinião? 

Vivian: Eu acho que sim, existem, aí tem gente que estudou muito mais que o conceito de 

museu, por exemplo, que vale a pena ver, que tem controvérsias você já deve ter percebido. 

Mas ele se propõe a ser um museu, não ser outra coisa, diferente do “Catavento”, por 

exemplo, que eles mesmos às vezes dizem que “verdade, pode ser que seja um espaço 

diferente de museu”, esse espaço tem a pretensão de ser museu, ainda que de objeto imaterial, 

ele tem que se renovar sempre, mas a estrutura de exposição, a forma como o acervo é 

pensado, ainda carrega muito mesmo da museologia tradicional, ainda que tem gente que diga 

que não. 

Odair: Por que você acha que carrega? De um exemplo de lugar. 

Vivian: Porque tem uma Linha do Tempo que os visitantes, não sei se já falaram para você, 

muitos deles, acho que por uma questão de hábito mesmo, a primeira coisa que param para ler 

é a Linha do Tempo, os espontâneos principalmente, antes de ir para o resto , então ainda tem 

aquela coisa da informação colocada numa forma lógica, cronológica inclusive, tem os 

objetos, que daí talvez apareçam de um jeito um pouco diferente que os outros museus, mas 

que ainda estão em redomas de vidro,  tem algumas coisas que ainda se propõe um pouco 

assim. E acho que a ideia é, de um modo geral, de salvaguarda, reconhecimento, do objeto 

museal é a mesma também, ainda que salvaguarda é que seja um debate um pouco diferente, 

já que a ideia não é de conservação, porque a língua é uma coisa dinâmica. Eu considero aqui 

um museu. Eu como Vivian, digo aqui é um museu e não outra coisa, porque também não tem 

essa proximidade tão grande com parque de diversões, ou instituições. 

Odair: Por enquanto mantém a mesma curadoria. Você é formada em que? 

Vivian: Pedagogia na USP. 

Odair: E como você ficou sabendo daqui para ser educadora e entrou? 
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Vivian: Tem muita gente da pedagogia que começa agora a ir para essa área de museu. Para 

quem se interessa por educação não-formal também. Tem inclusive matérias optativas para a 

gente da educação que é sobre educação não-formal, educação em museus e eu conheci 

algumas propostas educativas do museu num intercâmbio que fiz para o Chile, que era um 

congresso sobre educação em museus, aí eles tinham um grupo que tinha um educador daqui, 

que já saiu, que foi apresentar um projeto lá, e foi assim que tive o primeiro contato, e assim 

que eu voltei eu mandei o currículo e por sorte era uma época de seleção e já entrei. 

Odair: E você está aqui há quanto tempo? 

Vivian: Mais de 2 anos já. 

Odair: Você gostou daqui, acha que é o seu cantinho, como é que você pensa essa história? 

Vivian: Não necessariamente. Isso é um problema da função de educador em museus, e isso, 

infelizmente, a maior parte dos museus ainda, é que ainda não tem uma perspectiva de plano 

de carreira por exemplo, alguns até tem um pouco de um plano horizontal, ou vertical, você 

espera abrir alguma vaga. Mas as instituições de museus são pequenas geralmente, por mais 

que a equipe seja grande, não vai abrir uma vaga para você deixar de ser educador e ser 

alguma outra coisa. Então depende um pouco de estilo, como esse é o primeiro museu que 

trabalhei, por mais que eu já esteja há um tempo aqui, eu tenho vontade de conhecer outras 

coisas e tal. Mas acho que sempre vai ser um lugar que vou ter um carinho. 

Odair: É porque na verdade, eu tenho a sensação de não há muita(...), essa troca de 

educadores, assim, ela é intensa? O pessoal não fica muito? 

Vivian: Aqui por exemplo ultimamente tem sido intensa. Tem gente que está há muito tempo. 

Tem educadores que tem 5 anos, se você for pensar no tempo que existe esse museu pelo 

menos. Mas é engraçado que até entre os educadores, você percebe que existe uma rotação de 

instituição, mas não necessariamente de educadores, existe pessoas que passam por vários 

museus, existe um grupo de educadores. Mas é a rotatividade é grande principalmente porque, 

aqui não, aqui você tem que ser formado, mas em outros lugares, você é universitário ainda, 

então é meio que um lugar de experimentação. E como essa estrutura de cargo educador foi 

feita de uma forma que não tem ascensão por exemplo, ou então plano de carreira... 

Odair: Até mesmo porque você não é funcionário público, você é de uma ONG... 

Vivian: De uma OS, não é nem uma ONG. 

Odair: Na verdade é quase, teoricamente falando é não-governamental do mesmo jeito, não é 

uma iniciativa privada fica ali no meio do caminho entre uma coisa e outra. Então isso... você 

não tem como nessa organização ter uma estrutura de carreira...é, mas geralmente não tem 

mesmo.... Porque essas organizações elas nascem para contratar pessoas para um serviço 

específico sabe? Exceto se você for da equipe gestora da instituição, aí você consegue, ou 

equipe de projetista, mas ela é muito fluida na natureza de seu processo. Isso é bom para 

quem está na gestão e precisa flexibilidade, mas é ruim para as pessoas que querem construir 

isso como projeto de vida. 

Vivian: Mas eu acho que é uma perspectiva que tem mudado também, esse cargo que 

educador em museus é uma coisa nova até. 

Odair: Mas já criou? O Governo do Estado não criou ainda?  

Vivian: Nossa carteira é assinada como educador. 

Odair: Mas não existem alguns de vocês que são funcionários públicos e outros não? 
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Vivian: Não, isso não, aqui no estado de São Paulo não. É o sistema de OS. O Museu do 

Ipiranga é por concurso o cargo de educador lá, e eu não sei muito bem como funciona até 

mesmo porque está em reforma, uma reforma possivelmente. 

Odair: E falou que ia abrir um pedaço, não abriu não? 

Vivian: O jardim está aberto, o acervo do museu mesmo eu já não sei qual a previsão. 

Odair: Eu tenho saudade, eu ia na época de adolescente, pela escola tal... E com relação a uma 

coisa curiosa minha é. Vocês fazem reunião formação, e você do lado da pedagogia então o 

pessoal, geralmente quem é da história, da filosofia, fala “poxa, eu tenho carência, a equipe 

me traz coisas que eu não na minha formação...”, essa forma de vocês se. Na verdade é quase 

uma auto formação que vocês trabalham de certa forma porque, exceto quando a 

coordenadora traz alguma proposta vocês mesmo que vão construindo essa formação. Você 

gosta desse estilo? 

Vivian: Gosto, isso está mais intenso esse ano inclusive, a gente trazia um tema que ninguém 

da equipe tinha muito... porque tem coisas que a gente precisa mesmo, como coisas da 

museologia, que agora que tão surgindo cursos técnicos, então a gente teve que trazer de fora 

mesmo. Às vezes a gente chamava algum palestrante, alguma pessoa e esse ano a gente 

resolveu fazer isso dos próprios educadores trazerem coisas das suas áreas de formação 

mesmo que não seja universitária, tem gente que fez outros cursos de formação, pós em outras 

coisas, e está sendo muito interessante por causa disso , primeiro que quem melhor que a 

gente para saber dos pontos fracos da nossa formação, e depois que eu acho que as pessoas 

que participaram oferecendo algumas questões, a gente sente também que a nossa formação 

está servindo para equipe. Está sendo muito bom. 

Odair: Quais os assuntos mais recentes que vocês vieram discutindo? 

Vivian: A gente pensou sobre a acessibilidade, então o que a gente trabalhou por enquanto na 

programação está na deficiência visual, deficiência auditiva, mas o que a gente mais trabalhou 

foi deficiência intelectual, que é mais difícil de perceber, saber lidar, cada caso é um caso. 

Enfim, eu acho que acessibilidade em museu é uma coisa que vai ser discutida por um tempo. 

Odair: Até porque aqui quem tem esse tipo de deficiência não consegue ser autônomo, ele tem 

que ter um tipo de acompanhamento por causa do modelo do museu. 

Vivian: Aqui todos os tipos por enquanto precisam de acompanhamento.  A gente tinha 

planos de fazer um audioguia, ou um videoguia em libras também, mas ainda não saiu isso, 

mas alguém que é surdo por exemplo, consegue ver alguma coisa mas tem muita coisa de 

áudio no museu, então se perde muito. Então alguém que é cego também, nos totens você já 

circulou, já viu as palavras nos computadores, ele fala o som da palavra, mas não fala o 

significado. Para quem é cadeirante, tem aqueles bancos em frente dos computadores que 

você não consegue colocar a cadeira e para deficiente intelectual depende de qual a 

deficiência, mas tem muita gente que se perturba com os ruídos, ou com o fato de ser escuro e 

ter luzes piscando, então no primeiro andar a gente tenta equilibrar um pouco com isso, para 

ter algum espaço, mas nem sempre equilibra... 

Odair: O primeiro andar tem essa característica mais museal. 

Vivian: Por enquanto, a exposição do cazuza, por exemplo, não estava nem um pouco assim, 

estava no mesmo espírito do segundo andar, então... É sempre complicado, é uma ambição 

querer abarcar todos os grupos. E outro que a gente pegou bastante foi infância também, 

porque outro público que para gente, durante muito tempo até, foi dito que não era nossa 
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prioridade, mas agora a gente está começando a abrir um pouco mais, já que a gente está mais 

segura com os outros públicos, são crianças por exemplo, não alfabetizadas, porque é um 

museu da língua portuguesa... 

Odair: Porque não agendavam muito, com grupos de crianças? 

Vivian: Não agendavam. 

Odair: Normalmente agendavam com escolas que eram de ensino fundamental e médio. 

Vivian: Sim, e mesmo fundamental 1 é difícil vir grupos de 6, 7 anos, o grupo inteiro. Às 

vezes tem grupos mistos que vem uma criança mais nova, e mesmo para as pessoas não 

alfabetizadas adultas, então a gente está começando a pensar em como trazer essas pessoas 

para o acervo também, eu acho que aí é um pouco mais fácil, porque você tem vídeo, tem 

áudio. 

Odair: É, o vídeo dá para construir, o duro é quando tem a palavra escrita. E dessa palavra 

escrita, uma das características que eu acho interessante que eu vejo aqui é assim, não há livro 

objeto no museu, como figura, nem como ilustração. Você sente falta disso, acha que isso é 

legal, acha que tem que continuar nesse projeto ou acha que tem que mexer com essa história 

do impresso, ou um livro antigo para mostrar que é museu, sei lá... 

Vivian: No primeiro andar, às vezes, nas exposições temporárias aí tem livro se é sobre algum 

autor, como Jorge Amado, sobre o Guimarães, às vezes a gente disponibiliza livros no espaço 

mesmo, para as pessoas lerem, aí a gente já quebra um pouquinho isso, mas eu acho 

importante que não tenha livro porque as principais expectativas de quem nunca entrou nesse 

museu, principalmente um grupo escolar, é de que seja um lugar que só tenha livros ou tenha 

regras gramaticais, porque a visão da língua portuguesa da pessoa é aquilo que ela vê na 

escola. Ou os clássicos da literatura quando desenvolvem até aí, se não é gramática mesmo, 

dicionário, e está muito associado a essa coisa impressa a língua portuguesa. Eu acho que um 

dos jeitos, já que nosso acervo é imaterial, e de tentar explicar o que é imaterial, porque é 

imaterial, é justamente tirar o livro, porque a primeira materialização que uma pessoa faz da 

língua é o livro, é uma palavra escrita que é outra coisa que é super abstrata também, mas 

enfim, até eles perceberem isso... Então eu acho que o fato de não ter torna mais fácil para nós 

educadores, explicarmos isso de ser imaterial, como é mutável também, porque muda, e daí 

depois voltar para discussão dos impressos e falar como muda ali também, porque às vezes o 

impresso faz a gente pensar que é imutável também, que é alguma coisa definitiva.  

Odair: Que legal... E como pedagoga assim, você acha que a equipe... porque tem aquela 

discussão de ser educador, mediador, no começo não era nem isso, não sei se era monitor... 

Vivian: Monitor ou guia. 

Odair: Guia, então agora vocês não são mais guias no museu, não são mais monitores, 

mediadores ainda tem uma discussão que eu não sei se já está superada ou não... 

Vivian: Então, aqui a gente tem entre a gente mesmo às vezes, umas discussões acaloradas 

para definir se é mediador ou educador, por que é difícil mesmo, até para definir o próprio 

conceito de mediador de educador, eu acho que o mediador é um pouco mais fácil você 

enxergar isso numa instituição de artes, por exemplo , porque é um pouco mais pontual a 

função do mediador de você mediar a pessoa e a obra, aqui você media a pessoa e alguma 

coisa imaterial, é um pouco mais complicado, eu acho que o envolvimento é maior que  só 

uma mediação...Eu não sei dizer, eu, quando tem esses debates, eu apoio que a gente é 

educador e muita gente fala que “não, isso é coisa de professor, é formar opinião”, não, não 
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tem que ser assim, educador é alguém que está lá para trazer alguma coisa, trazer uma 

perspectiva às vezes ou fazer essa mediação também, mas não de um jeito de só mostrar a 

obra para pessoa e perguntar “o que você me diz disso?”. A gente acaba trazendo 

informações, mesmo que histórica, mas não sei... isso daí, pergunte para equipe e aí você me 

conta no final... 

Odair: Na sua leitura, como pedagoga, educadora é uma palavra que cabe bem? 

Vivian: Cabe muito bem. 

Odair: Na verdade, quem tem uma leitura mais Paulo Freire, sabe que o educador... é que do 

ponto de vista tradicional se une a palavra educador com professor. Porque professor sim é 

uma figura profissional, com características específicas, agora, professor pode ser um 

educador ou não às vezes, porque o educador é uma pessoa que não é para ensinar, ele é para, 

na verdade é quase que mediar mesmo, diálogos, não é mediar conhecimentos no sentido 

“olha, eu trago o que eu sei, você traz o que sabe e nós fazemos diálogos”, esse é o papel do 

educador, o papel não é ensinar. 

Vivian: Aqui a nossa função é justamente essa, por mais que talvez não no início da formação 

a gente lê o Paulo Freire, mas eu que já tinha lido muito antes, eu acho que pelo menos as 

minhas visitas são bem paulofreireanas, acho que de todos também, a gente parte. A primeira 

coisa que a gente pergunta em uma visita é de onde ele vem, que eles esperam do museu, é a 

partir dos conhecimentos deles antes de mais nada. 

Odair: Mas não se discute a metodologia dele para ajudar, porque isso ajudaria de repente... 

Vivian: A gente até viu um outro grupo de estudos, mas também tem isso como a equipe se 

renova eu não sei se com essa a gente já teve. 

Odair: Ajudaria porque aí quebraria essa de quando você lê você percebe a diferença... 

Vivian: A diferença entre o educador e o mediador. Mas isso também depende, eu que já 

tenho uma formação na educação. É um educador. Mas quem é das artes e está em um outro 

conceito de educador, de mediador, talvez diga “não”, mas aí é uma questão conceitual 

mesmo. 

Odair: Eu vou aproveitar que você fez pedagogia e vou perguntar qual sua opinião com 

relação aos grupos das escolas, as posturas dos alunos e as posturas dos professores que 

acompanham? 

Vivian: É difícil falar porque cada grupo é um grupo, mas eu adoro os grupos de escolas, 

principalmente de escolas públicas, todas as idades. 

Odair: Existem padrões, normalmente as escolas vem preparadas ou não vem preparadas? 

Vivian: Não vem preparadas, a maioria, inclusive tem algumas escolas que vem com o 

programa do FDE mesmo que deveria ter algum. Alguns professores fazem, tem professores 

que fazem preparos assim de um mês, que já estão discutindo um projeto e vem aqui com um 

objetivo específico e até pedem um recorte específico na visita para fazer, por isso que eu falo 

que depende muito do grupo. Mas muito dos grupos é a primeira vez que estão aqui, grande 

parte dos alunos é a primeira vez que estão aqui, alguns é até a primeira vez que vão a um 

museu. Então acho que às vezes mesmo que tenha tido um breve preparo na escola, quando 

chegam aqui, é uma coisa completamente nova. Eu acho muito legal isso, porque tem muitos 

grupos que a gente pega que vem com aquele preconceito, de “aí um museu vai ser chato”, 

nesse sentido eu acho que a tecnologia, a forma com que é feito o acervo também quebra um 
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pouco isso, e de modo geral eu sinto que a grande maioria sai gostando muito do museu, tem 

uma experiência boa. Não sei se todos voltariam, mas muitos devem guardar uma memória 

boa da visita. Só que isso do preparo, eu acho que não aqui, mas em qualquer outro museu. Eu 

que sou educadora que já fui de escola também, sei que nem sempre tem um preparo de mais 

de uma hora no ônibus, às vezes o preparo é no ônibus. Inclusive tem muitas escolas, muitos 

professores que descobrem no dia para onde estão indo, porque liberaram o ônibus. Mas, a 

gente tem cada vez mais escolas que estão fazendo projetos frequentes aqui, então o que a 

gente percebe é que voltam todo o ano, toda quinta série vem para cá porque professora tal 

tem um projeto, tem uma escola que está fazendo uma série de oficinas aqui com a gente, que 

chama Aquiles, então quando é assim é muito gratificante. 

Odair: Teve um educador da zona leste que me falou. 

Vivian: Isso, o Renato, ele deve ter falado para você... Ele estava nos projetos também. E essa 

é uma escola, quem faz os projetos que é principalmente a responsável pela sala de leitura, e 

eles frequentam também o MIS, eles têm projetos de parcerias com vários museus, eu sinto 

que tem crescido essas iniciativas e isso para gente é muito legal. 

Odair: Claro, eu acho o museu cumpre seu papel e você como educadora se sente feliz... E 

nessas visitas já houve alguma situação que te surpreendeu? Assim “puxa, não estava 

preparada para isso” ou “essa pergunta foi fora do comum”? 

Vivian: Acho que a gente se surpreende sempre, mas nada que eu não tenha sabido lidar... Eu 

acho muito engraçado quando a gente pergunta lá fora “o que você acha que vai ter no 

museu” e a pessoa vem com “dinossauro”, a primeira vez eu fiquei meio surpresa, mas depois 

eu me acostumei, porque eu acho que é principalmente quem vê aquele filme Uma Noite No 

Museu, acho que chama e a única referência de museu que tem é aquela, principalmente 

crianças, fala que vai ter dinossauro aqui... Às vezes as pessoas perguntam coisas muito 

difíceis sobre a história da língua, o que surpreende não é nem a pergunta mas é como a 

pessoa naquele contexto tem vontade de saber aquilo.  

Odair: Dá um exemplo de assim, alguma coisa que foi curiosa. 

Vivian: Sei lá, um adolescente perguntar... A gente trabalha com o latim, quando dá para fazer 

isso com o grupo, e perguntar do porque é uma língua morta, o que é uma língua morta e se 

virou português direto, daí você tem que falar um pouco do romano também, quando chega 

nesse ponto assim da história já vira uma coisa mais complexa de tratar com o grupo. É legal 

também, mas surpreende se é um grupo escolar de sexto, sétimo ano e perguntam coisas da 

história tão profundas assim... Algumas coisas que surpreendem de uma forma não tão 

positiva assim para mim, eu tento trabalhar na minha visita quando dá, culturas indígenas e às 

vezes eu pergunto para eles, tem os objetos indígenas no acervo, se eles acham se é uma coisa 

antiga ou nova, e já tiveram grupos que juraram que não existiam índios no Brasil, que é uma 

coisa muito antiga porque não tem mais índios no Brasil e aí conversar com eles, “sim, temos 

índios”... Me surpreende quando eles acham que realmente não existe mais, mas agora já não 

surpreende mais porque já foi mais de um grupo que fez isso então... Acho que as perguntas 

mais surpreendentes, mais engraçadas acontecem nas exposições temporárias na verdade, 

sobre os autores, as curiosidades que eles querem saber, ou coisas engraçadas, mas é legal 

falar com os orientadores porque aí tem repertórios gigantescos, por exemplo, na exposição 

do Jorge Amado, tinha uma parede de garrafas de dendê, e a gente perguntava se era ele quem 

tinha enchido as garrafas, porque estavam ali, então esse tipo de coisa surpreende, mas a gente 

também já se acostumou. 
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Odair: Legal, legal. Quando tem esses grupos, quando você começa a andar com eles, quais 

são objetos ou os espaços que mais agradam, e o que é mais fácil você como educadora, fazer 

interação e os outros que te dão mais dificuldades mesmo de refletir... 

Vivian: Olha, o que eles mais gostam, de forma geral, é o Beco das Palavras, porque eu acho 

que é um momento de brincar mesmo, acho que como tem a coisa da brincadeira, do trabalho 

em equipe, eles podem se soltar um pouco mais, acho que quebra um pouco aquela coisa do 

museu que tem que ficar em silêncio, porque lá tem o som dos vídeos ... Acho que é um 

momento mais de brincadeira, e porque uma coisa que eu adoro lá e tento mostrar para ele 

sempre é mostrar a origem das palavras, de algumas que eles nem imaginam, e tem algumas 

palavras que são muito curiosas que você vê de onde vem, por exemplo, músculo que 

significava rato, ou humor que vem de líquido, ou lentilha que queria dizer círculo de vidro, 

lente de vidro, então para eles é curioso, acabam sendo curiosidades e acho que isso aproxima 

. Os computadores também, a maioria deles tem coisas legais de trabalhar, que acho que dá 

para aproximar bastante. Onde eu particularmente tenho mais dificuldade e nem gosto de 

pegar muito nas minhas visitas é a Linha do Tempo, mas isso depende muito do estilo do 

educador. Porque eu particularmente acho que aquilo é um padrão, eles vão ver em todo 

lugar, uma linha do tempo daquela é fácil de descobrir, não exatamente para aquele conteúdo, 

mas é razoavelmente fácil de descobrir então nem sempre eu levo para lá. Os vídeos para 

gente, por incrível que pareça, não é tão simples de trabalhar, primeiro porque você tem que 

ter tempo na visita, o que nem sempre sobra , e depois que por eles serem rotativos, cada um 

tem 7 minutos e é uma sequência de 4, nem sempre você vai conseguir pegar o que você 

queria para sua visita, então às vezes eles servem mais para gente, por exemplo, tá muito 

lotado o espaço e a gente precisa ir para outro, fica como espaço de transição, a partir dele a 

gente puxa alguma coisa tentando linkar com algum outro espaço, mas trabalhar os vídeos 

como objeto de visita, com o objetivo de falar sobre tal vídeo não dá, por eles serem rotativos 

.  

Odair: Vocês têm que ter uma criatividade grande.  

Vivian: Tem que ter um domínio muito grande do que o museu tem, isso sem dúvida 

nenhuma, mas a partir do momento que você tem, tudo fica muito mais fácil.  

Odair: É, talvez as primeiras visitas são mais estranhas, mas conforme você vai trabalhando, 

ficando aqui as coisas vão... você tem quanto tempo aqui? 

Vivian: Como educadora 2 anos e eu trabalhei 4 meses como orientadora numa exposição 

temporária. 

Odair: Qual a diferença do educador e desse orientador que você fala? 

Vivian: O orientador de público, porque a gente tem 2 tipos de orientador, tem os nossos fixos 

aqui que são as pessoas que ficam na catraca, no andar, que eles estão principalmente para 

tirar as dúvidas gerais das pessoas, aonde tem banheiro, que horas é sessão do 3º andar, como 

funciona o computador, pode comer, não pode, pode usar flash, ver fluxo mesmo, porque às 

vezes tá todo mundo numa parte do museu, fica intransitável e o resto tá livre, então tentar 

distribuir as pessoas e tirar uma ou outra dúvida com relação aos acervos, mas quando é uma 

coisa mais profunda eles já passam para os educadores . O orientador temporário tem mais ou 

menos essa função, só que nas exposições temporárias mesmo, geralmente eles estudam um 

pouco mais o conteúdo da exposição para conseguir tirar dúvidas sobre a exposição. 

Odair: Os temporários eles são contratados para aquela exposição pela OS, vem e fica um 

tempo aqui. 
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Vivian: Sim, não necessariamente pela OS, às vezes você tem um patrocínio de uma outra 

empresa, por exemplo essa do Santander, eu não sei se eles foram contratados todos pela OS 

ou se parte foi pelo Santander. 

Odair: O Santander trás e tal, já vem com uma equipe que vai te deslocar para aquele lugar e 

tal. 

Vivian: Sim, então depende muito da exposição. 

Odair: Porque elas são temporárias e são com outros parceiros. 

Vivian: Isso, então é isso, as pessoas são contratadas para trabalhar naquela exposição, acabou 

a exposição, acaba o contrato. Lógico que é um nome, se a pessoa quiser mandar currículo 

para cá, de repente ele é contratado porque já conhece e tal. 

Odair: Outra pergunta também assim, eu sei que está tendo uma discussão sobre a alteração 

dos objetos do acervo. Que objeto você tiraria do museu e colocaria no lugar? Que outro 

objeto você traria porque você fala “puxa, se tivesse essa atividade, para o meu papel de 

educador seria ótimo”. 

Vivian: Olha, a gente, com os objetos a gente do educativo, tem um debate muito grande 

também. Acho que mais do que pôr ou tirar objetos, é colocar a legenda certa, a gente tem 

legendas lá que por justamente por ser sobre a língua, sobre diversidade cultural, às vezes as 

legendas são muito vagas, e coisas que culturalmente falando podem ser muito complicadas. 

Coisas que visitantes que vieram para cá disseram inclusive, você tem um prato, uma parte do 

totem dos Imigrantes que atrás está como “prato judaico”, e para os judeus que vieram aqui 

falam “não, isso não é um prato judaico, isso é um prato de tal cerimônia, de tal cerimônia, 

passaram o nome certo do prato para colocar na legenda”, então antes de mais nada colocar o 

nome certo para gente saber o uso certo daquilo. Ou por exemplo os bonequinhos no totem do 

Kikong e do Kimbundo, está invertido o nome de cada um se não me engano...E pessoas de 

Angola que vieram para cá disseram que isso era um erro crasso, é pegar uma coisa cultural 

nossa e colocar um nome que não tem nada a ver. Então acho que a primeira coisa seria 

pesquisar direito isso e colocar, por uma questão até de preconceito de repente. Outra coisa, 

os objetos estão ali para ilustrar as palavras, mas nem sempre eles ilustram muito bem. Eu 

estudo espanhol principalmente, isso falando com cada educador cada um vai te falar de um 

totem, mas o totem do Espanhol, a maioria das palavras vieram do espanhol latino americano, 

por causa das cultura indígena latino américa ... Algumas palavras vem do espanhol da 

Espanha, mas todos os objetos que estão atrás são espanhóis da Espanha, não tem um objeto 

da cultura Yamara, Quechua, a gente sente muita falta disso, de trazer um pouco para cá, 

porque as palavras canoa, chocolate, batata, tomate, são todas latino americanas , então já que 

a gente faz isso, tenta trazer essa discussão com os nossos indígenas com os totens indígenas, 

é legal trazer com os indígenas latino americanos . Então essa parte de objeto sinceramente eu 

repensaria tudo. Outra coisa que eu acho que seria muito legal, seria ter eles, como são 

objetos populares, nenhum é objeto de valor, é para falar um pouco de cultura, ter eles soltos 

não só dentro da redoma, para ter essas visitas acessíveis por exemplo, para cegos, para 

deficientes de um modo geral, para criança, para seja lá quem for conseguir sentir o objeto 

tátil. Então isso com certeza eu mudaria, isso dos objetos eu mudaria assim, tudo. Não sei se 

mudaria tudo, mas repensaria tudo. 

Odair: Porque tem... A intervenção seria grande. 

Vivian: Sim, e as pessoas querendo ou não, por mais que não seja o foco do museu, param 

para ver os objetos, então é legal repensar isso. 
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Odair: Deixa eu ver o que mais de curiosidades... E desses objetos, eu acho assim, uma coisa 

interessante é a facilidade ou não do visitante espontâneo utilizá-lo ou não e entender a sua 

proposta. Como você observa isso, quais são os objetos, automaticamente a interação se dá, é 

quase auto didático e outros não, ele não percebe isso, tem que ter um educador para dar um 

suporte. 

Vivian: Logo na entrada do museu tem a Árvore de Palavras, você conheceu ela? É que agora 

a exposição está bem na frente, aquela ali eu acho que não é autoexplicativa, acho quem está 

com o educador que repara, são poucos os visitantes que eu vejo que ficam ali realmente 

observando, observam mais de dentro do elevador, mas que param ali e ficam contemplando 

são bem poucos. A Linha do Tempo é a primeira coisa que as pessoas param geralmente, eu 

acho que os computadores, eu percebo que muita gente que é a primeira vez que está vindo 

para cá, ou nunca foi para um museu desse tipo, ficam com receio se pode clicar ou não, então 

tem que ter alguém para falar “pode mexer” e a partir desse momento eles entendem bem a 

proposta eu acho. O Mapa dos Falares eu acho que todo mundo pega bem qual é a proposta 

ali, o Beco muita gente não sabe onde fica, então precisa indicar aonde é. Eu acho que o 

educador é importante para discutir conteúdo, o funcionamento dá para entender um pouco 

melhor, mas sempre precisa do orientador para dar essas dicas básicas, sabe “isso pode, isso 

não pode”. Uma coisa, no telão tem aquela plataforma, muita gente acha que é para subir 

naquela plataforma enquanto não é, então ali eu acho que também não é autoexplicativo, não 

está claro que não é para subir, então precisa do orientador no espaço para falar “olha, está ali 

para proteger a tela”, e a coisa que as pessoas mais perguntam ali no espaço dos computadores 

é “por que chama palavras cruzadas, tem aí para jogar? ” Então aí sempre precisa de alguém 

para explicar que é a palavras cruzadas por conta do cruzamento cultural.  

Odair: Que aí é da dubiedade do popular. Não é bem um erro, mas uma falta de sensibilidade 

do que é coloquial e do que é intencional.  

Vivian: Sim, nesse sentido eu acho legal o nome que deram, mas para pessoa entender porque 

chama palavras cruzadas, leva pelo menos uma visita inteira, ela vai entender no final da 

visita e não no começo.  

Odair: Na verdade isso é uma inversão de conceito, inversão não, mas um outro conceito que 

não é tradicional para você. Isso que é legal. Existe alguma, como educadora você vê, termina 

a visita, existe alguma pergunta que você gostaria de fazer para alguém do grupo ou para o 

grupo e que por metodologia você não faça? 

Vivian: Às vezes por tempo eu não faço, existe muita coisa que eu gostaria de perguntar, 

mas... 

Odair: Por exemplo? 

Vivian: Ah, nem sempre dá para discutir mesmo se eles gostaram, o que eles aprenderam, o 

que eles mudariam no acervo, eu posso até fazer o que eles gostariam e que pode até trazer 

algum impacto no educativo, mas não que necessariamente a gente vai conseguir mudar.  

Odair: Sim, claro, é uma impressão. 

Vivian: Mas eu acho que não por questão de metodologia, como a gente tem visitas muito 

diferentes, com grupos diferentes, tem visita do público espontâneo no fim de semana, tem a 

visita ao prédio, em algum momento a gente consegue perguntar, não sei se para todos os 

grupos, mas pelo menos para alguns, o que a gente gostaria.  
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Odair: E com relação a essa história do conteúdo, existe algum conteúdo de formação que 

você sente falta ainda hoje? Fala “poxa vida Odair, estou precisando e eu gostaria que o 

educativo trouxesse essa experiência, mas está demorando...”. 

Vivian: Eu acho que a sensibilidade por exemplo, tem que continuar, isso sem dúvida 

nenhuma. Eu tenho sentido falta ultimamente mais do que de conteúdos de formação, mas de 

exposições temporárias que falem sobre literatura. Algum autor, alguma coisa assim, eu sinto 

falta, aqui dentro, até mesmo por conta da minha formação com relação a movimentos 

literários, eu acho que do acervo permanente, o que eu sinto mais fraco, acho que todo o 

educativo tem reclamado disso ultimamente que a gente precisa trazer mais força nesse tema 

são as línguas indígenas, culturas indígenas e influências. Porque africana a gente tem um 

grupo mais consolidado de pesquisa do que as indígenas, porque é mais fácil querendo ou 

não, mesmo uma pesquisa acadêmica sobre línguas indígenas já é complicadíssima, mas a 

gente sente falta.  

Odair: Ah legal, legal. Tem alguma coisa que você queira me perguntar, alguma curiosidade? 

Vivian: Você está começando agora a pesquisa?  

Odair: Com vocês eu estou fazendo agora essa etapa. Na verdade, eu já comecei há um ano e 

meio atrás, mas meu primeiro processo foi fazer um levantamento mais teórico, mais 

conceitual, depois eu fiquei aqui como observador, então eu vinha para o museu e ficava 

sentado, observando as pessoas, observando vocês trabalharem, fazendo minhas anotações. 

Então agora minha etapa é fazer essa conversa com vocês, para entender um pouco essa 

história e nesse segundo semestre eu vou fazer escolas, a minha ideia é ir para umas  três 

escolas de classes sociais diferentes, pegar alguém mais de periferia, pública, alguém de 

pública mas de algum bairro mais socialmente arrumadinho, porque você sabe que tem 

diferenças culturais,  e pegar uma escola privada que também tenha vindo e fazer uma 

comparação, porque a comparação não é a questão econômica mas sim de como eles em 

ambientes diferentes enxergam o espaço se  interagem, é isso que interessa, se “ai, é a 

primeira vez eu vim aqui, fiquei assustado, fiquei maravilhado mas não aprendi nada”, ou de 

repente ele conseguiu aprender muito mais porque teve mais conteúdo que o outro que já tá 

acostumado a ir em tantos museus que isso aqui foi só um turismo. Então quais são essas 

percepções, quais são essas diferenças. Então eu espero que até o segundo semestre do ano 

que vem estar terminando esse projeto. 

Vivian: E você vai mandar para gente quando estiver pronto?  

Odair: Claro, imagina. 

Vivian: Isso para gente vai ser muito importante, inclusive esse feedback das escolas. 

Odair: Não só mandar eu acho que (...). Daqui onde eu trabalho, eu sou funcionário da 

Unicamp, eu trabalho nesse centro cultural que é uma estação de trem que é pequenininha, 

chama Guanabara, que virou um centro cultural que é multitarefa, teatro, dança, oficina, 

cinema, recebe pessoas, não é um museu com esse perfil. Mas talvez foi por isso que me 

atraiu esse espaço aqui, que é uma estação de trem... Mas eu espero que depois que terminar, 

depois que defender, não só deixar a cópia, mas fazer de repente uma roda de conversa com 

vocês falando dos resultados que a gente enxergou e a minha expectativa é divulgar o museu 

nesse processo, tem muita gente que não sabe que ele existe. 

Vivian: A gente sabe, esse também é um dos pontos negativos. Tem ali na estação da luz uma 

sinalização, mas é meio vaga inclusive, quem está ali no saguão da luz muitas vezes não tem 

ideia que acima está o acervo do Museu da Língua Portuguesa. 
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Odair: Entre os professores de português mesmo, entre as escolas, apesar de ser um dos 

museus mais visitados do estado de São Paulo, olha que paradoxo, é o mais visitado e mesmo 

assim desconhecido. O museu do Ipiranga, por exemplo, é mais conhecido, mas também tem 

tradição é outra história, é um museu que tem cento e tantos anos. 

Vivian: Mas mesmo a Pinacoteca aqui. 

Odair: A Pinacoteca então menos ainda! Então eu gosto muito desse trabalho, então se eu 

puder, igual sua amiga que estava aqui antes, a Camila, eu gosto muito dessa história do 

turismo cultural, então se eu puder fazer as pessoas frequentarem mais, viverem mais, 

vivenciarem mais, eu acho que o Brasil precisa disso hoje, eu acho que a gente já passou da 

fase de ficar. Quando a gente fala de qualidade de educação é isso, é conteúdo cultural sabe. 

Vivian: É como eu falei no começo, tem muito pedagogo está migrando para essa área 

também, porque chegou nessa conclusão.  

Odair: Porque a disciplina já está montada, o conteúdo curricular está lá, as pessoas já sabem 

o que tem que aprender, mas as vivências que fazem a gente crescer são nesses espaços, e a 

gente tem tão poucos no Brasil, espaços desse tipo. São Paulo é privilegiado comparado com 

o resto. Mesmo eu que estou em Campinas. Campinas não tem um museu, tem o Museu da 

Imagem e do Som - MIS, mas não possui essa equipe de educativo, não possui esta vida, que 

eu conheça. Então você vai saindo daqui e vai perdendo oportunidades, não tem, para vir para 

cá tem que arranjar ônibus, tem toda uma estrutura. Mas esse é um pouco do meu desejo, a 

minha pesquisa então não é para morrer em si, ela é para se transformar num processo de 

trabalho mesmo, de trazer pessoas, motivar, é isso. Mas foi legal. E se você quiser então 

qualquer hora entrar no site, só por curiosidade, visitar a universidade Trás-os-Montes e Alto 

Douro, um pouquinho de português... aliás é uma coisa interessante, ano passado, nessa 

universidade o museu não é conhecido, apesar que eu fiquei sabendo que o Sartini foi lá esse 

ano para falar, eu vi uma notícia tal, mas entre as universidades portuguesas ele ainda não é 

conhecido.  

Vivian: É engraçado porque tem muito visitante português, é misto, a reação deles, mas tem 

muitos que vem e disse que esse não é um museu da língua portuguesa e sim da língua 

brasileira. 

Odair: É, português brasileiro. 

Vivian: Deixam isso bem claro, ia ser interessante ver com a perspectiva das universidades de 

lá. 
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Entrevista  3 - Série de Entrevistas: Museu da Língua Portuguesa 

Entrevistada Caroline Rosim Coelho em 24/07/2014 

 

Odair: Oi Caroline. Você é formada em quê? 

Caroline: Eu fiz letras na UNESP, formei lá também.  Gostei, gostei bastante do curso de lá. 

Odair: E letras lá é voltada para licenciatura ou para pesquisa? 

Caroline: Então, eu tenho os dois, eu achei mais acadêmico assim, porque a parte de 

licenciatura(...) não sei se tive azar de pegar professores que já estavam aposentando e não 

queriam nada com nada, ou que era aquele negócio ideal que você vê e aí e tal, o certo era 

isso, mas você vai dar aula e não é assim. É uma pedagogia que não funciona, eu achei bem 

vazio a parte de licenciatura. 

Odair: Ah que pena porque a gente acaba fazendo ficar só na teoria(...) bom, então você está 

aqui na equipe e é uma das mais novinhas?  

Caroline: Sim, eu, a Aline e a Rê. 

Odair: Você chegou há um mês? 

Caroline: Três. Três meses vai fazer agora. 

Odair: E já está acompanhando o grupo então? 

Caroline: Já, estamos ainda caminhando, a Rita ainda assiste umas visitas nossas, falam 

algumas coisas que a gente precisa trabalhar melhor e tal, a gente está se encaixando. 

Odair: Quantas pessoas vão por grupo? É sempre duas ou uma sozinha? 

Caroline: Sozinha, sozinha. Só eu pego um grupo.  

Odair: Deve dar uma sensação às vezes de “estou sozinha”, ou não? 

Caroline: Ah, eu prefiro pegar sozinha, eu não sei, às vezes eu me sinto pressionada, 

dependendo de quem está junto. Por exemplo, se é um chefe, você fica super pressionada com 

medo de fazer alguma coisa que não era o que ele esperava. Mas, às vezes até quando tem 

algum professor do grupo que é mais conservador, já dá uma apreensão. 

Odair: O que você chama de conservador? 

Caroline: Ah, é quando você fala de preconceito linguístico, da diversidade linguística do 

Brasil, e eles falam “não, é assim, porque é como você aprendeu na escola e tem que falar 

assim porque é assim”. Porque tem os alunos, eles estão vendo o que você está falando e te 

respeitam, mas se o professor que eles hierarquicamente respeitam mais te contesta, já tenta 

tirar sua credibilidade sabe? Balança a visita, aí você tem que convencer o professor e depois 

explicar para os alunos, aí eu fico um pouco mais tensa quando eu vejo que tem um professor 

que começa a achar ruim quando você começa a falar dessas coisas. 

Odair: Acontece muito ou pouco assim? 

Caroline: Não, não é tanto, as vezes que aconteceu comigo, foi uma vez só e o professor era 

de escola particular. Escolas públicas eu nunca tive problema.  

Odair: Você teve alguma formação? Tem algum curso para iniciantes?  
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Caroline: Tem um treinamento de quinze dias, então a gente fica estudando, nossos chefes 

conversam com a gente, ficam explicando as coisas do museu. Então a gente tem quinze dias 

para entrar mesmo no museu, estudar, a gente fica no acervo, mas é isso. 

Odair: Acompanha os grupos? 

Caroline: Acompanha os grupos, todos os dias a gente pegava grupo para acompanhar, para 

ver como eles faziam a mediação. 

Odair: Como o outro educador entretém. 

Caroline: Aí no final, a gente fez uma visita, planejou uma visita e a Marina que é a 

coordenadora, foi com a gente para o espaço e a gente foi falando tudo que a gente queria 

trabalhar nessas partes, como ia ser nossa visita e tal. Aí ela vai falando “aí faz isso Má” ou 

“isso aí eu não sei, talvez eu tenha que pensar de um jeito melhor, tenta estimular mais que 

eles falem e você fala menos, é para ser experiência deles e não você ir jogando neles alguma 

coisa”, mas é basicamente isso aí agora a gente ficou 3 meses em experiência, então agora no 

final que a Rita começou a olhar mesmo nossas visitas, aí você fica tipo “puts”, ou você pode 

pegar o pior grupo do mundo.  Parece que vai dar tudo errado quando alguém for assistir(...) 

Aí são muito boas as dicas que ela dá também de “ah não olha, pega de didático”, ou a gente 

mesmo deixa escapar alguma coisa de conteúdo, aí ela fala “aí, tenta trabalhar mais a 

língua”(...) A gente ainda está nessa formação. 

Odair: Existe alguma carência, de informação, de conteúdo, que você sente ainda?  

Caroline: Para o acervo ou para mim? 

Odair: Para você. 

Caroline: Bom, do acervo do museu, eu acho que tem a Linha do Tempo que eu preciso 

pesquisar melhor, mas eu ainda estou entrando muito no preconceito linguístico sabe, porque 

eu acho que é uma coisa que está tão dentro da gente e a gente não percebe, a gente já tem 

tanta resposta pronta que eu estou tentando desconstruir isso para poder fazer uma mediação 

para desconstruir o outro para que quando o outro vier com preconceito eu conseguir quebrar 

só que eu tenho ainda muita coisa dentro de mim. 

Odair: Quais são as coisas que você se descobriu aqui nesse começo, de preconceito que você 

conseguiu quebrar, que te vem à memória? 

Caroline: Eu estou lendo outro um livro agora(...) Ah, tem até uma coisa que, é engraçado que 

a gente fala que a função da língua é comunicar(...) É, mas não é só isso tipo, para você falar 

“ai, a pessoa tá falando errado, mas ela comunicou”, isso também é um tipo de você deixar 

uma coisa que na real é um problema sério sabe, e você falou “não, ela só quis comunicar e 

passou, sabe”(...) Na verdade não, porque quando ela vai se comunicar tem toda uma situação 

delicada, que ela vai se expor, e o outro que tá ouvindo sempre vai saber o jeito que ela fala, 

se ela cometeu erro, dá para saber de tudo, e eu tinha esse negócio de falar “não, o importante 

é comunicar” e não, tem muita coisa por trás disso sabe que tem que ser pensado também, não 

importa só isso(...) Importa, mas não só isso. 

Odair: Dá um exemplo. 

Caroline: Ah, teve um dia numa visita que uma menina me perguntou “ai tia, por que tem 

gente que fala é nóis, tá errado?”, aí eu falei “não, cada um fala de um jeito”, e é difícil 

porque eles fazem uma pergunta, você tá explicando uma coisa e eles perguntam(...) Não tem 

nada(...) Tem a ver mas não tem, aí você tem que puxar todo o seu cérebro e fazer uma 
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associação e às vezes você se perde, e aí ela perguntou desse “é nóis”,  e eu me perdi um 

pouco e até por isso eu comecei a estudar mais porque eu não consegui ser clara do jeito que 

eu queria para explicar para ela, porque assim. Você tenta explicar que é(...)  

Odair: Do preconceito. 

Caroline: De desconstruir que o importante é comunicar. 

Odair: Uma coisa que aconteceu com você mesmo, uma coisa que você achava que era certa e 

pensou “puxa, tenho que ser mais flexível(...)”. 

Caroline: É que também como eu fiz letras, eu já estava desconstruindo isso de ter que falar 

certo e tal, então quando eu entrei aqui já estava formado isso em mim, mas essa parte do 

comunicar que para mim foi o que mais pegou porque realmente para você explicar “não, mas 

ele comunicou”, foi isso que eu expliquei para ela, “você conseguiu entender, quando ele fala 

isso”, e aí ela falou “ah, entendi”, aí eu deixei uma coisa(...) 

Odair: Na verdade eu acho que depende muito da situação, se você está conversando e 

consegue se comunicar, a língua serve para isso, mas existem situações em que passa se 

tornar errado, por exemplo, uma língua formal, se você for escrever uma redação na escola, 

essa forma não cabe, porque esperam de você outra situação. 

Caroline: Isso com certeza. 

Odair: Só que tem professores que não admitem isso, “tem língua certa e tem língua errada e 

você está falando errado”. 

Caroline: É ruim porque às vezes o aluno não aprende porque é muito distante da língua que 

ele fala só que aí os professores já começam a julgar como se fosse uma incapacidade do 

aluno, um problema psicológico, quando na verdade não, seu método pedagógico está muito 

distante da realidade deles e você tem que achar outro recurso para fazer ele entender a língua. 

Isso é uma coisa muito séria, é o maior problema eu acho(...) 

Odair: Aconteceu nessas suas visitas além desse “é nóis”, alguma coisa que te surpreendeu 

assim? 

Caroline: Deles, dos alunos? Tem muita visita que eles(...) Tipo os alunos, às vezes você 

pergunta, uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar que as pessoas talvez não 

pensariam nisso, principalmente as crianças, você fala, “quando os portugueses chegaram 

aqui no Brasil, os índios falavam alguma língua? ” “Não, falavam nada, eles não falavam”, ou 

“ah, falavam português, eles estavam no Brasil”. 

Odair: Caroline é interessante pensar(...) 

Caroline: Sim, mas isso foi deles, não perceberem, não refletirem sobre a língua, como ela 

chegou como será que estava, ou será que a gente nasceu com isso porque foi uma coisa 

interessante(...) Preconceito linguístico sempre tem, “é, porque eu tenho uma amiga minha, 

minha vizinha fala errado”, tipo, o exemplo foi até do chupi-chupi, sacolé, gelinho, geladinho, 

ele falou que ela falava uma coisa assim, e era, mas era mais uma coisa sobre variedade, daí 

eu falei “não, mas eu falo assim, ela não tá falando errado”, mas sempre tem uns 

preconceitozinhos que os alunos jogam aí você consegue trabalhar. Mas quando aluno é mais 

leve, mas quando é mais sobre diversidade, quando é mais superficial assim de região tudo 

bem. 

Odair: Com relação aos professores, num geral, eles são mais flexíveis ou chegam aqui não 

tão flexíveis assim? 
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Caroline: Não, a maioria é supertranquilo. Só com uma professora que eu tive problema. 

Odair: Uma intervenção desse porte aí. 

Caroline: É desse porte de ela falar “não, tem que ser assim”, mas o resto não, eles participam, 

a gente faz as brincadeiras e eles jogam junto, às vezes eles complementam alguma coisa que 

eles acabaram de falar, então é legal assim, até(...) Eu tive várias experiências boas com 

professores que estavam sempre abertos(...) 

Odair: Qual é o lugar que a turma visita que se você fala “aqui vai ser gostoso, aqui todo 

mundo vai gostar, aqui para mim vai ser mais fácil”. 

Caroline: Para mim o mais fácil é o totem. 

Odair: Por quê? 

Caroline: Porque eu gosto dele. Eu chego nas palavras africanas, porque eu já fiz toda uma 

reflexão normalmente com eles sobre as influências que o português teve daí eu já fiz um jogo 

de palavras para mostrar que a língua vai mudando, as palavras vão mudando(...) Aí eu chego 

no totem de língua africana e daí eles já veem umas palavras que a gente já brincou uns 

exemplos de diferenças do português do Brasil com o português de Portugal que a gente já 

falou essas palavras lá e aí eles falam “ah, essa palavra aqui você já falou, essa daqui 

também”, e eles também sempre começam a repetir as palavras africanas, e eles gostam, acho 

que nunca tinham parado para refletir, realmente perceber que realmente tem muita coisa 

dentro do português, eu gosto muito de trabalhar lá, eu acho que é a parte que eu mais gosto, 

que eu me sinto mais a vontade de trabalhar são os totens. 

Odair: E o inverso? Qual o lugar que você acha mais chato, mais difícil? 

Caroline: Olha para mim o mais difícil é a Linha do Tempo, que eu até falei que eu preciso 

aprender a explorar ela melhor(...) 

Odair: Por quê? 

Caroline: Não sei, ela tem muito conteúdo e não sei às vezes eu acho muito difícil.  É mais 

fácil eu trabalhar com o público mais velho porque aí você conta a história, eles vão trazendo 

muita coisa deles também, e aí fica uma troca. Agora para criança eu já acho mais difícil, 

porque acaba ficando muito expositivo, eu fico falando muito e preciso pensar em algumas 

atividades para eles me falarem mais do que eu falar para eles, até porque a linha do tempo 

não é interativa, os totens são eles que apertam, por mais que eu fale, são eles que tão 

trazendo. Agora com a linha do tempo é só coisa escrita. 

Odair: E com visitante espontâneo assim, você já abordou algum?  

Caroline: Já, no espaço a gente sempre fica quase todo dia a gente vai para o espaço, mas aí a 

gente leva jogos, então eu mexo mais com eles com os jogos e às vezes eles têm alguma 

dúvida, mas é difícil assim. 

Odair: Normalmente eles não se aproximam? Você se aproxima deles? Você vai lá olha, 

chega do lado? 

Caroline: Não, se eles estão olhando as coisas não, eu não falo com eles. Porque normalmente 

eu fico sentada entre os totens, eu fico sentada ali com as cartas e até que vem bastante gente 

porque a pessoa olhou, sorri e aí ela senta. É bom, por exemplo, eu falo depois se eles 

quiserem, eu tiro alguma dúvida é só eles chamarem. Mas se a pessoa está lá, sozinha 

olhando, eu não interfiro. 
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Odair: Mas já é uma metodologia para ninguém interferir, ou depende de cada um? 

Caroline: Eu acho que depende cada um mesmo, eles deixam aberto, eu já vi alguns 

educadores perguntando “aí, você precisa de alguma coisa? ”. 

Odair: Você prefere ficar mais quietinha(...) 

Caroline: É, eu deixo eles terem a iniciativa. Se eles precisarem de mim eles me chamam. 

Odair: E você está gostando de trabalhar aqui? 

Caroline: Muito, muito(...) Eu tinha um pouco de medo porque eu sou um pouco tímida, sou e 

não sou, se for para coisa expositiva de eu demonstrar que tenho um saber maior que um 

outro grupo, eu acho ruim isso(...) Então até deu muito certo, eu estou gostando muito do 

museu porque é mais uma troca, as mediações são uma troca e não é um, “eu sei e vocês 

assistem”, então é incrível para mim, é ótimo. 

Odair: E você já entrou em algum debate com eles, com os outros educadores sobre a história 

se isso aqui é um museu ou não é um museu? 

Caroline: Ah já, mas, ainda fico um pouco perdida. Sempre em reuniões do educativo quando 

tem um grupo de estudo, eu já escutei tipo “aí, mas isso é um museu ou não é um museu, é 

um centro cultural, é o que? ”, daí eu ainda fico um pouco perdida porque acho que eu tenho 

que estudar mais coisas teóricas. 

Odair: Na sua percepção, você está pendendo mais para qual lado? 

Caroline: É difícil, por que(...) eu acho que pode ser um centro cultural mais do que um 

museu. Mas também tem essa parte da língua como patrimônio imaterial, que é mesmo(...) eu 

fico super perdida nisso, até me falta conteúdo para eu conseguir concluir o que eu acho que 

isso é. Puts, não sei. 

Odair: E na outra polêmica se é ser educador ou mediador(...) 

Caroline: Isso aí eu não faço ideia, do que a gente é. 

Odair: Você não consegue se identificar, se é mais mediadora, se é mais educadora, ou as 

duas coisas? 

Caroline: Puts, eu acho que eu estou mais de educadora do que mediadora. Eu queria ser mais 

mediadora do que educadora. 

Odair: Mas você acha então que é melhor ser mais mediador do que educador no seu papel 

profissional no museu? 

Caroline: Para mim, considerando que eu queria que o visitante trouxesse mais a experiência 

dele e eu tentar achar dele o que talvez possa ser importante no acervo, eu acho que é mais 

interessante a mediação, a mediação nesse sentido do conceito eu falar menos e conseguir 

pegar mais(...) 

Odair: (telefone) Só um segundo(...) então, a gente estava falando de educador, mediador... 

Caroline: Então, eu vejo a mediação como você conseguir perceber mais a delicadeza da 

experiência do outro e tentar ver o que ele tem o que para ele seria importante ver(...) E o 

educador(...), mas eu acho que para mim, eu criei esse, o que é uma coisa e o que é a outra. E 

eu vejo mais o educador com uma coisa um pouco mais expositiva e mais escola talvez, eu 
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vejo uma coisa mais tradicional. Para mim, dentre esses dois conceitos, a mediação fixa mais 

a experiência, e o educador fixa mais o conteúdo. 

Odair: E nessa história assim você acha que te falta o que(...) O museu poderia contribuir te 

oferecendo algum curso de formação? 

Caroline: Aí, eu sempre acho importante qualquer curso de formação, principalmente(...) 

Odair: Tem algum tema específico, você fala, ah, se você pudesse sugerir para me dar assim, 

mês que vem eu queria aprender(...) 

Caroline: Mais de formação? 

Odair: Para cá, para o seu trabalho. 

Caroline: Patrimônio com certeza, patrimônio, algo de patrimônio. E também eu acho 

importante cursos de linguística sabe, de língua, de preconceito, para deixar uma base bem 

sólida para qualquer discussão que apareça, para qualquer um conseguir lidar melhor com 

essas(...) Porque sempre aparece umas perguntas que você fica “puts”(...)OLHA A 

QUALIDADE DO VOCABULÁRIO ((risos)) 

Odair: Essa pergunta foi difícil(...) E bom, você está gostando do trabalho, você acha que vai 

ficar um bom tempo aqui se for possível. 

Caroline: Eu espero ficar aqui se possível por bastante tempo. 

Odair: Deixa ver alguma coisa diferente aqui(...) está tendo uma discussão sobre mudança de 

objetos do museu. Tem alguma coisa que você gostaria que tivesse no museu já pela sua 

experiência, “alguém me falou que se tivesse isso, isso, ou se tivesse isso eu gostaria de 

mexer com esse conteúdo, com esse objeto”.  

Caroline: Bom, o que eu sugeriria, inicialmente, principalmente, primordialmente é a 

acessibilidade, porque é muito complicado, assim, é uma coisa que realmente me incomoda 

no espaço. 

Odair: Está crescendo bastante o número de visitantes com essa necessidade? 

Caroline: Eu não sei se tinha ou não tinha, mas eu vejo que tem e é muito chato você ver um 

cadeirante que não pode mexer nas coisas, ele não tem facilidade de acesso a nada, ele não 

consegue mexer nos totens porque a cadeira tem um triangulo ali, e é uma coisa que poxa, 

realmente me deixa incomodada, não ter legenda nos vídeos, não tem áudio também(...) é 

muito complicado, é uma coisa que eu acho que realmente tem que ter. 

Odair: Carece(...) outro tema interessante nessa história é a existência de um livro impresso 

mesmo como objeto museal, por exemplo. Podia ter um livro sobre uma versão de Camões de 

mil e quinhentos numa redoma que mostrasse um livro antigo para falar que é um museu, para 

ter um pouco essa coisa assim. Não estou nem falando dos mais recentes. Mas o museu optou 

por não oferecer nenhuma visualidade impressa. O que você acha disso? 

Caroline: Aí, eu acho ótimo. Mas eu penso assim também, tem que pensar o que é a proposta 

do museu, o que ele quer mostrar e se a proposta é mostrar a língua, eu acho que talvez não 

tenha a necessidade de mostrar objetos como livros. É porque eu não sei, eu gosto muito da 

coisa interativa, eu acho muito legal. E pelo menos assim, eu sempre pergunto “o que vocês 

acham que vai ter no museu?”, e eles sempre(...) Primeiro eu pergunto se eles ficaram tristes 

ou felizes para vir no museu e sempre ficam tristes, alguns ficam felizes, mas a maioria é tipo 

“ai, não queria vir porque vai ser chato”, e aí eu falo “ai, mas o que você acha que vai ter 
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dentro?”, “ai, vai ter livro, vai ter coisas(...)”, então, depois no final eles falam “nossa, é muito 

legal, é muito legal”, e ai eu falo “tinha o que vocês acharam que ia ter?” “Não”, então porque 

a língua já é uma coisa que é dada na escola, é toda aquela gramática, é uma coisa bem 

fechada como é tratado na escola. Então para eles já é uma coisa que reprime, então se ele 

vem para um lugar que eles já têm na memória deles que é uma coisa que reprime, se eles 

vêm e realmente não é interativo, não é dinâmico e não mexe com a realidade deles, hoje, eu 

acho que é muito exaustivo, é difícil você passar algo (...), mas eu não sei, eu sou 

completamente apaixonada por livros, mas dentro do museu eu acho que não colocaria. Eu 

talvez faria um espaço de leitura, mais como uma biblioteca e não como uma coisa exposta no 

museu. 

Odair: Existe alguma coisa no final da visita que você gostaria de perguntar para o visitante 

que você por metodologia não pode perguntar ou que você gostaria de perguntar, mas que se 

sente intimidada de perguntar? 

Caroline: Ah não, eu sempre pergunto. 

Odair: Sempre pergunta, então se você acha que existe alguma coisa você vai lá e 

intervém(...) 

Caroline: Eu pergunto, mas, eu não sei, é até uma das coisas que me falaram. Carol, você é 

informal(...) tudo bem ser informal porque aí eu me misturo, mas também tomar cuidado de 

até que ponto cabe, é delicada a linha, super tênue e aí pisar fora da linha(...) 

Odair: Sair do profissional do museu e uma pessoa que está como eles(...) 

Caroline: Mas eu também acho que nunca fiz nenhuma pergunta absurda assim, e se é 

pergunta de se você acha que uma coisa é útil ou inútil tudo bem também porque, a gente 

reflete dentro também se é útil ou inútil e eles refletirem se eles perceberem alguma coisa que 

eles não gostam, eles exigirem também, falarem, escreverem, “ah, vim no museu e aconteceu 

isso e isso, podia mudar”, é importante também. Mas eu nem sei. Porque eu acho que por 

enquanto, não perguntei nada de tão absurdo, mas da opinião deles eu também nunca tive 

medo de perguntar, mesmo que eles falassem mal do museu ou de algum conteúdo. 

Odair: Além de uma sala de leitura que não tem, de uma biblioteca, que outra coisa você 

sugeriria para ter no museu? 

Caroline: Que não tem? Olha, pensando(...) uma coisa eu vejo muito que eles sempre pedem, 

mas não é conteúdo daí, mas aí seria mais aproximar o público de um espaço de lazer. Sempre 

perguntam de um café. Se tem café(...) “aí, mas aí não tem(...) então a gente vai almoçar e 

depois a gente vem(...)” Então aí você vê que é uma frustração para eles(...) É um espaço de 

conversa, um espaço que eles até podem conversar sobre o que tinha no espaço do museu. 

Odair: Não tem um espaço para você ficar um tempinho (...) 

Caroline: Não(...) E até a gente estava conversando que é engraçado que como não tem esse 

espaço, quando a gente vê algumas pessoas se apropriando do espaço para ficar tranquilo, 

para conversar, para namorar, a gente já fica assim “aí, esse pessoal não tem outro espaço para 

namorar? ” E aí que a gente para pensar “meu, é aqui, é aqui sabe, realmente ele não tem”, 

então até a gente às vezes dá um “nossa”, que parece que não é para ter de tanto que não tem, 

mas é para ter., mas eu acho que é um espaço importante, ter esse espaço de diálogo também, 

que é uma coisa que não tem. É uma coisa que eu acho que eu sinto falta. De conteúdo, eu 

acho que tem muita (...) eu preciso pensar o que seria, mas tem muita coisa da língua mesmo 

que a gente tem que desenvolver jogo, tem que desenvolver isso, desenvolver aquilo para 
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poder trabalhar a língua, porque não tem no espaço. Então é um museu sobre a língua, mas eu 

acho que tem muito espaço e talvez ele seja pouco aproveitado. Tem grandes espaços vazios 

que podiam ser aproveitados. 

Odair: Ah, tem alguma coisa que da nossa conversa você fala “puxa, poderia comentar isso e 

não comentei(...)”. 

Caroline: Uma coisa que me incomoda(...) é assim, a grande galeria. O museu precisa 

atualizar. Assim, eu acho ótima a proposta dele, eu adoro aqui, eu realmente estou super-

realizada aqui, mas eu acho que o museu precisa atualizar. Tantos vídeos que é até brega, 

você vê o pessoal da nossa idade fala “meu, nossa, aquele vídeo lá não faz sentido”, ainda 

porque eu tenho muito amigo que mexe com vídeo e tal, “meu, documentário, super clássico 

sabe, super clichê”, tem que atualizar sabe, já não faz tanto mais parte do de uma parte do 

público que é a parte que mais vem que é a parte jovem que vem com escola, e para eles já 

tem muita coisa que já não encaixa mais(...) 

Odair: Não foi feito nenhum debate com você sobre os novos vídeos que estão para chegar? 

Caroline: Não, não ouvi, eu só espero que eles tenham legenda que é uma coisa que a gente já 

falou, “meu, por favor, coloca, é importante ter”. E assim, som, eu atendi até semana passada 

um grupo, que a grande galeria tem bastante ruído, tem bastante barulho. A proposta é essa. 

Eu atendi um grupo e eram alunos acho que de escola pública, uns 12 anos, e tinha uma 

menina que era muito inteligente, mas eu percebi que ela tinha alguma coisa que quando ela ia 

falar, ela tropeçava. Eu pensei que às vezes ou ela era muito ansiosa e quando ela ia falar dava 

uma travada ou que ela realmente poderia ter algum tipo de deficiência mesmo, mas, que 

fosse baixo, algum distúrbio mesmo que fosse baixo. Mas tudo bem, aí eu fui com eles para 

um espaço, a gente estava num espaço calmo, quieto, e aí eu fui com eles para os totens, e 

ficou bem naquela parte de religião, ficou naquele totem africano do kimbundo, e o som do 

totem com a grande galeria, com as outras galerias de lá, mais outros sons, ela começou a ter 

uma confusão mental muito grande, ela começou a passar mal, por causa dos sons sabe, 

então(...) eu acho que ela tinha um grau mesmo que baixo de autismo, mas poxa, é 

complicado(...) 

Odair: É sintomático. 

Caroline: É e, por exemplo, idoso ou qualquer um que tem problema e que usa aquele negócio 

no ouvido que tem baixa audição, ele deixa o som achatado então, o som da grande galeria e 

alguém falando do lado dele vai está tudo no mesmo lugar, então é muito barulho para eles, 

eles não conseguem diferenciar que um som tá longe e outro tá perto, é tudo numa frequência 

só, então, imagina(...) Tiveram vários, teve um grupo de idosos eu atendi que uma senhora 

pediu para sair porque ela estava passando muito mal, então é uma coisa que tem que 

repensar. Falaram da exposição do Bowie que eu nem cheguei a ver, mas você entra já com o 

fone e ele tinha um dispositivo que enquanto você caminhava na exposição, ele ia trocando 

automaticamente.  
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Entrevista 4 - Série de Entrevistas: Museu da Língua Portuguesa 

Entrevistado Diego Pegorario de Oliveira em 16/07/2014 

 

Odair: Se você precisar eu falei pra Marina, eu trabalho muito com o conceito de observação 

participante que eu tenho vindo ao museu fiquei observando agora eu estou começando uma 

fase de conversar com vocês pra entender um pouco de como vocês enxergam isso mas essa 

coisa participante hoje ela é muito protagonista também o ano passado eu já produzi uns dois 

seminários eu já convidei a Marina pra participar provavelmente às vezes eu possa convidar 

vocês porque eu vou me interagir com escolas, aí eu vou faze um debate na escola com os 

professores por que as pesquisas hoje na sociologia existem dois tipos, aquela que é 

puramente acadêmica e aquela que tá mergulhada no cotidiano. E eu estou trabalhando com 

essa imagem de estar junto, e eu nesse sentido me disponho também, então para você que eu 

sei que é educador de repente está na faculdade e quer fazer um seminário lá e quer usar a 

gente, olha Odair se pode vim fazer parte de uma mesa de debate, ou você pode uma dar uma 

entrevista para eu fazer o meu relatório ou qualquer outra coisa. Você também pode me ter 

como parceiro, então não é só uma coisa de assim de estar fazendo o uso da sua reflexão, mas 

uma troca. 

Diego: É uma via de duas mãos 

Odair: você é Diego? 

Diego: Isso Diego Pegorario de Oliveira. 

Odair: Já terminou teu curso? 

Diego: Já  

Odair: Você fez o que? 

Diego: Fiz sociologia  

Odair: Sociologia mesmo que legal, em que faculdade você fez? 

Diego: Na FESP Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo 

Odair: Mas agora você está aqui como, qual é o teu cargo aqui? 

Diego: Educador 

Odair: Carteira de trabalho e está como educador, só puramente educador? 

Diego: Só educador 

Odair: Você não é educador social? 

Diego: Não é educador mesmo, o termo é educador. 

Odair: E você entrou, todos os educadores aqui entraram por uma ONG é isso uma OSIP você 

não é contratado pelo museu? 

Diego: Não tem uma organização que faz a administração do museu chama ID Brasil, ela é 

uma organização que faz a administração do Museu da Língua Portuguesa, do Museu do 

Futebol e se não me engano mais um museu no Rio de Janeiro Museu da Maré se não me 

engano. 
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Odair: Qual é o nome de lá mesmo? 

Diego: ID Brasil 

Odair: Ela faz processo seletivo?  

Diego: Faz processo seletivo. 

Odair: Como é que você ficou sabendo? 

Diego: Na verdade quando eu trouxe meu currículo para cá assim, eu já trouxe diretamente 

aqui para o museu, aí eu acho que o ID o pessoal daqui remete para outra organização que faz 

uma primeira triagem e aí depois é um processo em duas etapas na verdade. 

Odair: E como é que é esse processo, eles pegam seu currículo depois eles te convidam faz 

uma entrevista, como é esta? 

Diego: Faz uma entrevista primeiro em um, acho que é um centro de uma Instituição que 

trabalha exclusivamente com RH, aí passa por essa triagem primeiro aí faz aqueles processos 

mais, mecânicos de avaliação do tipo perfil psicológico coisas desse gênero, aí depois a 

segunda etapa aí já é um processo seletivo com o pessoal do museu mesmo, eu fiz o meu com 

a Marina e o Jeison. A Marina é nossa coordenadora, o Jeison é assistente de coordenação e 

nesse processo estava eu e mais três outras pessoas. 

Odair: O que eles perguntam, basicamente como é essa conversa? 

Diego: Então é uma conversa muito tranquila, e a Marina ela propôs para a gente uma 

interação já com o acervo, então a gente já começou uma conversa aqui em baixo aqui na sala 

de aula, a gente subiu para o 2° andar e ela pediu para que a gente fizesse uma interação com 

a linha do tempo lá no 2° andar. Aí a partir dessa interação, um trabalho ali naquele momento 

com a linha do tempo acho que isso balizou e outras coisas que a gente conversou também 

que eu não me lembro de especificamente como foi. Quais foram às perguntas e tudo mais, 

mais foi um papo depois a gente foi para o 2° andar aí depois a gente voltou aqui pra baixo. 

Odair: Depois que você entra aqui a ID Brasil faz alguma atividade deformação? 

Diego: Aqui no Núcleo Educativo a gente tem toda quarta e sexta-feira um o que a gente 

chama de grupo de estudos, que aí é o tempo que nós temos para fazer estudos, para que a 

gente troque experiências também fora isso o ID Brasil já com uma estrutura mais macro ela 

oferece algumas formações já mais potenciais, então nós estamos num processo agora, a gente 

teve uma primeira formação no mês passado, a gente vai ter uma agora no final do mês e uma 

terceira se não me engano no mês de agosto. 

Odair: Ela tem a ver com o conteúdo do trabalho como educador ou é mais genérica?  

Diego: É uma questão mais de atendimento ao público, como lidar com o público, trabalho 

em equipe aí já é uma coisa que é mais ampla até mesmo porque abarcam as duas instituições 

os dois museus. 

Odair: Então ela faz um trabalho mais genérico e o museu nesse cotidiano e semanal vai 

fazendo o trabalho educativo? 

Diego: Que é o trabalho nosso mesmo, é um levantamento de temáticas e necessidades. 

Odair: Você está aqui há quanto tempo? 

Diego: Entrei no dia nove de abril de 2013, um ano e três meses aí creio eu. 
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Odair: Você tem gostado do trabalho aqui, está sendo compensador? 

Diego: Sim eu acho muito interessante o trabalho aqui no museu porque eu já tive a 

oportunidade de trabalhar em outros espaços de educação, e o que acontece é que a gente tem 

um tempo de estudos que é muito importante, muitos lugares não têm, e acho que oferece 

certa abertura para a proposição de atividades, e elaboração proporção de atividades. 

Já trabalhei em outros lugares esse tempo de formação, esse tempo de elaboração não tinha 

então. 

Odair: Você individualmente já chegou a propor alguma coisa que vingou, alguma coisa que 

foi trabalhada pela equipe e que atividade? 

Diego: Já. Em agosto do ano passado a gente teve uma atividade que foi sobre, Agosto 

Popular de festas populares e temáticas popular, e eu e mais alguns colegas propusemos uma 

atividade que consistiam em trabalharmos essas crendices populares de outra maneira que 

você, trabalhasse elas de uma maneira um pouco mais crítica, trazendo quebrando um pouco 

de algumas coisas que são talvez incomuns até mesmo por exemplo, uma coisa que a gente 

trabalhou foi a questão do gato preto como que isso está presente na nossa cultura, entre 

outras coisas e outras crendices. 

Odair: E como é que você ligava isso com a questão da língua? Como era a dinâmica pra 

“linkar” o jogo que vocês criaram para falar por exemplo da crendice e a questão da língua 

portuguesa como é que era esse link? 

Diego: Algumas eram expressões populares então a gente já trabalhava isso na questão das 

expressões populares. 

Odair: O texto das expressões já era a matriz da reflexão? 

Diego: Isso já era alguma coisa que a gente conseguia trabalhar e fazer esse link com a língua 

portuguesa. Mas tem uma coisa que aqui no Museu Da Língua Portuguesa a gente trabalha 

também muito fortemente junto essa questão da transformação da cultura brasileira, então era 

um tema que ele conseguia trabalhar esses dois aspectos, tanto a língua portuguesa quanto a 

cultura popular. E aí como era o mês da cultura popular, então a gente juntou essas duas 

temáticas, e aí foi uma coisa muito interessante porque exigia uma estrutura, que a gente 

queria fazer uma barraca parecida com barraca de feira tudo mais, aí foram feitas as barracas e 

cobertas com chita então era muito interessante porque atraia muito as pessoas. Como era ali 

na saída dos elevadores atraia muito as pessoas e a discussão fluía, porque quando a gente fala 

de crendices e tudo mais todo mundo também tem um pouco a contribuir, a outra coisa que a 

gente também conversava era do chinelo virado então também acessam um pouco uma 

memória da infância, e aí a gente ia trabalhando com o que ia aparecendo ali na discussão, 

que é um dos pontos interessantes também, acho que o trabalho educativo, que é a gente 

conseguir trabalhar e jogar com aquilo que o visitante traz. A partir da discussão que aparece 

você vai fazendo links e trabalhando. 

Odair: Eu tenho uma curiosidade sobre essa história do que o visitante traz, tenho algumas 

com relação a essa coisa do educador. Você já passou por uma situação constrangedora, com 

algum visitante alguma situação assim que, alguma coisa inédita, alguma pergunta algum 

comportamento que nossa isso... 

Diego: Olha eu geralmente quando eu estou lidando com o grupo é muito difícil eu acabar 

entrando em, ficando constrangido com as questões, porque eu geralmente trabalho as aulas 

de forma muito aberta e são discussões. 
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Odair: E com um visitante individual? 

Diego: Então, mas essa coisa, teve uma questão que talvez tenha sido mais próximo disso, foi 

com um professor porque aí o professor, eu me lembro em uma visita o professor ia trazendo 

coisas que iam à contramão daquilo que a gente quer trabalhar aqui que é essa questão da 

língua em transformação, da língua viva e tudo mais e ele com uma visão. 

Odair: Me dá um exemplo assim, que você pudesse lembrar? 

Diego: Não é essa coisa de que você tem, de que a língua está se enfeando essa coisa de que, 

sabe uma forma meio Pasquale de trabalhar a língua, então é uma coisa que aqui a gente tenta 

trabalhar outra forma. 

Odair: O lado norma da norma. 

Diego: Sim da norma, não vocês tem que falar de tal maneira, não pode falar assim, assado e 

tudo mais, e aí você fica naquele jogo, porque se fosse com um estudante, com o grupo que 

estava ali pra você trabalhar isso é mais fácil, agora quando é com um professor até que ponto 

você vai e que você não tira do professor, não deixar, não expõe o professor pro grupo, então 

é uma linha tênue e aí eu acho que a questão mais próxima de ter ficado, ter entrado numa 

questão mais complicada foi mais com o professor. Agora com estudante geralmente eu trato 

as coisas com muita naturalidade. 

Odair: você trabalha mais com grupos do que com visitantes espontâneos ou com os dois? 

Diego: Trabalho com os dois, mas principalmente com grupo agendado. 

Odair: Com relação a essa história dos grupos de uma forma geral, eles têm vindos preparados 

pelos professores ou você acha que eles não têm vindo preparados para visita? 

Diego: Não em geral não. 

Odair: Então eles não se preparam? 

Diego: No geral os grupos que vem eles vêm sem preparação, sem até muitas vezes ideia do 

que é mais ou menos o Museu da Língua Portuguesa. É uma das perguntas que eu sempre 

faço no começo. E aí o que vocês estão esperando encontrar lá em cima no museu? E o 

pessoal quando você fala museu já faz aquela ideia, vai ter livro, então essa é uma resposta 

“batata” todo grupo se você faz essa pergunta a maioria vai dizer isso, é muito difícil a gente 

ter um grupo que já vem preparado, que já tem todo trabalho anterior a vinda, mas que 

quando tem é muito rico. 

Odair: Aí você falou uma coisa interessante, o pessoal fala que vai esperar um livro velho e eu 

já fiz essa observação, não existe nenhum? 

Diego: Não tem. 

Odair: Não seria interessante ter ao menos um para ilustração, como vocês discutem isso entre 

os educadores no conceito do museu, porque eu também senti isso. Eu falei poxa vida se 

tivesse pelo menos talvez um livro de Camões de mil e quinhentos e alguma coisa numa 

redoma, só dá uma mostra, um primeiro dicionário do Brasil eu senti falta desse tipo de 

conceito. Você acha que não tem que ter mesmo ou você acha que poderia ilustrar, qual a sua 

opinião? 

Diego: Então tudo vem de uma proposta curatorial, talvez a questão de não ter um livro em si 

eu não sei exatamente qual foi a proposta da curadoria de não ter isso, mas creio que pela 

questão eu acho que perpassa que é a linha mestra do museu que é essa questão da língua em 
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transformação a língua viva. Quando você fala assim, você pega um livro de Camões, quando 

você pega um livro ele traz outro sentido talvez, eu acho que ele traz essa outra questão que: 

aí é da língua de Camões essa coisa de não vamos mexer com a língua de Camões. Eu acho 

que quando você traz essas linguagens você está tirando ela do livro na verdade. É como se 

você tivesse apresentando aquele conteúdo de outra maneira. Não o livro em si, e também tem 

essa coisa da discussão de museu se é um museu mesmo, existe ainda forte dentro dos grupos 

de discussão sobre ser um museu e tudo mais, tem uma discussão de que o Museu da Língua 

Portuguesa não seria um museu. 

Odair: Qual seria sua opinião sobre isso? 

Diego: Olha a gente tem discutido bastante isso ultimamente, talvez aí eu vou falar uma 

opinião do que eu já presenciei nas discussões é que talvez a gente devesse criar outra 

categoria. Que não um museu, um centro cultural, talvez o Museu da Língua Portuguesa ele 

necessitasse de outra categoria para encaixar ele, e dizer o museu na verdade ele se encaixa 

nessa categoria, numa outra categoria que talvez não seja muito um museu talvez não seja 

centro cultural, mas não creio que eu conseguiria dar fim a essa discussão. 

Odair: Criar uma categoria, pelo que você tem acompanhado como educador assim o que 

mais agrada os grupos quando você vai passando nos vários acervos assim, aquilo que o 

impacto é automático você sente que a interação é mais simples, mais fácil? 

Diego: Você diz a parte do museu? 

A parte que eles mais gostam é a parte talvez mais interativa é o beco das palavras, que é 

aquela parte onde ficam flutuando ali algumas sílabas, você tem que encaixar as sílabas, tem o 

trabalho de equipe de coletivo, então ali é onde eles mais acham interessantes, pelo menos no 

tempo que a gente pega de visita, porque a gente vai até o momento que a gente deixa eles na 

porta do 3°andar. Então talvez se a gente conversasse com eles ao final do vídeo no 3°andar 

talvez a gente sentisse alguma outra coisa, porque o 3°andar, ele também é um espaço muito 

interessante do museu. Mas dentro da nossa visita desse tempo que a gente tem até deixá-los 

no 3°andar ali o beco das palavras é o que eles mais acham interessantes desse acervo, fixo do 

acervo permanente. 

Odair: Qual você acha que é o modulo que menos atrai ou o instrumental que eles acham mais 

difícil de mexer, ou que você gaste mais tempo para explicar? 

Diego: Os materiais os equipamentos aqui do museu eles são muito fáceis eles são 

praticamente autoexplicativos. Mas eu acho que a parte que eles interagem menos, até mesmo 

por ser uma questão mais expositiva mesmo, talvez seja o corredor do restauro, que aí ele vai 

trazer outra discussão também é o processo de restauração da estação que é uma parte 

componente do acervo também. 

Odair: Mas não tem nenhum elemento tecnológico, é um corredor com fotos, estandes, 

textos? 

Diego: Então exige outra extensão ali de interação. 

Odair: No sentido de criatividade, você que já está há um ano aqui, existe ou você já sentiu 

falta ou alguém já sugeriu um dispositivo, alguma que você falta? Puxa se tivesse isso no 

museu iria ser legal, equipamento que fizesse isso ou um modulo que fizesse tal assunto se 

tem alguma ideia disso que seria legal ter e não tem? 
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Diego: Sobre essa questão do assunto em si não sei exatamente, mas tem uma coisa que às 

vezes a gente se pega aqui porque a gente também tem que fazer as pesquisas relacionadas, 

sobre o gosto do público e tudo mais e a gente se pega pensando, poxa se tivesse um espaço lá 

onde o visitante colocasse a avaliação dele sobre o museu e tudo mais, seria muito mais fácil 

porque hoje a gente faz isso muito, mas na caneta, na prancheta e na caneta. Então esse é o 

dispositivo que a gente sempre fica pensando, poxa seria bom até para a gente ter um retorno 

até para o próprio núcleo educativo. 

Odair: Não existe um mecanismo automático de retorno então, mesmo que quando você, o 

pessoal manda recado pelo e-mail no institucional, face das visitas ou isso é raro? 

Diego: Tem a interação com o facebook até o educativo produz muito, contudo para o 

facebook para página do museu. Com relação ao e-mail institucional quem cuida disso é outra 

parte, às vezes quando existe alguma solicitação referente ao educativo, aí esse e-mail vem 

para a gente, mas é pouco. 

Odair: O pessoal deixa recado no facebook para vocês tem diálogo ou ainda é muito assim? 

Diego: Não tem diálogo, é pouco não é aquela coisa, às vezes a gente tem centenas de 

compartilhamentos, mas comentários às vezes são três, quatro mais, quase todo post tem 

comentários, e quando é algo que exige um diálogo a gente faz também. 

Odair: Porque na verdade essa cultura nossa de diálogo com os lugares institucionais ainda é 

pequeno no Brasil, isso tem muito a ver com o professor eu sinto. O professor sabe disso e 

volta para a escola faz uma semana de reflexão sobre o que passou e fala, olha agora você que 

avaliou pegue uma frase daquilo que você achou entre no face. Por que todo adolescente tem 

face hoje todo jovem, vai lá e poste isso para que eles tenham isso poderia ser mais proativo, 

mas é rara essa produtividade creio. 

Diego: Aí tem a ver com essa coisa que a gente estava falando de preparação. 

Muitas vezes o conteúdo que é trabalhado em sala de aula não se relaciona com o museu. 

Odair: Com o conteúdo apresentado aqui, eles vêm faz uma visita como um turista e vai 

embora. 

Diego: O que a gente consegue pegar bastante é nas pesquisas a gente sempre pergunta. Tem 

uma pesquisa que é para o professor e outra pesquisa que é para o estudante então sempre a 

gente pergunta para o professor o que ele vai propor depois? A maioria coloca que vai propor 

alguma coisa e tudo mais, mas é um contato que a gente não consegue ter com a escola. 

Odair: Não tem retorno seria muito legal se conseguisse ter minimamente um relato desse 

professor sobre o que aconteceu. Dessa nossa conversa assim tem algum comentário que você 

gostaria de fazer? Existe alguma pergunta que você gostaria de fazer para o estudante ou para 

o professor e para não o constranger você não fez, existe alguma coisa que você gostaria? 

Você já falou da avaliação, mas se fosse avaliar, tem alguma pergunta central? Olha acho que 

queria perguntar isso para ele. 

Diego: Acho que não tem uma pergunta especificamente não, porque realmente é difícil uma 

coisa que eu não pergunte. 

Odair: Eu vou fazer o seguinte vou fazer uma pesquisa em 3 escolas sobre isso, eu vou tentar 

ter um pouco desse retorno, o que você gostaria de saber desse retorno? Pergunta para eles 

isso. Perguntar assim você gostou do educador? Você gostou do equipamento? Vai ficar 

muito subjetivo, mas também pode ter uma coisa assim se você falar ganha nota 10. 
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Diego: tem uma coisa também que eu acho que é o tempo de maturação meio que no final a 

gente pergunta e aí como é que foi e tal? E os estudantes trazem ali as suas experiências como 

é que foi ali no museu, mais tem o tempo de maturação eu acho que quando a gente trabalha 

com educação, a gente tem perspectiva que o processo não é bate pronto. Talvez a gente jogue 

é a coisa do plantar mesmo, você joga a semente quando ela vai germinar...está ali está 

maturando. 
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Entrevista 5 - Série de Entrevistas: Museu da Língua Portuguesa 

Entrevistado Renato Silva dos Anjos Junior em 16/07/2014 

 

Renato: Hoje é dia dezesseis? 

Odair: Você está com tempo ou você já vai entrar também para fazer o atendimento? 

Renato: Não, não, tenho o tempo que você precisar. 

Odair: Está mais tranquilo?! Ah legal! Essa cópia fica contigo, só para você guardar. O dia 

que você for fazer uma pesquisa você já tem um exemplo.  

Renato: Ah é importante. 

Odair: Deixa eu fazer uma(...) Renato?  

Renato: Renato 

Odair: Você pode deixar seu e-mail atrás para mim? 

Renato: Claro. 

Odair: Porque depois a gente vai poder fazer alguns bate-papos. 

Renato: Sem problemas, aqui em cima você prefere? 

Odair: É, pode ser. 

Renato: Não esquenta não. Vou escrever de forma para não ter erro. 

Odair: Então, só para você(...)não sei se a Marina comentou, eu vou fazer a minha pesquisa 

no museu e vou pesquisar a interação dos dois modos: como vocês educadores interagem com 

os visitantes, principalmente os estudantes, e como as máquinas, os equipamentos, as 

propostas tecnológicas também interagem como meio. Então eu não (…) já vi umas 

pesquisas, por exemplo, que fazem a crítica do conteúdo, uma outra que faz a descrição da 

interação, para mim interessa o lado pedagógico. 

Renato: A educação. 

Odair: É, o meio do caminho, como que essas estruturas se intercalam e com isso a 

comunicabilidade ou não, porque sempre por haver uma(...) A questão da comunicação 

sempre é complicada, porque você pode querer passar uma proposta e o outro pode não 

interpretar aquilo que você quer e interpreta de uma outra forma. Esse é basicamente o eixo da 

reflexão que eu estou fazendo com relação ao museu, sabe? 

Renato: Certo. 

Odair: Como a máquina interage nesse processo todo. E eu fiz uma conversa com a Marina 

um tempo atrás e eu tenho vindo ao museu já faz uns 6 meses ou mais, 8 meses, mas mais 

observando as pessoas, observando o ambiente, vendo as coisas, tentando dar uma 

mergulhada aqui. Você está estudando ou você já terminou seu curso? 

Renato: Não. Sou formado em história. 

Odair: Você fez onde? 

Renato: Fiz pela USP mesmo. 



2 

 

Odair: Pela USP mesmo? 

Renato: Isso, na USP. 

Odair: Ah que legal. E como é que você ficou sabendo daqui dessa vaga para você trabalhar 

como educador aqui? 

Renato: Então foi, esse é um processo bem inusitado porque eu estava procurando emprego. 

Eu segui o museu do futebol e o Museu do Futebol é a mesma empresa que aqui é gestora, a 

ID Brasil, é a empresa que gerencia o Museu do Futebol. O Museu da Língua Portuguesa 

publicou uma vaga e me deu interesse, eu mandei meu contato, meu currículo e tal, aí depois 

do processo seletivo eu vim trabalhar, foi bem inusitado mesmo porque foi pelo facebook. 

Odair: Achou pelo face a vaga? 

Renato: É, estava procurando essas coisas e aí apareceu. Tem muitos grupos que divulgam 

vagas, esse universo aí Educadores em Museu é bem(...)está melhorando um pouquinho. 

Odair: Você está gostando do trabalho? 

Renato: Eu estou aqui faz, fez agora no começo de julho, dois anos. Não é tão(...)é 

gratificante. É claro que em todos os lugares eu acho que, igual a pesquisa, você vai encontrar 

dificuldades, obstáculos, desafios também. Mas é gratificante principalmente essa interação, 

usando um dos termos da pesquisa, esse contato, essa relação com o público. Acho que é o 

mais legal que faz diferença no nosso trabalho. Eu acho que faz a diferença. 

Odair: Um dos comentários que se fez é que houve uma formação diferenciada, que o ID 

Brasil faz uma formação para vocês, dá alguns cursos e vocês tem encontros semanais 

formativos aqui para você trabalhar com as pessoas 

Renato: Está, entendi. 

Odair: E eu queria saber o que você acha dessa atividade formativa? Ela agrega, ela é 

complicada? Dos dois lados. 

Renato: Está bom, tudo no ((silêncio)) (...)o que acontece é que temos processos de formação 

continuada, sei lá se é esse o nome mais ideal, mas de você sempre estar estudando, sempre 

estar tentando melhorar, trazer novos conceitos, atento a essa museologia que tem que ser um 

universo que está sempre em dinâmica, muito rápido. Então a gente tem esses grupos de 

estudos semanais, quinzenais, tem reuniões gerais todo mês, então é um processo de formação 

que é interno nosso, que não depende tanto assim da gestora. 

Odair: Quem que prepara? 

Renato: Então, é legal porque tanto da parte da coordenação quanto de nós próprios 

educadores. A gente está em um processo de reformulação nisso. Vários educadores propõem 

tentando aproveitar essa multidisciplinariedade da equipe, uma equipe muito grande de vinte 

educadores, enfim, tem de filosofia a artes, tem de história a ciências sociais, então vai 

passando por quase todo esse universo da humanas(...)turismo, jornalista, uma equipe bem 

diversa e a gente mesmo vem tentando propor para tentar aproveitar o que cada área tem de 

melhor para tentar aproveitar esse conteúdo do museu, para fazer esse diálogo com o 

visitante. Então parte tanto da coordenação, quanto de nós mesmos educadores e tem essa 

parte que o Diogo colocou que é uma parte mais, digamos assim, institucional mesmo que é 

essa formação que tem acontecido algumas vezes. Uma proposta até recente que é(...)como é 

a mesma empresa que gere os dois museus é então uma espécie de estreitar relações mesmo, 

entre o Museu da Língua Portuguesa, os funcionários do Museu da Língua Portuguesa, os 
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funcionários do Museu do Futebol, então há encontros e agora serão, um projeto que acontece 

esse ano, serão quatro encontros ao longo do segundo semestre  e envolve basicamente o 

receptivo do museu, tantos os orientadores quanto nós educadores e a ideia além da 

integração entre esses dois museus acho que é também tentar melhorar nosso trabalho de 

recepcionar os visitantes. É um ano em particular que o turismo está muito em evidência por 

causa da copa do mundo e tal.  

Odair: Aumentou o público de visitantes no museu nesse período da copa ou você sentiu que 

deu um(...)? 

Renato: Eu acho que não senti tanta diferença assim, é claro que tem um ou outro jornalista de 

fora que vem e a gente responde algumas entrevistas em inglês mesmo, às vezes em espanhol 

e tal, tem comitivas que vem conhecer, até mesmo para preencher lacunas nas agendas, mas 

eu acho que o público da copa é o público da copa mesmo, digamos assim. É claro que 

consomem em restaurante, consomem em bares, em hotéis. 

Odair: Mas aqui você não sentiu esse afluxo? 

Renato: Eu não senti esse afluxo, mas o que mudou um pouco foi por causa do calendário 

escolar e aí a gente sente um pouco da mudança por causa do calendário escolar. Então se 

julho que é o mês que nós estamos mais tranquilos, acaba não sendo e acaba tendo visitas 

agendadas por escolas porque as escolas adiantaram o calendário ou atrasaram. 

Odair: O forte do museu são grupos? 

Renato: Isso, eu diria que o nosso carro chefe são os grupos escolares, que é um processo que 

é importantíssimo, eu acho que é uma formação de público mesmo.  

Odair: Eu acho que ele nasce para isso e tem dado resultado. Sobre essas atividades 

formativas que vocês(...)quando você no museu pensa em uma pessoa nova que está 

chegando, você acha que ela entra muito diferente? Você entrou muito diferente do que você 

está agora? Esse processo te deu conteúdo?  Você acha que foi tranquilo ser educador agora 

nesse processo e antes? 

Renato: Depende muito do que a pessoa já traz na formação dela, de cada educador que vem. 

Eu tinha uma formação muito acadêmico bacharel mesmo, eu tenho licenciatura, mas é um 

processo do final da graduação e minha formação é em pesquisa basicamente, iniciação 

científica, essas coisas. Quando eu entrei aqui no museu o processo de formação foi muito 

importante porque dá um contato com a pedagogia, com educação, traz ícones, tanto os mais 

clássicos como Piaget, até os mais recentes como Larrosa com a questão da experiência e a 

gente traz também algumas coisas que a gente leu na licenciatura, o próprio do 

bacharelado(...)  Esses diálogos vão se construindo e é um processo que é de ganho de 

conhecimento, de construção de conhecimento mesmo, não é só informação, tem coisas 

técnicas: escalas, sair mais cedo para pegar visita, enfim, de subir até o andar em qual vai 

realizar as atividades, bater ponto como em uma instituição qualquer, mas tem um processo 

que é, se a gente veio de alguma coisa, acho que a gente veio de um produto bem específico, 

bem diferente, então vale a pena o curso de formação. Geralmente depende muito da agenda 

do museu mesmo, se é o mês de maio que é um mês muito corrido; agosto, setembro, que são 

meses que tem mais público aqui, as escolas estão digamos assim, no ápice do calendário 

escolar, então você pode ter de duas a um mês e meio de formação até porque ela é contínua, 

mas o mais ideal seria com mais tempo. Eu acho que é um processo que acontece na maioria 

dos museus isso, esse processo de formação, de inserção nesse (…). 
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Odair: Porque eu penso que o período escolar realmente é o período de atendimento maior. 

Falando nesse atendimento dos grupos, uma coisa que eu acho que é curiosa é: como você 

observa os grupos, você acha que eles vêm preparados para o museu? O que você percebe 

quando eles chegam? 

Renato: O engraçado é que recentemente tinha o texto do Bauman, acho que Modernidade 

Líquida, e ele fala que o encontro de estranhos é um desencontro ((risos)). E eu acho que no 

começo é um pouco um desencontro, porque a gente tem uma proposta, a gente pensa as 

vezes em propostas específicas para cada grupo e às vezes a escola, a instituição, vem pra cá 

sem nenhum preparo prévio e isso acaba dificultando um pouco, a gente acaba perdendo esse 

tempo nosso que é precioso, que é uma hora e meia de visita, é muito pouco tempo para fazer 

tudo que nós gostaríamos idealmente, mas tem escolas que vem desde de pranchetas  para 

observar conteúdos específicos tanto da fala do educador quanto conteúdos específicos que 

serão apresentados pelo museu mesmo e tem escolas que vem acho que para cumprir alguma 

exigência do currículo, para fazer um tour por esse circuito que a gente tem Pinacoteca, atrás 

tem estação, Museu de Arte Sacra, a gente está recheado de museus ao redor, então vem aqui 

de manhã, almoça no mercadão, volta pra Pinacoteca, então tem desde o passeio, lazer 

cultural, até o estudo de meio mesmo, então varia muito. Como o leque do nosso atendimento 

também é muito grande, se o carro chefe são as escolas, os agendamentos, mas entra fundação 

casa, entra CAPES, entra CIEE, enfim, entra todos os sistemas Sesi da vida: Sesi, Sesc, Senai, 

a gente trabalha também então é uma variedade muito grande(...)mas diria que maior número 

são as escolas públicas mesmo.  

Odair: Nesses atendimentos de grupos, uma coisa também que eu tenho curiosidade são 

situações inesperadas, situações constrangedoras, você já passou por alguma dessas? Tem 

alguma que você lembre? 

Renato: Muitas. A equipe é dividida em dois: período da tarde e da manhã, eu trabalhava no 

período da tarde e a gente do período da tarde reclamava muitas vezes justamente das escolas 

chegarem cansadas, para que aproveitar esse tour. Saem às vezes, não tem verba para fazer 

dois passeios, faz um passeio só durante o dia e a criançada chega cansada aqui e a gente 

reclamava um pouco disso, assim: -Poxa, a gente está “mó” no pique e a criançada já está(...) 

E aí a gente tem que adequar esse discurso, tem que parar mais para sentar, enfim, e 

recentemente eu troquei para a manhã e um dos primeiros grupos que eu peguei pela manhã o 

menino desmaiou ao longo da visita, queda de pressão. Não devia ter tomado café da manhã, 

nada(...)no começo ele foi caindo, alguns colegas dele seguraram e eu achei que era uma 

brincadeira, na hora acostumado com adolescente e tal, aí quando eles deitaram o rapaz eu vi 

que era sério, afastei o grupo, chamei auxiliar da orientação, bombeiro, segurança(...) -Ó fica 

tranquilo, bombeiro vai medir sua pressão. Sentou e tal, aquela coisa toda: tirei o grupo de 

perto para dar tranquilidade, falei:-Ó gente fica calmo, são coisas que acontecem é normal o 

pessoal às vezes(...) A própria ansiedade do aluno, não está acostumado com essa região, não 

está acostumado com o lugar, com o museu, aí vem para cá e o museu é um museu que tem 

uma cara histórica, aí dentro você tem um estímulo tecnológico gigantesco e isso causa mais 

entusiasmo. Aí tentei continuar a visita, mas no dia seguinte no acolhimento lá na catraca na 

entrada, um estudante passa mal, tem enjoo, enfim, vomita lá e eu falei: -Eita! Que a semana 

está premiada” ((risos)). Foi uns quinze dias atrás, vinte dias atrás e também de novo: -Fica 

tranquilo, senta. Gente ó: acontece, andou de ônibus, (...) 

Então situações inusitadas são bem comuns, acho que o inusitado é mais comum que uma 

visita tranquila. 
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Odair: E outra coisa curiosa que a gente estava conversando antes é sobre essa história da 

preparação dos professores ou dos coordenadores do grupo, para vir par cá. Por que você acha 

que o pessoal não se prepara? Qual a sua intuição, você acha que o pessoal já vem só com 

esse olhar do turismo ou o pessoal não(...)faz parte do cotidiano deles? Porque assim, essa 

coisa de usar a visita com mais conteúdo? 

Renato: Essa visita é o meio, ela tem o começo em um lugar, na escola principalmente, depois 

aqui e tem o processo final lá. Bom, é difícil, pode ser tanto das estruturas, uma 

estrutura(...)se for pensar na escola pública gerenciada para você não aproveitar tanto esses 

espaços como deveria ser, mas há incentivo. Os museus respondem as secretarias de cultura 

não secretaria de educação, enfim, tem várias questões mais governamentais estruturais que 

escapam da atividade do educador mesmo, da vontade alheia do próprio coordenador, da 

professora que vem para cá. Então a gente pode ver que cada caso é um caso. Você tem gente 

que vem das chamadas situações de vulnerabilidade social, às vezes vir para o museu é o 

evento(...)tem que ir com a  melhor roupa, tem que vir os melhores alunos e isso acaba não 

formando um processo, acaba sendo um evento isolado e então você acaba recortando isso de 

uma maneira que não seja tão proveitosa pensando em continuação do curso, da mediação que 

a gente faz aqui; tem gente que vem, ao contrário, vem tão preparado que acaba às vezes com 

uma fixação pela prancheta e por anotar aquilo que a gente fala que acaba perdendo o estético, 

o visual, então é o oposto também. Então acho que essa falta de preparação que você colocou, 

ela varia muito, como eu falei desde o começo essa preparação do grupo tem uma questão 

estrutural e tem questões de você perceber o espaço fora da escola como um espaço de lazer, 

um espaço em que claro você pode ter alguns conceitos ali, pode até trabalhar, mas é um 

espaço de lazer, esse lazer cultural que é tão falado aí ultimamente.  

Odair: Quando você faz a visita tour pelo museu com os grupos, qual é o espaço que você 

percebe que tem mais aproximação? Que as pessoas mais gostam, que é mais fácil de 

trabalhar com o grupo, interage. Qual é esse ambiente? 

Renato: Essa é uma pergunta muito legal porque apesar de ter tanta interação aqui no museu, 

você está aqui observando há algum tempo, acho que a instalação, o lugar que chama mais 

atenção do visitante que vem autônomo, digamos assim, longe da escola, é a Linha do Tempo 

ainda. É essa observação que eu tenho. E acho que até por uma tradição de museus que vem lá 

do século dezenove e tudo mais, é o que mais se aproxima de um museu tradicional, 

convencional da museologia histórica, então as vezes os computadores estão vazios, mas tem 

gente colada, próxima na Linha do Tempo querendo obter alguma leitura, alguma informação, 

tirando fotos. Outra coisa que entra no meio e entra muito na discussão, os recursos visuais 

através das fotos, então ainda é a Linha do Tempo para os visitantes que não vem com as 

escolas. Com as escolas a gente tem que aproveitar um pouco de tudo e até sentindo um 

pouco a dinâmica de cada grupo, então a gente tem os recursos que a gente tenta aproveitar. 

Então um grupo, por exemplo, de ensino médio, tem um totem como o mundo, que são 

línguas africanas, que são marcas indeléveis do nosso português e tem algumas palavras que 

são bem corriqueiras: tem moleque, quindim, mas tem outras que tem mais haver com 

universo assim da adolescência então tem bunda, tem xoxota, eles adoram. A gente vai lá e 

bota e eles querem encostar querem ficar falando, aí acontece alguma interação.  Se tem um 

grupo um pouquinho menor, principalmente recém alfabetizado, de oito a dez anos ou menos, 

o Beco das Palavras funciona bem legal porque ali tem a questão da etimologia, mas para eles 

são sílabas, não tem tanto de radical, sufixo, afixo, etc., mas para eles a questão do Beco e das 

sombras, da interação quando você consegue montar uma palavra de fato e tem uma 

explicaçãozinha sobre a origem dela. Então acho que varia muito de acordo com o grupo, mas 

se fosse escolher um ficaria mais com o Beco e ensino médio com os totens.  
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Odair: E do inverso, qual das instalações que menos atrai? As pessoas olham e ou falam que 

querem sair e ir para outro lugar. 

Renato: Tem uma instalação que é bem informacional que é o mapa sobre as linguísticas e 

tem que percorrer o caminho da língua até chegar ao português brasileiro como está escrito lá, 

ele não tem tanto apelo, não tem curiosidades, é mais uma informação pontual, uma trajetória. 

E eu não sei se depende do grupo, mas se é um grupo não escolar, um público mais de 

adultos, eles gostam muito do Corredor do Restauro e a criançada já não gosta tanto. Corredor 

do restauro é aquele corredor que conta a história do prédio e aí sim tem a questão de o 

ambiente ser diferente, luz, temperatura, não ter computador, eu acho que influencia demais 

você se sentir bem ou não ali. Então eu acho que não tem tanto apelo, eu ficaria com o Mapa 

mais até para quaisquer faixas etárias. 

Odair: Uma coisa é que é bastante curiosa e que me surpreende bastante é a questão do 

museu, que o museu fez uma opção de curadoria que não possui nenhum livro impresso, 

mesmo antigo. E é até uma leitura pessoal, mas eu acho que seria muito interessante ter um 

livro antigo da mesma forma que você tem algumas roupas, algumas peças, podia ter dentro 

de uma redoma um livro de mil e quinhentos até para fazer essa diferenciação. Você sente 

falta disso? Acha que tinha que ter, acha que não tem que ter, você acha que está legal de jeito 

que está? Qual o seu olhar e sua perspectiva em relação ao livro impresso? 

Renato: Nossa! Essa é…Geralmente a gente pergunta para os grupos o que eles esperam 

encontrar aqui e vai de dinossauro a Linux e eu brinco e falo assim: - Olha, pago um suco 

para você se você encontrar lá dentro um livro impresso. Porque não vai ter, eu sei que não 

tem. Você falou dos objetos ali(...)um livro de mil e quinhentos tem valor museológico, 

digamos assim, além do valor histórico e social, enfim, tem um valor museológico e tem que 

ter um cuidado, redoma, etc, etc, etc. e os objetos ali são mais para trazer uma proximidade do 

que, por exemplo, um livro antigo. Não que eu concorde ou discorde disso, só estou 

pontuando. Eu acho que poderia ter, não só o livro antigo é uma opinião pessoal(...)um espaço 

para leitura. Você tem um terceiro andar que tem todo o universo das palavras ali da 

literatura, leituras, muito legal O Jogo das Palavras do Passado e do Presente, Gregório de 

Matos e Rappin Hood, (...), são questões podem ser discutidas, mas você ler Gregório de 

Matos, Rappin Hood, por exemplo, eu acho que valeria a pena ter um espaço de leitura, um 

espaço para você fixar e ler, ter contatos com os livros desde os mais antigos até publicações 

recentes. Eu acho que poderia ter sim, digamos assim, ampliar esse acervo do ponto de vista 

da língua mesmo, do material se assim podemos dizer. 

Odair: É porque na verdade, apesar de ter alguns objetos, ele basicamente usa um 

instrumental midiático, essa beleza midiática, o atrativo como elemento existe nesse meio 

pelas outras coisas que você já viu, se você pudesse ser o curador de um objeto daqui para a 

frente e você e falas Renato: -Puxa vida! Eu gostaria de tirar isso e colocar esse elemento.  

Você já falou de um espaço de leitura que é interessante, mas do ponto de vista tecnológico, o 

que você acha que está sobrando ou que está obsoleto ou que poderia chegar uma coisa nova e 

você acha que isso agregaria? 

Renato: Há planos para museu reformular esse segundo andar permanente e tudo mais. Bom, 

você falou dos objetos, não tem jeito a gente acaba trabalhando um pouco com estereótipos 

mesmo. São objetos que às vezes estereotipam toda uma cultura, toda uma história, então 

acaba sendo um pouquinho complicado palpitar sobre isso. O que comunicação, teorias de 

linguagem(...)acho que é complicado porque o próprio objeto tecnológico já comunica alguma 

coisa, então se você(...)alguns computadores são caixas ainda, outros são tablets como o seu 

da sua pesquisa, mais fininhos mais modernos e tudo mais, isso pode ser um pouco datado. A 
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gente tem muitos vídeos por exemplo, que trazem cotidiano, o dia-a-dia das pessoas e são 

vídeos que são produzidos, mas são vídeos que são da década de noventa por exemplo, final 

de noventa, começo dos anos dois mil, então também são datados um pouco. Então o objeto 

tecnológico comunica uma coisinha então talvez atualizá-los de alguma forma para isso. Tem 

uma coisa que que eu não sou muito fã: aqueles onze vídeos distribuídos em cento e seis 

metros de comprimento, tem um vídeo central que é Raiz Lusa, acho que é meio eurocêntrico 

assim ter Raiz Lusa, claro que o português, é estabelecido em Portugal e tudo mais, mas 

poderia ter uma raiz africana, uma coisa mais nativa, sei lá, indígena. É muito complicado 

também nomear, então nomear e piorar eu extrairia talvez, até porque começa com um fato e 

depois o vídeo e tal, então eu também… tem um vídeo só sobre o carnaval e outros sobre 

festas, inseriria carnaval em festas porque carnaval é uma festa; voltado para entidade 

educadora, eu teria um espaço educativo físico no segundo andar eu acho que é importante, 

nosso trabalho é importante. 

Odair: Espaço educativo físico, você chama uma coisa parecida com isso…? 

Renato: É poderia ser uma sala ambiente, mas uma sala ambiente que convidasse, assim é 

uma sala de aula fria, com janelas, com cadeiras enfileiradas, quadrada, etc, etc, etc., mas um 

espaço que convidasse o visitante seja ele qual idade a entrar e conhecer um pouco, perguntar, 

se sentir atraído…-O que que é isso? Por que tem esses rapazes e essas meninas de preto 

escrito educativo nas costas? O que quer dizer isso? Que é uma coisa também que as pessoas 

estão conhecendo agora, educador de museu, um nome reconhecido legalmente e tal, acho 

que é bacana um espaço físico para o setor educativo no segundo andar. Eu acho que 

pensando em uma instituição capitalista, etc, etc, etc, teria uma lógica que vendesse produtos 

aqui, um espaço para você comer também, um restaurante e até brincar com as questões do 

regionalismo e nomear esses sanduíches com expressões dos lugares, enfim, trazer, eu falei de 

quindim nessa entrevista. Quindim veio da África e no cardápio ter uma historinha. São 

espaços que são como eu falei, tem problemas estruturais, é um prédio histórico, tombado. 

Acho que eu faria isso, a questão dos objetos talvez teria um pouquinho mais de cuidado, 

carinho, mas é muito complicado porque eu falei que é estereótipos, mas também como não 

trabalhar com eles? A gente constrói estereótipo, mas aí entra o papel do educador que é 

interagir com isso e às vezes construí-los, às vezes reforçá-los dependendo do(…) 

Odair: Esses atendimentos dos grupos, você sente alguma dificuldade de interação que se 

repete? Algum comportamento inadequado ou alguma dificuldade? Alguma coisa que(...) -Eu 

sei que todo dia eu vou ter que ter uma solução para isso. São coisas que você sabe que vai 

acontecer. 

Renato: Eu acho que como é muito estímulo, o meu papel alia, e a gente compete, o educador 

compete com o som, temperatura, escuridão, com frisson e a gente acaba perdendo, então 

sempre quando a gente vai falar, a gente gosta de falar, você está vendo essas respostas longas 

aí ((risos)) (...) quinze minutos não é nada, quinze, vinte minutos, quero ver quem vai 

transcrever isso aí depois… ((risos)) 

Odair: Quando o papo está gostoso a gente acaba(...)por isso eu perguntei para você do tempo 

se não já… 

Renato: Mas a gente tem que também deixar a experiência do lugar, tentar pensar nessa e 

equilibrar balança: o que construímos juntos e o que o próprio lugar já te dá. Eu acho que é 

uma questão que a gente tem que ter no horizonte essa questão de comportamento, muitas 

regras o mundo como um todo. A gente está num parque em que a gente não pode sentar na 

grama, você não pode deitar nos bancos, enfim, mas é uma questão que a gente sempre 

brinca, eu sempre brinco, pelo menos. Quando a gente libera um pouco espaço, são oito 
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computadores e os grupos variam, mas podem ter no máximo vinte, não dá um computador 

para cada um, não vai dar então a gente tem que fazer duplas etc. etc, etc e mesmo assim não 

dá porque tem outros visitantes outras escolas e a gente divide grupo com outros educadores. 

Então se eles enxergam o computador vazio há uma corrida até aquele objeto, é a corrida 

mesmo, essa coisa do correr, e aí eu falo: -Gente não precisava correr!  Até uma coisa por 

segurança mesmo, tropeça, cai, para acontecer algum problema basta estar andando. -Então 

gente não precisa correr, fiquem tranquilos, vocês dividem com os colegas, etc, etc, etc. Mas a 

corrida ao objeto vazio, a corrida ao computador, a mexer individualmente porque a gente 

apresenta o computador no totem, mas depois a gente libera. Então nessa libertação deles há 

uma disputa, e essa disputa(...)no começo você está tenso e nas primeiras visitas você não 

quer que nada saia do planejado, mas depois você percebe que é comum, acontece com todos 

os grupos e faz parte também e é uma diversão, é um momento de disputa pelos 

computadores, mas depois eles mesmos se ajeitam e trocam e sentam duas duplas, quatro em 

um só, vai apertando que  não dá nem pra escutar direito quando aperta em cima ou então eles 

são organizados um de cada vez e revezam. 

Odair: Depende do grupo… 

Renato: Depende, mas esse momento da disputa é clássico e todas as visitas é só parar ali 

10h45 que você vai ver muita gente ali: -Gente sem correr!!! 

Odair: Eu conversei também com o Diego sobre a avaliação e uma das coisas que eu pretendo 

fazer é fazer uma avaliação in loco em algumas escolas que visitaram aqui e tentar descobrir o 

que ficou. Existe alguma pergunta que você gostaria que eu incluísse nessa visita, sobre a 

vinda ao museu, você consegue imaginar? -Ó Odair eu gostaria de saber o que eles pensam 

sobre isso, gostaria de saber…é uma pergunta que eu não posso fazer aqui, mas poderia ser 

feita lá. 

Renato: Ah! Entendi. O Diego e eu trabalhamos com uma pesquisa interna aqui, ele deve ter 

falado e tem mais uma menina que faz isso conosco. Ano passado a gente teve uma muito 

legal com uma escola lá da Zona Leste, o Aquiles, a gente foi lá uma vez apresentar um 

projeto de fotografia e patrimônio, eles vieram para cá no meio e aí terminou lá depois, aí 

vieram para cá esse ano para participar de uma oficina de HQ. É uma escola que tem uma 

recepção muito boa, está aberta. 

Odair: Como é nome dela? Aquiles… 

Renato: Aquiles. Se você quiser eu passo depois, fica na Zona Leste, São Mateus se não me 

engano, e são super dispostos a trabalhar conosco, a parceria veio por meio de uma outra 

educadora que já saiu daqui, mas que trabalhava lá no MIS e aí pelo MIS ela veio para cá e 

esse intercâmbio de educadores também.  A gente conseguiu fazer mais do que uma visita, ter 

uma coisa mais contínua, ser de fato um estudo que extraísse alguns conceitos e construísse 

conhecimento. Então eu acho que eu gostaria de perguntar, a pergunta básica é o que ficou 

mesmo, se ficou alguma coisa, desde o elevador que já é, tem gente que nunca andou de 

elevador e veio andar aqui até algum conteúdo mesmo específico. A gente sempre evita falar 

de evolução da língua, mas será que ficou uma evolução da língua? Meu Deus, a gente fala de 

transformação, de mudança e fica evolução, eu acho que seria isso mais ou menos: o que 

ficou? Se ficou alguma coisa? Se essa visita foi mediada ou não, porque além das visitas com 

os educadores tem visitas com os grupos escolares que até pelo contingente nosso não dá 

conta de todo mundo e não foi mediada. Então não sei se você já fechou seu cronograma, mas 

esse negócio de pesquisa é muito rígido às vezes, mas às vezes comparar uma visita mediada 

e uma não mediada, até para a gente mesmo saber se o nosso trabalho está sendo bem feito, 

uma visita que vem para cá sem mediação, então eles podem qualquer ordem, sem nenhuma 
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visão aqui interna ou a visita mediada conosco eu acho que uma pergunta focando no nosso 

trabalho seria essa: se a visita mediada fez diferença ou não. Se a visita com educador do 

Museu de Língua Portuguesa faz diferença ou não. 

Odair: É interessante descobrir a escola que veio sem isso, a dificuldade é indicar, mas aí 

preciso dessa informação: uma escola que veio… 

Renato: Na catraca mesmo tem duas pranchetas: as escolas com nós e as que não são. 

Odair: Aí eu posso ligar para elas, fazer uma visita in loco e fazer um levantamento, mas acho 

que isso é legal, acho que é por aí viu? Tem alguma coisa nessa conversa que a gente foi 

conversando e você foi lembrando: Poxa vida isso aqui é legal, gostaria de comentar e tal 

sobre o museu? 

Renato: Eu acho que não, eu acho que… 

Odair: Sobre o trabalho de educador… 

Renato: Eu acho que tudo é passível de questionamento e tudo é passível de construção, 

desconstrução, essa relação da interatividade(...)será que apertar um botão, juntar palavras, é 

interação? Ou é uma ação que o meio…é uma coisa que a gente pergunta: será que nosso 

trabalho aí faz parte de uma interação. O educador precisa das interações, a minha ação com a 

sua e aí faz essa interação. Será que é um caso especifico demais para ser a escolha do objeto 

e ao mesmo tempo traz questões gigantescas se é um museu? É uma pergunta importante, se é 

um museu. 

Odair: Na sua visão, o museu é um museu? Essa também foi uma conversa legal que apareceu 

com o Diego.  

Renato: Não sei, é um museu para você?  

Odair: Mas eu queria saber também a sua opinião. Eu tenho uma opinião… 

Renato: Mas eu gostaria de saber também, você que pesquisa o lugar que eu trabalho (risos). 

Odair: Na minha leitura, se nós levarmos em conta a desconstrução do conceito antigo de 

museu, ele é um museu, porque dentro de um conceito novo que existe que é o imaterial, o 

patrimônio imaterial(...)até um tempo atrás você só tinha patrimônios imateriais: os prédios, 

os objetos; você vinha num museu para ver um objeto antigo colecionado, basicamente esse é 

o conceito que todo mundo tem de museu. Eu acho que a inovação hoje está em construir 

patrimônio imaterial e o museu vai permanecer museu se ele tiver pelo menos essa cultura de 

que ele disponibiliza conteúdos culturais, vivências culturais para as pessoas, de objetos que 

fazem parte da história. Então eu vou falar uma coisa que eu sinto falta aqui, eu 

particularmente percebi, eu sinto falta das palavras mortas, uma das minhas sugestões: que 

tenha um objeto interativo de palavras mortas, português mesmo. Vosmecê, não se usa mais e 

isso para mim é um conceito museológico, então não é só falar o que está no cotidiano, na 

linguagem viva ou a origem, existem palavras que estão em desuso, mortas no sentido de 

desuso, não que elas… O Camões, por exemplo, você pode descobrir algumas palavras que 

eram populares no português de mil e quinhentos que hoje em dia não está mais em uso, mas 

se você for ler um livro um dia de repente encontra. Eu sinto falta desse lado. O lado museu 

também, mas aí é uma visão de curador minha, se houvesse como também, uma mostra de 

curiosidades, no estilo colecionismo, alguns livros antigos não precisava ser muito, quatro ou 

cinco livros antigos até para fazer um contraponto(...)existem livros que eram manuscritos, 

aqueles livrões abertos(...) -Puxa era assim que faziam livros? Primeiro a bíblia e hoje está 

tudo indo para o digital, então você pode fazer o contraponto histórico, eu sinto falta disso no 
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conceito museológico, mas no ponto de vista de entender a história da língua, isso 

aqui(...)podia não ser museu, podia ser centro cultural, mas acho que se você chamar de 

centro cultural, do ponto de vista da sociedade, perde peso.  

Renato: Perde, também acho. 

Odair: Então se você constrói esse conceito museu e a pessoa fala: -Puxa vou ver um museu 

para ouvir falar sobre a língua…É só aqui que você percebe essa conexão, que língua é 

cultura, é arte e é objeto de uma coisa que tem que ser apreciada se não fica só apreciação da 

literatura, da poesia, daquela coisa bem centro cultural. Centro cultural já faz isso, teatro já 

faz, cinema já faz. Aqui eu acho que tem uma coisa diferente Renato: -Eu vou lá para ver 

algumas coisas…No sentido assim, o que eu acho que rompe aqui demais e que afasta um 

pouco do conceito museal é a falta de objetos que façam esse link, na minha leitura. 

Renato: Sejam eles antigos ou tecnológicos? 

Odair: É falta só um pouco de talvez uma versão, não sei como é, tem que conversar com os 

curadores para ver como é que eles pensam, porque se eles pensam em museu mesmo acho 

que tem que aproximar do conceito de museu, não significa que tem que transformar isso aqui 

num monte de coisas antigas,  mas teriam que ter outros objetos pra fazer essa reflexão até do 

antigo com o novo, até porque hoje tem livro digital e talvez o livro impresso seja um objeto 

em extinção, um objeto museológico, aliás até a própria peça de vocês, o computador antigo 

que você usou pra fazer isso, ele não pode ser jogado fora, ele tem que ser guardado  como 

objeto de museu. O próprio objeto do museu vai se transformar em uma peça museológica, 

afinal de contas, vai ter um dia em que vai poder se falar, igual ao computador: -Olha, 

antigamente era assim que a gente fazia no museu, agora mudou.  Você tem um touch screen 

melhor porque antigamente você não conseguia fazer, você também pode fazer esse tipo de 

coisa. Mas é o que eu sinto falta e que as vezes dá essa sensação de que não é museu, é um o 

centro cultural. Outra coisa diferente é que eu acho que o museu, ele nasce com um conceito 

pedagógico, ele não nasce com um conceito do colecionismo, ele não nasce com essa coisa de 

que eu vou fazer um museu da língua portuguesa e eu vou mostrar uma coleção de livros de 

mil e quinhentos, depois mil e seiscentos, depois mil e setecentos; podia fazer uma linha do 

tempo mostrando objetos, mas ele não nasce com isso, ele nasce com essa ideia mais 

tecnológica, é o apelo, mas ele não deixa de ser um museu. 

Renato: É o caminho, você fala basicamente do acervo, o acervo ampliar, não só atender o 

lógico, mas também atender o acervo de objetos mesmo. Tendo a pensar parecido nesse 

sentido e você ter o diálogo de velho e novo(...) 

Odair: Tem também a questão dos espaços, a questões de se terem só três pisos, teriam que ter 

outros ambientes para poder que crescer e aí também tem a questão financeira, econômica… 

Renato: É complicadíssimo porque são anos, gente que discutiu a vida inteira e não achou a 

resposta, mas tem questões que acho que são transversais em quase todos os museus, está 

cada vez mais comum expo shows. 

Odair: É que uma boa parte dos museus hoje estão se digitalizando, então você vai entrar no 

Museu do Louvre e você consegue entrar como se fosse um “prédiozinho”, você entra no 

computador hoje e você visita museus, mas essa visita tecnológica não consegue substituir a 

visita presencial. 

Renato: Em hipótese alguma. 
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Odair: Aí que está essa diferença e eu até perguntei para a Marina e ela não…-Por que o 

museu não se digitalizou?  

Renato: A gente tem uma parceria, não só a gente, mas o MIS e mais outro com o Google, o 

Google Cultural, que vários museus publicam partes dos seus acervos ou parte das suas 

coleções, especificamente algo para essa plataforma do Google. Museu da Língua Portuguesa, 

Inhotim tem uma(...) Como se você estivesse dentro de Inhotim, andando por Inhotim, 

trezentos e sessenta graus, gira, “desgira”, tipo Street View de Inhotim. A gente não fez isso 

ainda, a gente tem uma parte da linha do tempo ali produzida e alguns outros museus, o 

Museu do Futebol também está, enfim. Eu acho que a questão presencial, o próprio toque com 

o livro, acho que é difícil substituir isso, ainda não sei se é porque eu sou dessa geração, mas 

eu acredito que é complicado, demora muito e essa longa duração demora demais porque o 

principal meio com o português ser o livro, ser o papel, muitas vezes ser mais que o livro, o 

papel talvez ter espaços físicos destinados a ele traria um caráter um pouquinho mais museu 

tradicional conceitualmente. Não que isso deixe ele mais museu ou menos museu, mas(...)  

Odair: É um outro elemento, um outro componente. 

Renato: E nesse caso eu acho que não atrapalha, é um componente que não atrapalha, um 

componente que soma, que traz mais questões do debate. Então talvez valesse a pena. 

Odair: Mas isso é uma opção de curador, é uma opção de quem elabora o processo. Se a 

pessoa tem essa opção de radicalizar, ela não deixa nada, mas eu tenho a intuição(...)eu tenho 

uma dupla formação: eu sou analista de sistemas e também sou pedagogo no sentido social, 

educador social; o lado tecnológico acha muito 10, muito legal, muito proativo isso como a 

gente fala no futebol: pegou na veia, descobriram uma forma de atrair, tanto que o museu é o 

mais visitado hoje do estado e porque ele atrai.  

Renato: Acho que tem mais de quatro milhões. 

Odair: Então, ele atrai mesmo, ele conseguiu encontrar uma solução porque a pessoa vem 

para cá, visita quase tudo e vai ter que visitar a Pinacoteca para aproveitar e depois de visitar 

ela fala: -Puxa, quero voltar. Porque tem a questão pedagógica porque nunca veio num 

museu. Ele começa a querer fazer parte, ele fala para o pai, para a mãe, de repente vem trazer, 

você tem um movimento de crescimento. 

Renato: Pessoas falam que museu você não visita, você frequenta. Acho que é um pouco isso, 

a ideia de frequentar museus.  

Odair: Mas começa como um atrativo. 

Renato: Mas a gente percebe também como tudo também há contradições, porque se você 

leva ao extremo essa coisa poderia ter alguma coisa interativa no Corredor do Restauro.  

Odair: Para mim, para o que eu penso, a não existência desse objeto dificulta a reflexão da 

contradição, pedagogicamente(...)o dialético no cotidiano, vamos usar um pouco mais essa 

figura, quando você olha a contradição, ela te vem para a mente como reflexão mais forte e a 

inexistência desse lado vai ter que(...)alguém vai ter que estimular se eu não estou preparado. 

Agora esse estímulo de pensar porque tem porque não tem(...)depende as vezes alguém faz 

uma visita mesmo e não sente falta, a contradição…-Olha eu entrei lá, que legal e é um museu 

tecnológico. Não faz ela pensar porque tinha ali um texto impresso e o que significava um 

texto antigo e você pensar que a língua se transforma e esse estímulo pedagógico, aí é o lado 

pedagógico, eu gostaria de ter esse estímulo porque eu posso chegar como professor e falar: -

Olha, mil e quinhentos escreviam o livro à mão, o copista era pago para ficar copiando, era 



12 

 

assim que ele fazia, ele não podia digitar e consertava automaticamente, ele tinha que escrever 

corretamente porque se ele errava a página inteira era jogada fora. As pessoas começam a 

pensar no processo do pensar, do elaborar, de como isso se dá e pensa no processo atual de 

como isso se dá e aí tem outras reflexões que eu acho que pedagogicamente são interessantes. 

Mas isso aí é o que eu comentei, é uma opção. 

Renato: Entre as opções, acho que você falou agora, eu falei das coisas que eu mudaria(...)a 

linha do tempo de mil e quinhentos é dividida em três eixos, a cultura ameríndia em cima, 

central mais europeia e em baixo das áfricas e a central ela é mais larga e ela tem um relevo, 

eu não faria dessa forma. Pelo menos o relevo eu tiraria, no mínimo. 

Odair: Por que você acha que essa diferenciação… 

Renato: Traz um destaque para a cultura europeia, até a elaboração de tipografia mesmo, é 

uma opção claro, mas eu não teria essa opção porque se você coloca na altura os olhos o eixo 

central europeu, você vai chamar mais atenção para isso inegavelmente. É uma opção que é 

feita, é válida, mas é totalmente particular ((risos)). 

Odair: São leituras. 

Renato: São leituras e é pela formação, essa coisa de educador social mesmo, pensar em 

sociedade, no momento onde tantas coisas são discutidas com relação a questões raciais, etc, 

etc, etc. Cotas, etc, acho que você reforçar isso europeu e colocar fluentes de outro lugar é um 

tanto quanto problemático. Com certeza mais até que Raiz Lusa, porque a Linha do Tempo é 

o lugar que atrai o visitante comum, que não é escolar e esse visitante que vem e se depara 

com isso, mesmo que seja inconsciente, tem um processo aí de construção que eu não faria 

dessa forma. Acho que é isso, eu lembrei agora que você falou de opções. 

Odair: Legal. Olha Renato, obrigado! Foi uma conversa bem(...)aproveitei até mais do seu 

tempo do que a gente tinha planejado e (...)  

Renato: A gente está aqui para atender ((risos)). 

Odair: E depois a gente pode conversar um pouco por e-mail, eu vou precisar de um favor: 

não sei se eu falo com a Marina(...)porque essa sua ideia de separar uma que teve educador e 

uma que não teve educador eu vou precisar de uma indicação para fazer uma mediação, só 

para poder fazer essa visita. 

Renato: Isso aí é dois cliques no excel ali e te resolve ou a ida a catraca agora e já descobre de 

hoje, a escola que veio hoje e já descobre isso, é bem tranquilo. Um bom cara para te falar 

isso, o dia que você quiser uma planilha gigantesca, uma base de dados quantitativa, ele está 

de férias que é o Jason, mas ele volta no comecinho de agosto, ele está de volta ele é o 

assistente da Marina. 

Odair: Ah valeu, valeu! 

Renato: Imagina, estamos aqui. 

Odair: Se precisar da gente também(...) 
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Entrevista 6 - Série de Entrevistas: Museu da Língua Portuguesa 

Entrevistado André Bispo em 16/07/2014 

 

Odair: Você é formado em que André? 

André: Sou formado em filosofia.  

Odair: Filosofia que legal, você fez aonde? 

André: No Centro Assunção Bonfai.  

Odair: Aonde fica? 

André: Fica ali no Ipiranga agora PUCC, mais na época (...)  

Odair: Ela é católica?  

André: É, Católica. 

Odair: É ligada em alguma congregação?  

André: Sim, Sim.  

Odair: Normalmente as congregações entram para ser Padre então você entrou lá para fazer 

filosofia ou entrou nessa intuição? Ou estava nessa ideia?  

André: Eu entrei nessa teologia eu acabei abrindo mão e parti para a filosofia então na época 

eu não era consciente em relação a isto e acabei sendo influenciado pelos colegas. Eu estudei 

um pouco de teologia e percebi que não era isto que eu queria acabei estudando filosofia.  

Odair: E daí terminou? 

André: Exatamente. Fiquei lá 

Odair: E como você ficou sabendo dessa vaga para vir trabalhar aqui no museu como 

educador, como foi a história da sua entrada? 

André: Assim foi bem por acaso na verdade por acaso entrei “aspas” por que nesta época eu 

trabalhava em outra instituição como estagiário no Itaú cultural e naquela época eu era 

estudante ainda e meu contrato era temporário e já estava terminando e resolvi distribuir 

currículos para   várias instituições educativas.  

Odair: Isto foi em 2009? Exatamente?  

André: É 2009, aí eu enviei meu currículo para a Marina, para psicotécnico memorial da 

resistência, aí eu acabei sendo convidado para uma seleção de estágio aí eu fiquei 6 meses 

mais ou menos como estagiário e depois eu fui efetivado.  

Odair: Você trabalha quantas horas aqui como educador? 

André: São 6 horas, seis horas e meia, mais ou menos. 

Odair: E você está gostando deste trabalho? Você já está 5 anos se não tivesse gostado você já 

teria saído fora né ou não? 

André: Eu vejo muito hoje como uma profissão por quê quando eu entrei no educativo como 

estagiário acho que a mediação em São Paulo era uma coisa muito recente, mas eu digo 

recente assim no sentido preparar o estudante para o mercado de trabalho na área de educação 

para mim era uma profissão digamos de passagem né, em muitos lugares eles contratavam 

muitos para estágio a própria Bienal trabalhava dessa forma. E hoje e percebo que para mim é 

uma profissão por exemplo hoje eu não consigo trabalhar com a educação formal ser 

profissional na sala de aula eu já não tenho esse perfil eu me vejo mais como mediador ou 

educador. 

Odair: Você faz outra atividade neste campo além daqui?  

André: Não, eu dei aula o ano passado, mas eu acabei abrindo mão para me dedicar a área da 

educação não formal. 

 Odair: No começo do museu eu li que eles chamavam o trabalho que vocês faziam de 

monitor. Depois passaram a usar o termo mediador e depois agora é educador, você passou 

por esta discussão?  
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André: Passei, passei sim.  

Odair: O que você avalia nesses termos ele é realmente um processo de mudança qualitativa?  

André: Olha na prática não, por que o visitante ele não faz a mínima ideia do que você é 

porque se tem aquele visitante que ele viaja ele vai te ter como um guia, então ele está 

chegando está naquele sistema de conhecer o lugar que ele está então você vai ser o guia. É 

curioso por que quando você faz um trabalho educativo então ele percebe que é um outro 

profissional ali na frente dele, mas eu sinto que ao longo do tempo, a academia se preocupa 

muito com o termo não a prática em si. Então monitor, mediador, educador então para mim 

assim não tem preferência nenhuma na prática.  

Odair: Então aqui tem mais esse conceitual na vivência mesmo.  

André: Exatamente em qual o próprio (...) vem discutindo isto. Tentar descobrir através da 

prática qual o melhor termo para utilizar e colocar isto como profissão por que alguns falam 

você não é educador né tem pessoas que não gostam deste termo por que você não educa 

ninguém você faz assim uma meditação.  

Odair: É meio complicado, é uma das coisas que eu estava conversando com o Renato e sobre 

estás mediações. E uma das coisas que eu acho curiosa dessas mediações e o que surpreende a 

gente, situações inusitadas, são situações que você tenha visto recentemente que você tenha 

falado assim poxa vida isto aqui é novo para mim? 

André: Sim com certeza, é acho que você trabalhar com pessoas te formam como educador, e 

com mais processos que a gente passe por informação eu não me sinto confortável como eu 

receber um grupo que receba com alguma deficiência intelectual ou física atualmente 

recebemos um grupo com cinco cadeirantes, e chegaram para nós como cadeirantes quando 

chegamos lá na frente eles tinham paralisia cerebral, então é uma mediação sem resposta, 

então assim você fica naquela situação desconfortável, por que qual ação você vai ter que 

desenvolver ali e vai conectar um ao outro, então é uma situação que me chama muita 

atenção.  

Odair: Então acho que falta uma preparação para esse tipo de frequentado. 

André: Sim.  

Odair: Até mesmo porque antigamente não se trazia essas pessoas para estes ambientes, então 

as pessoas começaram a levar estas pessoas, para ter essas experiências, mas as instituições 

não estão preparadas, mas elas deveriam telefonar antes e falar olha vamos ter situações, 

assim, assim, e assado e avisam vocês para se prepararem.  

André: Mas nós estamos nessas situações se eles avisam nós entramos em desespero. Como é 

que o educador vai poder preparar o espaço, que não está preparado para receber este 

visitante, e qual vai ser a prática que ele vai ter que conciliar para conseguir atender essa 

pessoa que chegar aqui, é bem complicado.  

Odair: É bem complicado mesmo né, mais nos grupos comuns você sempre atende os grupos 

organizados, ou você também atende os visitantes espontâneos que vêm no museu assim? 

André: Nós atendemos os espontâneos também, os agendados são espontâneos.  

Odair: Os agendados qual as situações mais comuns? Assim eu sei que existem situações e o 

estar preparado e o não estar preparado na visita no museu, o que você observa nessa situação 

do estar preparado e não estar preparado para visitar? 

André: Nossa é muito difícil identificar quem está preparado ou não a gente sempre parte da 

nossa referência se ele sabe o que ele vai encontrar para nós ele não está preparado, mas na 

condição de visitante eles vêm para conhecer, dependente do que ele vai encontrar neste 

ambiente. 

Odair: Preparado eu falo assim, na verdade eu acho que eu formulei errado a palavra, eu falo 

assim de a escola utilizar o conteúdo com mais intensidade e preparar aquele grupo para vir e 

aprender com intensidade e ser rica dos dois lados e consegue aproveitar mais este espaço e o 

outro talvez menos. 
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André: Então eu acho que a preparação é mais quando você já conhece o lado preparativo, a 

escola que traz um grupo com uma discussão prévia, você consegue aproximar este grupo do 

que você preparar para ele diferente de quando a escola liga e fala. Amanhã nós vamos 

passear no Museu da Língua Portuguesa. Então o grupo chega na ideia de conhecer e passear, 

dê repente encontra um cara que vai falar sobre a origem da língua portuguesa que surgiu lá 

no europeu, aí ele vai falar nossa não é isso que eu quero. O que este cara está falando eu 

quero fotografar eu quero conhecer. Então é outro tipo de visita então para educador tem que 

através deste olhar tentar aproximar não que essas perguntas que invadem um pouco a 

privacidade, com relação a homossexualidade se você é brasileiro ou não, então são perguntas 

que colocam você numa zona de desconforto né. Por que a gente tem esse cuidado de não 

invadir a privacidade do visitante aí quando entrar uma pergunta dessa a gente fica como agir 

como educador nesta situação para não quebrar aquela posição que ele viu de você durante a 

visita que isso acontece muito são situações que me deixam bem desconfortável.  

Odair: Aí você só faz aquelas respostas.  

André: A gente tenta ser sutil na resposta. 

Odair: Mas faz o diálogo voltando para o eixo da reflexão não para entrar para esse caminho.  

André: Não que não possa até pode né, por que a visita ela tem muito esta questão humana, 

mas acredite que ela tem coisas que são delicadas né.  

Odair: Em relação ao museu qual é o momento que é mais fácil para o educador os objetos 

que mais atraem ao público é que falam aqui vai ser mais fácil de trabalhar? Me facilita ao 

trabalho este objeto está instalação o que mais atraem as pessoas na maioria dos grupos? 

André: Em si a tecnologia por ser um museu que tem a metodologia de trabalhar a língua, mas 

pensando numa parte do museu no acervo seria o beco das palavras, que o momento que ele 

está com o educador aí terceiro andar no auditório que é um ambiente de encantamento mais a 

gente que você quebre a expectativa do visitante, mas que você apresente pequenas 

peculiaridades, que instigam o olhar eu procuro trabalhar desta forma, na situação dele eu 

acharia muito chato sem saber das origens.  

Odair: Isto que eu estava falando o educador, tem que ter a sensibilidade de não ser um chato. 

André: Exatamente. 

Odair: Você procura ver a situação que o grupo se propõe. 

André: É claro que o educador ele tem que apresentar um projeto e uma metodologia né e 

apresentar a minha proposta, claro que ele pode dizer bom eu não quero, eu quero conhecer 

quero ir no beco das palavras eu vou respeitar, mas eu sempre vou tentar apresentar o meu 

olhar para que haja uma interação. 

Odair: Já surgiu um comentário assim que você lembre assim tipo nossa isso aqui me 

surpreendeu isso aqui me trouxe uma coisa nova que eu não tinha pensado uma situação 

inovadora uma pergunta inesperada um comentário fora do contexto? 

André: Já várias e quando a pergunta ela entra para o pessoal é curioso, por que leva o 

visitante para o lado muito humano que faz ele achar que você é o melhor amigo dele, eles 

dizem: pensei que o educador ele era muito chato, mas você é muito legal. Mas quando tem 

mais companhia no grupo neste momento a gente acha o beco por mais que a mediação é o 

momento que ele se relaciona com a máquina é o momento que ele percebe que ele não está 

mais com o educador. Ser independente com o conteúdo que foi apresentado, o beco ele tem 

essa facilidade. 

Odair: Legal é o inverso daquele que você fala que não tem essa aproximação que as pessoas 

não gostam muito.  

André: A linha do tempo, principalmente os mapas das famílias (...) por que é um conteúdo 

que fala poxa vai ser uma aula que vai começar a falar teorias que eu não sei absolutamente 

nada, é o momento da conquista ali, preparar um acolhimento para mostrar para ele que aquilo 
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não é um bicho de sete cabeças, acontece de você falar ele está com o olhinho na tecnologia 

ele olha e pensa puxa não quero isso.  

Odair: São duas coisas no mesmo ambiente que meio que competem. 

André: É, mas a tecnologia e mais que as palavras em si escrita né. A gente fala o momento 

de conquista é o acolhimento lá fora, antes dele entrar, mas eu sinto que diante da palavra (...)  

 Odair: Mudando de sentido assim, eu estou achando que o museu ele está numa fase de 

pensar assim, em umas mudanças. Existe um objeto assim ou alguma infraestrutura que você 

pense assim, isto aqui vale a pena tirar do museu ou reconstruir refazer e ao mesmo tempo 

você fala: puxa se houvesse este tipo de conteúdo seria ótimo para nós trabalharmos como 

educadores são duas concepções, o que você acha que poderia substituir que não faria falta no 

acervo? 

André: Existem outros objetos de outras culturas que eu sinto até a importância deles ficarem, 

mas de forma como estão ou não deixaria de você mostrar a identidade desses objetos que não 

pensam no uso é o que acontece aqui no museu. É que falta principalmente no museu que fala 

sobre língua que chamam atenção do público mas que se modificam, com o tempo pois se 

transformam no dia de hoje tem pessoas que chegam e falam poxa, este vídeo aqui está 

línguas estão desatualizadas esses contextos não usam mais, eu vejo o participante falar que 

quer uma linguagem usada no nordeste mas a gente não pode receber este conteúdo é difícil e 

uma coisa que falta mesmo para nós a participação ativa do público não só no modo passivo 

mas também no representativo. 

Odair: Em relação ao livro impresso? Só uma curiosidade minha o museu não mostra o livro 

impresso só uma reflexão sobre a língua é material, você sente falta destes objetos acha que 

está certo trabalhar sem estes objetos? 

O livro não está nesse cotidiano uma pergunta que eu faço né. Claro respeito a opinião do 

curador, mas eu sinto está carência. 

André: Isto que você falou é muito forte. O museu ele foi pensado no cotidiano, as pessoas 

falam ele é muito barulhento, poluição sonora, visual e a estética está de fora, quando você 

está numa rua Vinte e Cinco de Março você está imerso em uma série de coisas e bagunça que 

é nossa realidade é o livro não está impresso nem presente, nesse cotidiano. 

Odair: Uma coisa interessante também, quando você recebe os grupos que fazem estas visitas, 

qual é a dificuldade mais cotidiana como educador que você fala poxa todos os dias eu tenho 

um desafio a cumprir, qual a dificuldade que mais te acompanha assim? 

André: É a conquista com certeza. O momento do acolhimento o momento que você 

desconstrói a visão que ele tem em relação ao educador que quer que ele aprenda com relação 

ao museu a questão da classe social um morador de rua por exemplo ele tem o modo de 

sobrevivência dele e essa realidade não é a realidade dele. 

Então você tem que desconstruir este olhar para construir novamente, pessoas semelhantes, 

com classes sociais principalmente pensando em línguas. 

André: Olha depende muito da forma que você vê esses objetos por ser um museu 

modificações surgem. O educativo ele é um demonstrativo, mas nas minhas aulas eu uso 

livros, principalmente com as crianças. Eu sinto sim falta ade um livro num acervo né. Se a 

gente pensa nesses livros as pessoas buscam isso então faz falta! Acredito que dependendo do 

projeto do educador ele consegue suprir um livro. Até para reforçar essa visão que o livro é 

algo ruim, é um demonstrativo com os livros são. 

Odair: Então você acha que está necessidade de não ter livro no museu define a imagem que 

livro é ruim. 

André: O problema não é com o livro em si pois o visitante sabe que o livro é bom. Reforçar 

pelo celular, e pelo google e o livro nem serve para recepcionar o visitante eu vejo isso como 

um problema principalmente de auto estima em relação ao livro. 
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Odair: É interessante pensar assim por que isso é uma percepção subjetiva por que você vem 

da filosofia você pensa essa coisa né, e isso é interessante. 

André: A gente trabalha muito sabendo que o museu tem essa necessidade, mas é claro ele foi 

pensado através de uma expografia uma realidade do cotidiano enfim é uma outra ideia, mas 

que falta o livro com certeza.  

Odair: O meu olhar é assim (...) 

André: Eu recebi um grupo de travesti que já vieram de São Paulo elas já chegaram até aqui 

com uma carga bem pesada de preconceito, então como desconstruir desmaterializar tudo isso 

para tentar apresentar um novo olhar então é muito difícil. 

Odair: Você consegue ver o ponto de vista, vamos falar de classe social, mas de ambiente de 

moradia assim uma escola venha que é pública de um bairro mais organizado no olhar você 

consegue ver a diferença de postura?  

André: Com certeza, é visível não só a postura, mas o comportamento que eles têm no museu. 

Um colégio Santa Cruz eles vêm no museu quando não tem movimento em janeiro, eles são 

crianças e adolescentes que a gente vê a visão acadêmica. Diferente de um grupo da periferia 

por exemplo, né que chega inseguro com vergonha de falar de se expor, então são pessoas 

semelhantes, mas com posturas diferentes assim por conta dessa formação familiar. 

Odair: Então você como educador tem que se expor de duas maneiras, de formas diferentes 

para atender essas crianças e pessoas.  

André: Com certeza. 

Odair: Eu acho que isso é um desafio da formação pedagógica de vocês que tem que ser 

muito forte esse olhar. 

André: Eu não sei com relação aos outros educadores, mas eu me sinto muito triste por 

quando eu fico sabendo que os bandeirantes ou o Santa Cruz vão vir ao museu preparo uma 

visita muito mais rigorosa, mas existe uma exigência tem professores que falam, olha quero 

que você faça uma visita em Inglês e faça desta forma então é outra relação quando você 

recebe um grupo que tem a mesma idade mas que tenham uma realidade diferente não que 

seja ruim mas o grau é completamente inferior e você tem consciência disso não tem como 

fugir. 

Odair: Eu sei não tem, mas esse eu acho que é um desafio da nossa sociedade, que bom que 

eles estão vindo, mas é o nosso desafio. Eu acho o fato dele bater recorde de visitantes a 

pessoa faz vocês meio que a porta de entrada para que essa pessoa fala é gostoso ir então vou 

ir em outro e vou voltar, vou levar meu pai, é um processo pedagógico que não faz parte do 

cotidiano. O bom seria a cada três meses a escola fazer uma visita com todo mundo para isso 

se transformar em cotidiano. 

André: Exatamente. 

Odair: Enquanto isso não é cotidiano é um passeio é uma coisa muito até assustadora talvez 

dependendo do jovem né, nossa nunca saí daqui do meu cantinho e vai lá no centro da cidade, 

um prédio totalmente imponente, profissionais uniformizados, tem todo um comportamento 

que você não sabe se está correto.  

André: Exatamente é curioso por que eu sinto que o museu você falou até essa questão de 

virar cotidiano a gente procura buscar que o visitante vire frequentador, esse é o nosso 

objetivo, mas que tipo de frequentador né, porque os museus ultimamente têm trabalhado 

muito com informações tem até alguns críticos que em relação com esses equipamentos 

tecnológicos que vem surgindo que chama o visitante através da tecnologia que informação 

que está em um livro. E essa é a nossa dificuldade com transformar a informação em 

conhecimento, e se o visitante que pode ser um frequentador em potencial ele possa se 

relacionar também com o conhecimento sem tornar uma coisa chata. Se a gente olhar o 

comportamento de um visitante na Pinacoteca por exemplo quando ele chega tem lá o todo 

(...) e tem os quadros ele nunca para no texto colonial ele vai direto para o quadro e 
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normalmente ele não fica um minuto na frente de um quadro isso também acontece no museu 

da língua o visitante, não vai parar se não descobrir a origem da palavra ele vai embora não 

tem um fundamento ali em cima então é preocupante até a gente pensar que tipo de visitante 

ele vai voltar a frequentar e descobrir a posição dele e frequentador ele vai dizer fui no Museu 

da Língua Portuguesa ou ele vai dizer poxa eu aprendi isto no Museu da Língua Portuguesa 

então isso é meio preocupante para nós. 

Odair: E por que o conceito deste museu hoje é um conceito inovador, eu estava conversando 

com o Renato muitas pessoas podem até mudar o termo né. 

André: Sim ainda existe está discussão tirar o museu, será que é museu? 

Odair: Será bom refletir esse termo ou repensar ou separarmos e isolarmos aquela imagem e 

criar uma nova imagem esse é uma discussão complexa. 

André: Bastante. Existem lugares da museologia que não são considerados museus da língua 

como museu e sim como espaço de entretenimento enfim de lazer, mas analisando até minha 

experiência e tendo esse estudo sobre o museu eu acho que a interação que o visitante tem 

num museu como este é a mesma interação que ele tem num museu de artes pela (...) Unesp 

que está no objeto o museu é um templo onde inspirações acontecem e claro que a gente pode 

questionar que tipo de nível está interação mas existe interação e  eu acho que é isto que tem 

que ser preservado como museu se acontece uma inspirações é museu né. Biblioteca existe 

em relações aos livros, e pode sim se tornar museu só não pode de uma forma um conversar 

com o outro e deixa aquela sincronização de silêncio, mas é um templo onde você está ali 

adquirindo conhecimento e aprendendo alguma coisa. 

Odair: Falando em interação o que você acha que faz falta como objeto interacional, ou o que 

podia ser se fosse procurador o que você traria de novo para o museu? 

André: A interação entre os outros. 

Odair: Você traria um ambiente de interação?  

André: Exatamente. 

Odair: Como você imagina isto? Que ambiente como seria uma fala um objeto? 

André: eu acredito que uma sala poderia me ajudar muito por que se a gente pudesse pensar 

um pouco na expografia do museu, a própria forma que ele foi pensado a forma do visitante 

chegar fazer um percurso e ir embora existe horário para ele de uma certa forma ficar ele tem  

aquela sensação eu visitei o museu e vou embora e eu me sinto muito assustado é uma coisa 

que trabalho muito nas visitas com o público espontâneo do falante de línguas da entrada do 

museu em silêncio especialmente quando ele está sozinho se relacionar com o acervo e ir 

embora e não se relacionar com o outro que está aqui também isso é assustador.  

Odair: Mas isto é do museu e aqui você usa a mesma estética você acha interessante se fosse 

uma estética diferente. 

André: Sim entre um e outro, uma sala por exemplo com determinados horários, um tema um 

objeto que instiga o olhar do visitante também e do mediador que é essa conversa hoje 

interage como mediador, mas também com outros visitantes e que é uma coisa que não 

acontece. Se você entrar no elevador por exemplo que é parte do museu as pessoas não 

interagem com a outra fica um silêncio cada um no seu quadrado e depois tchau. 

Odair: André deixa eu fazer uma pergunta para você que eu acho que seria interessante. Eu te 

falei que vou como complemento daqui fazer algumas visitas em algumas escolas e fazer 

também algumas observações como o outro lado da moeda, como eles se sentiram vindo aqui 

o que eles observaram e como isso ficou até para medir se houve mesmo esta interação ou se 

foi só: fui lá, foi bonito, eu gostei às vezes com uma palavra, só aquilo ficou na vida dele. Que 

tipo de curiosidade você falaria para mim “olha Odair faça essa pergunta para eles que eu 

gostaria de saber eu gostaria de ter uma resposta sobre isto”. Teria alguma coisa que você 

acha que seria interessante? 

André: Pergunta (...) 



7 

 

Odair: É uma pergunta que você faria com um aluno na escola que você tem essa 

oportunidade e aproveitar isto como instrumento e te agregasse a alguma coisa. 

André: Eu perguntaria o que ficou do museu em você? Por que não adianta. A visita é muito 

rápida e são muitas expectativas e eu sinto que muitas coisas que ficam, são aquilo que 

marcam, e pode ser o 2° andar, o auditório pode ser uma palavra como você mencionou pode 

ser o beco das palavras pode ser por ele ter viajado de ônibus né e ter chegado no centro de 

São Paulo. Eu perguntaria esse tipo de questão: o que ficou do museu em você. É claro a 

partir da resposta você vai ter uma consciência do que foi importante para ele no museu 

aquela experiência por que, depende muito da pergunta, tem pessoas que perguntam o que 

você aprendeu no museu aí a pessoa trava por que ele vai tentar buscar algo que seja 

compatível aquela pergunta, “tenho que provar que aprendi alguma coisa se não sou burro eu 

acho” o que ficou sério muito interessante para a gente avaliar. 

Odair: E quem tem que explicar este verbo ficar eu já vi estrangeiro falando indo “ficar” é 

meio que um todo e ficar no português. Ficar aqui, ficar com você e quer ficar ela é quase 

uma gíria, né assim, né, é muito amplo. 

André: É muito amplo. 

Odair: Mas tudo bem é uma pergunta coletiva, não tem como extrair virar um texto até você 

sistematizar muito, mas está legal. 

André: O que é curioso nisto, enfim é que dentro do senso comum, ficar eu acho que é isto 

mesmo, coisa do extrair né, por que você conseguiu diminuir dali por que a pergunta choca, 

por que se você vai falar com uma língua que não faz parte da realidade, de um determinado 

grupo acho que ele não vai conseguir ser semelhante. 

Odair: Acho que a gente precisa ter pelo menos duas ferramentas: uma deve ser pergunta de 

grupo, outra assim, o que ficou, mas claro que eu tenho que estimular algumas coisas. 

André: Sim é claro. 

Odair: Até mesmo para dar um retorno para vocês sistematizarem ou então vou ter que ter e 

separar de cada um para poder quantificar, não no negativo mas identificar suporte em uma 

situação futura é muito isso, mas, você foi legal falou de muitas coisas que incomodam sobre 

o espaço do educador por que o museu ele é instigante, mesmo este trabalho que você faz aqui 

é um trabalho que eu acho muito agradável de fazer. Tem alguma coisa que saiu aqui na nossa 

conversa, que você pensou em “poxa preciso comentar” que você esqueceu de argumentar 

sobre esta questão do papel do educador? 

André: Não, acredito que não. 

Odair: Ou destas mídias que estão aqui. 

André: Eu gostaria de perguntar para você qual a visão que você tem deste local. 

Odair: Eu queria até te pedir um favor, passar um e-mail seu depois a gente pode dialogar e 

passar um cartão também este aqui é o local que eu trabalho eu trabalho em um centro cultural 

que era estação de trem também, só que é uma estação pequena, chama estação Guanabara em 

Campinas, vocês conhecem Campinas?  

André: Não, nunca estive lá. 

Odair: Um dia quando você passar por lá faz uma visitinha para gente era uma estação de 

trem que virou centro cultural, mas daí a Unicamp acolheu como um polo de extinção ela 

restaurou existe um barracão de café que a gente faz peças de teatro é um barracão grande é a 

gente não tem esse perfil de museu e um centro cultural mesmo onde acontece de tudo desde 

oficina, cursos, seminários é um espaço multiuso vamos dizer assim, mas quando você for 

passear lá vai visitar a gente. 

André: Uma pergunta por que você resolveu estudar o museu da língua?  

Odair: São alguns fatores uma é a minha formação, outra sou analista de sistemas então faz 

dez anos que eu me afastei da Tecnologia, mas a metodologia sempre me atrai o museu ele 

tem este fator que para mim ele é fundamental, hoje é questão tecnológica, é hoje eu tenho 
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estudado muito essa questão da tecnologia com a educação eu dou aula em um curso da 

Unisal até deixei um livro para a Marina compartilhar com vocês. Eu trabalho com conceito 

de pedagogia social, que é a formação do educador social e hoje eu tenho feito muita 

discussão, muito trabalho do papel da tecnologia na escola ou do educador ou do aluno por 

que este instrumento está mudando nosso comportamento. Até três anos atrás recentíssimo era 

pauta falar que computador atrapalha escola, atrapalha o professor, hoje a escola pública não 

tem por que não tem dinheiro, mas todas as escolas particulares, o aluno ganha um negócio 

deste entrando na escola no primeiro ano, não está alfabetizado e já está com um tabletizinho 

na mão, então isto aqui é igual lápis e caneta, não é nem calculadora sabe assim? É mais 

cotidiano para mim, o que me intriga muito é o que a tecnologia está mexendo no nosso 

cotidiano. O museu centraliza a tecnologia, a questão pedagógica centraliza, e também 

centraliza a questão cultural, e o meu Doutorado é na área de ciências da cultura que é uma 

ciência que não tem no Brasil; você tem ciência da cultura na sociologia sabe assim ou nas 

artes, também essa escola de estudos culturais não tem muito no Brasil por isso que eu 

aproveitei uma ponte que apareceu lá em Portugal muito legal de fazer Doutorado. Lá só faço 

em meses de Julho, eu tenho três anos para concluir a tese então eles escolhem o seu 

orientador, eu então fiz a proposta vai juntar as três coisas apesar deu ter aprendido que a 

questão de cultura para eles é abrangente e eles gostam da pesquisa localizada então eu 

encontro gente pesquisando o quilombo (...) que tem gente pesquisando a cultura do Goiás 

Velho pessoas pesquisando arquitetura do centro de São Paulo, então cultura é muito 

abrangente mas eu também mexo com esta questão do negro, a língua é coisa complicada no 

Brasil, é a língua do colonizador né? Também não tem como falar que não é a do colonizador 

então é uma polemica na cabeça nossa. Então a gente quer ser independente do que mexemos 

e ser independente a nossa língua e uma contradição então eu peguei esse pacote de coisas, e 

o museu para mim ele é o foco. Eu fiquei feliz por que eu mandei para eles o projeto de 

estudar e tudo isso num pacotinho e está me ajudando muito nos debates nas discussões em 

todas essas coisas. A recepção daqui também a Marina, foi muito legal por que no museu eu 

poderia falar as coisas e ser meio arredio. Tem um colega meu da Unicamp que fez uma tese 

muito ácida referente ao museu, é a acidez dele fala que o museu é uma politização intensa na 

escolha do conteúdo mostrar. Se você põe todo o conteúdo é normal, tudo depende do meu 

olhar, que é um pouco diferente, eu tenho uma percepção como meu olhar e da mediação 

instrumento como mediações a minha leitura à tecnologia é um instrumento para o avaliador 

se ele souber (...) e essa experiência do museu é uma prova viva, então para mim é isto, toda 

escola pode ter uma sala que é mediante ao museu da língua depois que eu terminar minha 

tese esse vai ser um dos desdobramentos do meu artigo falando que toda escola deveria ter 

uma sala ambiente que poderia ter o museu como imagem, porque todo mundo pode ter um 

data show um equipamento de som de baixo custo e atrair o aluno para língua, o docente 

mesmo, o aluno pode fazer um documento e trazer para a escola com o conhecimento 

construído por ele vai construir conhecimento construído com essa experiência vivência 

conhecida não lembro ninguém que tenha feito isso hoje né? Mas eu trabalho muito com isso 

a disciplina que eu dou se chama “redes sociais para educadores sociais” olha só a minha 

ponte junta tudo. 

Odair: Sim inclusive eu fui conhecer em Campinas. 

André: O museu da tecnologia. 

Odair: Não vamos falar do educador, mas o professor em si ele é carente da preparação 

técnica que o medo do computador ainda existe, só que às vezes não é medo do computador é 

medo da tecnologia, pois não estão preparados para usar a tecnologia. Eu não sabia usar tablet 

no começo, eu ganhei até de presente do meu filho, que chegou e falou oh pai você está 

estudando vou te dar um tablet de presente. Para mim eu ia usar só para ler até os movimentos 

eu não estava acostumado e aprendi, sendo tão útil por que, eu aprendi a baixar PDF de textos 
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e vou guardando aqui por exemplo, caderno de campo na minha tese eu vou ter que escrever 

isto para o sociólogo e útil então eu usei o note, estou passeando abro o caderno de campo, ele 

o note fotografia eu vou lá tiro fotos dos lugares mas ele é um instrumento não é tão caro 

talvez há cinco anos estava fora do cotidiano Brasileiro, mas hoje qualquer garoto da favela 

consegue comprar se o professor tivesse conhecimento da dinâmica deste objeto com um 

aluno que trabalha com tecnologia ele vai ficar obsoleto eu não tenho mais dúvidas. 

André: Essas requisições vão ser ao longo prazo, ainda por que os professores que estão hoje. 

Odair: Requisição ao longo prazo pelos professores, por que pelas crianças não. 

Eu visito escolas em periferias eu percebo as crianças. Eu já vi um professor da USP dar aula 

com conteúdo pelo celular. Ela preparou uma sequência de mensagens que são conteúdos que 

fazem as pessoas fazerem trabalhos, e responderem sobre aquilo, então ela criou uma 

comunicação, ela fez também uma prova, ela chega na classe e diz olha pega o telefone dos 

alunos põe numa listinha em vez de fazer na caneta ele responde naquilo lá não é um único 

instrumento mas ensina a criança a usar isto não apenas para brincar e falar eu vou fazer (...), 

vou fazer joguinho alias tem muitos jogos pedagógicos já em português que estão sendo 

construídos muitos centenas, história filosofia muito conteúdo, micro documentários de um 

minuto falando da vida de um filosofo que você pode  abrir e ver o cara conta uma historinha 

se você quiser só ficar fazendo giz e lousa caderno cópia vai ter uma hora que o aluno, é igual 

você aqui você para na linha do tempo a pessoa não vai olhar para você mais e nem te ouvir 

ele quer olhar para o outro lado, o desafio para o educador é enorme para fazer lá ter atenção 

em você e no diálogo, ele fica olhando de um lado para outro isso é um desafio pedagógico. 

André: Eu não sei se você conheceu o projeto “Dengo”. O projeto fala de todo o museu, do 

conteúdo para o hospital, através de uma tela do notebook ou tablet. Ele é um programa do 

Museu da Língua Portuguesa que atua em hospitais, que tem público alvo de crianças e 

adolescentes que tem câncer. 

Odair: Quem coordena isto?   

André: A Marina coordenadora, nós temos três educadores que também atuam. A ideia essa é 

para você ficar pensando o que a língua é a tecnologia, eu também atuo, então a pessoa que 

não consegue acessar o conteúdo através do notebook ou tablet, mas a mediação que acontece 

ali no hospital.  

Odair: Ele não substitui o professor neste papel ele não o substitui?  

André: Não  

Odair: Ele é um estimulo. É impressionante, mas eu sinto falta de não ter o livro. Falei para o 

Renato e para a Marina, mesmo que seja como objeto museu, lógico um dos meus 

comentários ideológicos, que já estão materializados ou sugestão que eu desse no final, vai ser 

esta: que o museu ainda tenha alguns livros, que seja objetos museológicos que tenha essa 

matéria para não ser só a tecnologia. E também tem este objeto até podem te perguntar: olha 

vai acabar isto aqui ou vai ficar só aquilo o que isto me traz, ou se vai ficar como objeto 

tecnológico. 

André: É verdade sempre que eu trago livros para o museu eu pergunto: vocês gostam de ler? 

As pessoas olham, assim, outros falam sim, mas com aquela sensação de não. Eu falo vou 

tirar um livro da minha bolsa eu quero que vocês leiam com coerência e precisão todo mundo 

trava assim espera aí, é um livro de imagens, assim com essas imagens a gente tem acesso ao 

livro e a leitura. É isto que a gente tenta quebrar um pouco, como eu te falei por que o museu 

não propõe apresentar o livro como objeto, e tecnologia também para que as pessoas olhem o 

museu da língua como um museu tecnológico, ele tem um objeto que é de tecnologia que 

apresenta este conteúdo assim como um instrumento africano, assim como um livro, é essa 

ideia que a gente tenta passar para o visitante. 

Odair: Mas, obrigado pelo seu tempo viu André? 

André: Mas seria ótimo se você depois fechasse está pesquisa com a gente.  
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Odair: Com certeza. 

André: Para fechar também essa memória do que você materializou aí. 

Odair: Mas esta é a minha proposta para a Marina (...) perguntas para construir com a reflexão 

e deixar com vocês uma lista aí com opiniões com conversas que podem fluir ou não. 

André: Parabéns pelo projeto. 

Odair: Obrigado você, pelo seu tempo. 
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Entrevista 7 - Série de Entrevistas: Museu da Língua Portuguesa 

Entrevistada Professora Isabel Cristina dos Santos Rodrigues172 em 12/05/2014 

 

Odair: Vamos lá. Bom, você... Isabel, você trabalha na... 

Isabel: Eu trabalho na (...) eu dou aula no estado de São Paulo, eu trabalho como (...) 

Professor Coordenadora da Diretoria de Ensino Centro, mas eu sou vinculada a Diretoria de 

Ensino (Diretoria Norte 2) aqui também de São Paulo, na Norte 2 eu dava aula de Língua 

Portuguesa. Eu tenho especial, (...), minha titulação me permite a dar aula né de 5ª até dos 

anos finais até os anos finais, ou seja, intermediárias e finais. 

Odair: Você fez qual curso? 

Isabel: Eu fiz Letras, eu fiz faculdade de Letras... 

Odair: Qual faculdade? 

Isabel: Eu fiz na Uniban, na Brás Leme (...) posterior a isso eu fiz uma especialização na Pucc 

em Língua Portuguesa e Gramática, posterior a especialização de Gramática na Pucc e concluí 

um mestrado agora na Universidade Metodista. 

Odair: Ah! Como que você procurou esse mestrado assim? O que é que te atraiu? 

Isabel: Eu assim, é (...) eu sei que para você ser professor, você sempre tem que estudar, 

embora seja uma carreira ingrata, porque ou você trabalha, ou você estuda, quem é professor, 

ainda mais da rede pública sabe disso. 

Isabel: Por estar agora na Diretoria de Ensino, para mim ficou até uma situação um pouco 

mais confortável, mas quando eu estava fazendo mestrado que eu acabei eu estava na sala de 

aula dando aula, então eu tive que diminuir a minha carga horária diminuindo a minha carga 

horária eu ganhava menos e ainda tinha algumas implicações de adequação de horário, ah eu 

não consigo colocar você, deixar você tais dias da semana para você ter dois dias da semana 

livre para fazer os créditos presenciais. Então assim, eu sou uma pessoa que eu não sou uma 

pessoa disciplinada, eu não sou uma pessoa que um curso à distância funcione comigo porque 

eu não vou ter a disciplina de sentar e me dedicar exclusivamente aquele momento para fazer 

o que é necessário, para ler os textos, para desenvolver as atividades, eu preciso de um curso 

presencial. E eu gosto de estudar, então, o que me motivou a fazer o mestrado é porque eu 

acho que quanto mais eu estou, eu, particularmente, quanto mais eu estudo, mais curiosa eu 

fico, porque eu percebo assim que nossa, é muito pouco, é muito ínfimo aquilo que eu estou 

assimilando, né e eu preciso assim de mais de amparos para essa assimilação, então por isso 

que eu vou estudando e vou lendo. Então o que me levou a fazer o mestrado é assim, eu tenho 

consciência de que a formação da faculdade, a graduação, ela é pouca, ela é passageira, né, ela 

vai te dar alguns alicerces, né, que vai caber, ela vai te dar alguns pontos que vai, cabe a você, 

cabe a mim, coube a mim alicerçar, e para eu poder alicerçar esses fundamentos que ela foi 

me dando eu tive que sair estudando. Eu fiz uns pós (graduação) e eu falei: nossa que legal! 

Então vou partir para o mestrado, e fiz o mestrado também, então assim, foi uma questão de 

querer. 

Odair: E qual foi a sua dissertação assim? Fala um pouquinho do que você fez. 

                                                 
172  Entrevista realizada em sala de reunião, na sede da Diretoria de Ensino Centro, órgão subordinado à 
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Isabel: Então, eu fiz um é (...) Política Pública, o meu foco foi... fracasso escolar. Aí, então 

assim, fracasso escolar, o que é fracasso escolar? São múltiplos fatores, e dentro desses 

fatores eu peguei políticas públicas né, foi uma avaliação, as avaliações os processos de 

avaliações que ocorrem no Brasil, e eu peguei, particularizei no SARESP que é o Sistema de 

Avaliação de Rendimento do Estado de São Paulo, que é uma avaliação que é feita com os 

alunos da rede pública do estado, esses alunos são os concluintes do nível... São os alunos do 

quinto ano agora né que são as quartas séries depois os sétimos anos que são as sextas séries e 

os nonos anos que são as oitavas e terceiros, que são os dos ensinos médios. Então assim, qual 

é o fundamento do Saresp? Que através da nota que as escolas que os alunos obtêm, então eu 

vou saber qual que é a necessidade real, porque assim, os resultados do Saresp, os resultados 

das avaliações principalmente do Saresp devem ser para subsidiar as novas políticas públicas 

que serão fomentadas para melhorar possíveis problemas detectados nas escolas. Então, qual é 

o problema? Se nós sabemos que há problemas, que há diferenças, diferentes realidades 

dentro da sala de aula, por que minha prova tem que ser igual para todos? Por que eu vou 

cobrar igual de todos, sendo que as avaliações, e lá dentro do Saresp tem assim: Avançado, 

básico abaixo do básico. Ele está abaixo do nível básico, mas ele tem condições de ir para o 

ano seguinte, só que quando ele chega no ano seguinte, o aluno, ele é avaliado da mesma 

maneira daquele aluno que tem plena condição de estar naquele ano. Se eu sei que tem aluno 

que está naquele ano e não tem o domínio dos conteúdos que deveriam ser para aquele ano, 

então não é justo eu fazer essa avaliação de igual para igual, não estou dizendo que a 

avaliação tem que ser diferente para o José e para Maria, eu só to dizendo que tem uma falha, 

e essa falha é detectada do começo ao fim dessa avaliação. Tem algo contraditório. 

Odair: E é isso que você descobriu, na sua dissertação, qual seria assim a sua descoberta? 

Isabel: Na minha dissertação a evidência foi que o currículo do estado de São Paulo na 

verdade é, na prova Saresp, ela contempla o currículo do estado de São Paulo, mas a prova 

Saresp, ela não contempla o conhecimento, o capital cultural dos alunos. Então assim, eu 

tenho uma prova aquém que não é feita para esse público, ela é feita para falar assim: Está 

vendo, eu tenho um currículo que está bacana. Tudo que está lá no meu currículo do estado de 

São Paulo cai na prova do Saresp. Tá e aí, mas e o meu aluno? Então assim, eu tenho uma 

avaliação que é diálogo currículo. 

Odair: Não para estudante... 

Isabel: Que é um instrumento, mas a minha prova, ela vai dialogar com esse instrumento, 

currículo, mas não com meu aluno e quem idealiza a minha avaliação é o meu aluno, quem tá 

sendo avaliado é o meu aluno, para no mínimo um tanto quanto injusto né e eu realizei uma 

pesquisa com professora de língua portuguesa, porque professoras de língua portuguesa que 

dão aula para os nonos anos que são as oitavas séries que fazem avaliação do Saresp, tomei o 

cuidado dessas professoras não serem a primeira avaliação a qual as classes que elas dão aula 

passar, passariam, e... Assim, e aí professora? Peguei duas escolas na verdade que são: 

desculpa, acho que vai ficar um pouco atrapalhado, mas assim ó: O que eu escuto vendo, eu 

enquanto professora escutava na sala dos professores? Que dependendo do lugar, dependendo 

da escola, da instituição e do corpo docente ao qual eu acompanhe, é um lugar um tanto 

quanto insalubre a sala dos professores, porque acaba virando um muro de lamentações e de 

acusações, onde eu acuso meu aluno porque o aluno não lê, porque ele não escreve, porque a 

família não se interessa, porque ele não tem interesse, então é um lugar de acusações, né, ou 

de chorar as lamentações de que eu não consegui desenvolver a aula porque o fulano não 

deixou fazer isso, porque aquele aluno isso, aquele aluno aquilo, então eu lamento por não ter, 

desenvolvido a minha aula. Mas em nenhum momento eu vou contestar porque que eu não 

consegui desenvolver a minha aula porque ele não deixou, porque que ele não deixou? E eu 
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só acuso o meu aluno e a família, e a instituição escolar quanto assim, algumas quanto falidas 

né; quando eu digo falidas é os recursos e os meios ao qual ela te oferece para você 

desenvolver uma atividade, uma aula que não seja uma aula tradicional, não o meio que ela te 

oferece para desenvolver uma aula, e sim uma aula que não seja tradicional, porque, por 

exemplo, vem uma aula que ela vai te dar o giz e a lousa que tá lá desde mil novecentos e 

alguma coisa. Então assim, é. Olha, você viu? Nós fomos mal no Saresp porque você não 

ensinou o aluno a ler. Claro que todo o desenvolvimento do aluno vai estar ligado à leitura 

escrita, mas cabe só ao professor de língua portuguesa? Esse é um ponto. E o outro ponto é, o 

meu aluno, antigamente era tão bacana a escola, eu, você vê a diferença dos alunos, eu não 

fazia assim com a minha professora, eu não falava assim, eu estudava. Então assim, tem mais 

de trinta anos que ele frequentou o banco de escola e ele ainda continua batendo nessa, de que 

eu estudava porque a minha mãe dizia isso e eu fazia... 

Odair: Isso é o professor falando... 

Isabel: Sim, o professor falando, muitos deles tal, é. Se ele mandava um bilhetinho para 

minha casa, nossa eu até chorava, eu até tremia porque minha mãe ia brigar comigo, meu pai 

ia brigar comigo, só que tem um detalhe, há trinta anos eu tinha uma noção, uma estruturação 

de família. Já viu famílias compostas pela mãe, por tios, por tias, por avós. Mas era um 

número menor. Pode até ser um número maior ou igual ao de hoje, só que tem um detalhe, 

nem todos estavam na escola. Abriu- se a escola, você pode entrar, mas as condições de 

acesso para todos não são iguais, só abrir o portão não basta, é esse ponto. Então é assim, não 

adianta eu comparar o antes com agora sem levar em consideração todas as dinâmicas sociais 

que estão envolvidas, todas as relações de poder que estão envolvidas aí. 

Odair: E isso é o que você detectou fortemente quando você fez a sua pesquisa de mestrado. 

Isabel: Sim, fortemente, porque que eu vou implantar esse currículo que é igual para todos se 

eu não tenho uma sociedade que não é igual para todos? Uma escola não é um espaço neutro, 

tem uma relação de poder ali dentro da escola, e o currículo assim, ele vem a determinar essa 

relação de poder, porque assim, porque esse conhecimento (...) do outro? Os livros 

bonitinhos, então o título da minha dissertação é Entre Números e Palavras Diferenças que 

Ocorreriam no Fracasso Escolar. Porque qualquer livro que você pega lá de um teólogo né, 

desses bem bacanas agora que estão na moda, ele vai falar assim, eu tenho que valorizar o 

conhecimento que o meu aluno traz e esse conhecimento tem que ser desenvolvido dentro da 

sala de aula, esse conhecimento tem que ser desenvolvido para que ele consiga se tornar um 

cidadão pleno, para que ele seja um cidadão reflexivo, que ele se interaja na sociedade, (...) Só 

que tem um detalhe, eu tenho um prazo para fazer isso. Qual é o prazo da avaliação que tá 

chegando? Então assim, espera aí, eu tenho que dar (...). Não que a escola tenha que deixar de 

ser “conteudista”, mas não é isso, eu estou me preocupando com o conteúdo que eu vou dar 

para o aluno porque esse conteúdo vai cair naquela prova no fim do ano, então assim, tem 

uma contradição aí, eu vou valorizar esse conteúdo que ele vai trazer, mas não agora.  Eu 

tenho que te dar esse porque é esse que vai ser valorizado na prova e não é esse que você 

carrega consigo, e não é a somatória desses que vão ser cobrados, é o conteúdo da minha 

prova, é o conteúdo do meu currículo. Então, por que eu tenho esse fracasso? Porque as 

palavras são lindas, porque eu tenho umas palavras que me diz assim: Eu tenho que levar em 

consideração, eu tenho que fazer com que o meu aluno, eu tenho que valorizar o 

conhecimento do meu aluno para que ele se encontre... 

Odair: Quer dizer, do ponto de vista de política pública você tem no texto que descreve essa 

política a metodologia de trabalho que contempla esses conceitos, só que no mundo real você 

não consegue ter o (...). 
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Isabel: Eu não consigo, porque aí depois me vêm uma avaliação que cobra e o número dessa 

avaliação vai conflitar, vai entrar em choque, vai me dar o fracasso do que, porque a palavra 

vai me falar isso para desenvolver, só que o número não vai me mostrar isso. Então assim, 

porque os números vão me mostrar os resultados do IDESP, os resultados do Saresp, e vai me 

dizer assim ó, tantos estão abaixo do básico, tantos estão no básico, mas assim, eu to 

valorizando aquele básico, aquele abaixo do básico do conhecimento que ele tem? Então por 

isso que eu falo, entre os números e as palavras, as diferenças que vão colidir no fracasso 

escolar, porque eles não se constituem, eles se dispersam. Para ter um resultado final, quer 

dizer, olha tá errado isso, não é que tá errado, não foi o suficiente aqui, tá, então vou fazer 

isso.  

Não é à toa que várias escolas fazem o “intensivão”, o provão antes do Saresp, aí eu parto do 

seguinte, se todos os alunos recebem o mesmo material da rede, por que esse consegue 

atingir, esse não? Afunilei mais um pouquinho. Eu peguei duas escolas para na composição 

na minha pesquisa para compor a minha pesquisa que são próximas, um quilômetro de 

diferença uma da outra, ambas rodeadas por comunidades carentes na zona norte do estado de 

São Paulo, onde uma atingiu, atingiu não, alcançou uma parte (...) do IDESP, que é o Saresp a 

nota proposta e a outra não, espera aí, por que aquela escola conseguiu atingir se o material é 

o mesmo, o público é o mesmo, é eu podia ter ido além e ter feito uma grande sacada que era 

o seguinte: Você já estudou nessa escola? Já, e veio para cá agora? Sim. A não! Mas eu já 

estudei lá. Muitos dos alunos já transitaram entre as duas escolas, por que essa atingiu e essa 

não? Então assim, essa foi uma das questões de compor a minha pesquisa pela proximidade, e 

estão na mesma comunidade rodeadas pela mesma comunidade. Eu perguntei paras 

professoras em que momento o capital cultural dos alunos influencia no desenvolvimento 

deles na escola, na somatória da (...), elas foram unânimes em dizer que é importantíssimo, e 

qual foi, depois eu perguntei o seguinte, se a escola A, por que essa escola A atingiu o 

proposto, no Saresp, porque nós trabalhamos na apostila, que é o caderno do aluno que é 

recebido pelo governo do estado para todas as escolas porque nós focamos nas apostilas e 

porque nós trazemos complementos para a apostila. Por que essa escola não atingiu o índice 

(...). Ah! Pelo desinteresse do aluno. É complicado pelo desinteresse, porque a família não se 

interessa, ela não dá uma noção para ele, não dá um embasamento, a família não se interessa 

pela escola, o menino não quer saber da escola. 

Odair: Essa justificativa não fala do método de trabalho (...) 

Isabel: Não. Em nenhum momento o professor se vê como (...), que ele quer ser 

contabilizado, mas em nenhum momento ele se põe numa questão, tipo, espera aí!  

Odair: Vou pensar. 

Isabel: Tem alguma parte minha aí que não está muito bacana, e em nenhum momento ele 

também fala que currículo tá ruim, ele fala que o aluno que é ruim, que o aluno não tem 

conhecimento para interagir com o currículo, mas espera aí, se ele é um currículo para todos 

os meus alunos, tem alguma coisa errada, então foi a partir daí que eu fiz a minha pesquisa. 

Odair: Muito complicada essa execução, complicada... 

Isabel: Complicada, é complicada. Assim, em nenhum momento o professor se vê como 

atuante nesse papel de fracasso do aluno, a culpa é da família e do aluno. Não tem, vamos 

dizer assim, a culpa é da família e do aluno, a escola até tenta, mas não consegue, (...), mas o 

que eu vejo o que eu consegui, o que eu acho bacana na pesquisa é, ele reconhece que o 

currículo não dialoga com o aluno, porque quando eu pergunto: O currículo contempla o 

conhecimento dos seus alunos? Ele está condizente com o capital cultural que seu aluno tem? 
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Não, não está. Por quê? Porque o meu aluno não consegue interagir com o currículo, ele não 

consegue significar e trazer os significados necessários para a compreensão do currículo (...) 

das aulas, porque o aluno, o currículo está aquém dele.  

Odair: Só fizeram uma incoerência porque uma escola consegue e a outra não consegue e esse 

argumento...  

Isabel: Cai por terra, então tem aí essas seguintes questões também. Então assim, quando você 

conversa com ele: Por que você acha que a sua escola atingiu o índice? Ah por que... Ele não 

fala, mas ele deixa subentendido porque eu só trabalhei a apostila porque o que cai no Saresp 

está na apostila, tudo o que cai no Saresp está na apostila. 

Odair: De certa forma ele direciona. 

Isabel: Ele direciona então você vai aprender isso aqui, você vai fazer isso aqui. 

Odair: E aí você vai ter sucesso. 

Isabel: Você vai ter sucesso só aqui. Agora, quem não se reconhece aqui, quem não consegue 

fazer sucesso aqui, já tá fadado ao fracasso, à exclusão. 

Odair: E não tem direito a ter uma opinião diferente. A opinião diferente ou a rejeição ao 

processo... 

Isabel: Ele não consegue nem expressar a opinião dele, ele não consegue nem elaborar, 

expressar a opinião dele diferente, porque não, você não tá aqui, você não tá lá... 

Odair: Você está fora... 

Isabel: Você ta fora. E não é á toa que na verdade, então assim, uma das opções é que eu 

consegui ver com a pesquisa, em nenhum momento o professor se reconhece como um 

integrante nessa situação, de conseguir ou não um sucesso para o seu aluno. Na verdade, é, se 

meu aluno passou na USP, ah, ele é meu aluno, gente, você sabe, então aquele aluno passou 

por mim, agora o meu aluno não, então não tem jeito. O que eu digo é que ele não se 

reconhece nesse processo de assim, é isso que você vai ensinar para ele “goela abaixo” e 

pronto, ele não se contabiliza por isso, ele não vê nenhum problema nisso. Ele reconhece que 

ele não dialoga com o aluno, mas ele diz que dialoga com a avaliação do estado de São Paulo 

que é o Saresp. 

Odair: Agora entrando no assunto do seu trabalho aqui, você tá no projeto Cultura e 

Currículo? Como é que funciona isso?  

Isabel: Sim, não, assim, quem tá ligado ao projeto Cultura e Currículo é a outra, a (...), a 

Cultura e Currículo ele vai fazer o seguinte, ele vai mandar, como se fosse, ele vai falar assim: 

Olha nós temos esses componentes aqui, na verdade nós temos esse roteiro de visita, e esse 

roteiro de visita nós temos, por exemplo, o Museu da Língua Portuguesa, conhecer a história 

da língua, conhecer as ramificações da língua, ele vai me falar da avaliação, norma curta 

padrão, são passeios que estejam de acordo com o currículo do estado de São Paulo para 

desenvolver, e para fazer a junção desses. 

Odair: Então os Órgãos, Centros Culturais, Museus e Órgãos e afins se inscrevem na 

Secretaria do Estado de Educação para serem visitados por esses alunos, e a escola que 

escolhe onde eles querem visitar? 

Isabel: Não, aí vem para Diretoria de Ensino, e a Diretoria de Ensino, exatamente. Primeiro é 

fechado com uma Secretaria de Educação, olha isso aqui é condizente, certo, ok, e a 



 

6 

 

Secretaria de Educação manda uma lista de locais e das exposições, por exemplo, a 

Pinacoteca, vai ter uma exposição sobre, é (...) Cândido Portinari, vamos falar da migração, 

do (...), da seca, dessas coisas todas. 

Odair: Aí a gente faz também uma cota de transporte para poder estar lá. 

Isabel: Exatamente, quais as escolas que irão, por exemplo, a diretoria é composta por 62 

escolas, eu não tenho verba para 62 escolas, então na verdade como é feita a escolha dessas 

escolas para fazerem as visitas, quais são as escolas em que tiveram as piores notas no 

Saresp?  

Odair: O critério é da diretoria de ensino, não da secretaria? Ah, o critério é da secretaria, 

normalmente ela já te fala qual é o critério que você priorize para fazer as visitas. E nesses 

critérios, quais são assim as mais significativas? 

Isabel: 

 Assim, na verdade é como que foi o sistema de avaliação dessa escola? Essa escola tem um 

sistema de avaliação satisfatória? Ela está com o sistema aquém que ela deveria? Então vamos 

tentar, vamos fazer com que esses alunos recebam esse capital cultural, para ver se eles 

conseguem... 

Odair: Então hoje a prioridade tem sido essa mesma, é uma prioridade invertida, quer dizer, 

aqueles que tiveram os resultados abaixo, as expectativas têm o investimento desse programa 

que é a Cultura Currículo... acho que essa é uma política. É uma política estranha também? 

Por um lado, ela dá oportunidade para quem tem dificuldade, mas também pode passar uma 

mensagem. 

Isabel: Ela não propicia, ela beneficia alguns, mas não propicia. Não é porque essa escola não 

está assim com o ensino um pouco, vamos dizer assim, no vermelho, que não seja necessário, 

que não seria bom. 

Odair: Então, mas é isso que eu estou falando, quem tem uma boa avaliação num projeto, 

pode se sentir punido por não receber benefícios que para esse professor e para esse aluno. 

Isabel: É, porque às vezes acontece assim, olha, eu queria levar um aluno, assim, as escolas, 

eu quero levar meu aluno num tal lugar, então assim, algumas escolas têm, por exemplo, eu 

quero levar meu aluno no cata vento, não quero levar meu aluno na Casa do Imigrante, por 

exemplo, ah porque eu quero mostrar para ele processo de imigração, processo de não sei o 

que, tá, se a escola tem verba à escola pode organizar o passeio; se a escola não tem a verba e 

espera pela Cultura e Currículo, o professor desenvolveu um projeto lindo maravilhoso 

dizendo por que é importante ir ao Museu da Imigração, e esse local não tiver vamos dizer 

assim, dentro da Cultura e Currículo, no conteúdo, dentro do corpo da Cultura e Currículo 

esse semestre, ele não vai. Então às vezes o professor pode falar assim: Pô, mas ah! Por que 

esse eu me referi se eu falei para fazer o projeto, para fazer a visita assim? Porque ele não está 

na Cultura Currículo e a escola não tem verba para bancar, agora se a escola tem verba para 

bancar, se você consegue chegar para o seu corpo discente e falar: Pô consegui o passeio, 

vocês querem colaborar com cinco reais para pagar o ônibus? E essas pessoas colaborarem, 

você pode até ir, agora se, comunidade carente, sem chance, não tem como, cinco reais para 

eles é muito dinheiro. 

Odair: Tendi. É uma dificuldade? 

Isabel: É. Para escola particular é uma maravilha Cultura e Currículo. 
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Odair: Claro, é supersimples! 

Isabel: Lógico. 

Odair: Mas voltando para aquela história, e aí falando daquela questão do Museu, voltando 

para questão do Museu. Você disse que enquanto professora aqui você chegou a acompanhar 

uma turma de escola, de qual escola? 

Isabel: Então, como te falei, quando eu estava na (...). Então, te falei que sou da Norte 2, 

quando eu estava na escola (...) acompanhei meus alunos no Museu de Língua Portuguesa. 

Odair: Que bairro que é essa escola? 

Isabel: Jardim Perí. 

Odair: Ah, não é tão longe (...) 

Isabel: Daqui não é tão longe. 

Odair: E que turma que era? E que faixa etária? 

Isabel: Um ano. 

Odair: Ah, Ensino Fundamental, do último ano. E qual foi tua experiência, então conta um 

pouquinho dessa experiência da visita. 

Isabel: Bom, eu vou contar de um todo. Primeiro muitos nunca saíram do bairro. 

Odair: Nunca tinham ido para outro ambiente cultural, então foi à primeira experiência de um 

acervo cultural diferenciado. 

Isabel: De muita coisa para eles, alguns tipos (...), mas muitos, tipo, eu não, para quê que eu 

vou nesse lugar? Fazer o que lá? Só para ficar olhando o quadro?  

Falei, não, para você. Você tem que pedir autorização para família e tudo mais. Você não vai 

fulano? Não, eu não vou. Porque você não vai? Ah, porque eu não quero ir fazer o que lá?  

Mas qual o problema de ir? Não, mas vou ficar lá olhando quadro, ficar olhando essas coisas? 

Falei: Vai só olhar não, você vai interagir, você tem um painel, você vai ler, você sabe, é 

bacana! Você vai falar assim: Meu, para que eu tenho que escrever sessão com dois esses? De 

repente você tem lá, sabe essa situação, com dois esses, com você com você cedilha, assim, 

ele vai explicar esse uso da língua, a mudança das palavras, assim (...) a (...) das palavras, que 

hoje eu uso, amanhã não uso, não vou nem usar a palavra (...) porque eu não acho que seja 

bem colocado, se colocar a palavra agora assim. Então vamos lá, então (...) aquela de, então 

está eu vou porque eu passei, mas eles não vão naquela de (...). 

Odair: Porque é um atrativo também... 

Isabel: Vai poder fazer que eu vou poder fazer de diferente. Então assim, eu quanto professora 

quando eu vou com eles eu adoro, eu gostei bastante, eu achei, olha isso, tem leitores que são 

super atenciosos e explicam super bem, e tem e às vezes você tem a sensação com enfoque 

maior de que você está mudando alguns temas principais, você tem o tema que continua. Tem 

o itinerante da mudança e tem o permanente, então eu particularmente gostei, eu achei que foi 

(...) Eu fui com trinta alunos, um dos professores e trinta alunos, primeiro eu perguntei a 

expectativa, o que eles acharam que era, três já haviam lido, leram os anteriores em outras 

escolas, e a expectativa é que eles falaram assim: Ah eu vou lá para aprender como é que 

escreve e a falar direito, para eles era isso porque lá no museu da língua portuguesa  ou ver 

como é que escreve e fala direito e tem um monte de palavras que a gente não fala mais então 
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eu vou lá para isso, porque para eles o museu é algo já...Antigo, é ultrapassado, que não vai 

ser usado, que não vai voltar, que não vai cair em reuso , aí eles fora, olha que legal, adoraram 

a interação, a parte da interação quando você fala a palavra da onde vem (...), eles gostaram 

disso, da visualização, e gostaram também do tratamento, são tantas coisas interligadas, eles 

gostaram do tratamento, (...), de como eles foram tratados, ai você pode me acompanhar por 

favor, eu faço assim, faço assado , e ai ele falou comigo , você viu ? Ele tratou a gente, eu 

perguntava e ele respondia. Então, assim, foi enriquecedor enquanto pessoa, (...) enquanto 

pessoa a importância que tem, e também quanto a conteúdo, pelo mínimo que tenha sido ali, 

eles tiveram uma aula diferenciada, eles viram o que pode ser, e tiveram assim, não vou dizer 

assimilação, mas a reflexão de algumas questões dentro da sala de aula. 

Odair: A sensação que eu tenho é que o tempo é curto? O percurso, o que você achou dessa 

história? 

Isabel: Ainda mais quando você tem um tema novo, quando você vai passar pelo que já está 

lá. Na verdade, eu não sei, não vou dizer que a aula é da casa, mas às vezes tem uma coisa que 

vai dar mais destaque, esse mês é mês de não sei o que então vou destacar, então assim, eu 

acho que é curto porque a procura é muita, vou ter um roteiro rápido porque você até acaba se 

chocando com outras turmas das outras escolas, então assim, é um ponto de visitas de estudo, 

e assim, se eu tenho essas visitas com freqüência de outras escolas, são mais escolares do que 

normais. 

Odair: Com a greve então, piorou... 

Isabel: Não devido a greve, devido a verbas. 

Odair: Isso. Mesmo que não tivesse, são fatores. Eu estava conversando com a outra diretoria 

e ela não tem nenhum recurso para visita (...), por exemplo, então quer dizer, desde que você 

queira ir com uma escola, a não ser que você tenha o dinheiro na própria escola e consiga 

fazer... 

Isabel: Depende da comunidade, dependente da clientela. Sim porque eles têm escolas 

públicas que são longe, que os pais ainda não têm os filhos numa escola pública, você tem lá a 

escola pública que é meio que classe média, falida ou não falida, mas gosta de ostentar, então. 

Vão, e se tem realmente escolas públicas de periferia que uma ou outra conseguem, mas a 

maioria não consegue. O roteiro normalmente é curto. 

Odair: Porque eu percebi nas visitas, quando eles começam a se sentir à vontade quando é a 

primeira vez, e eles começam a falar eu posso perguntar eu posso colocar a mão naquele 

objeto tal e não fica inseguro quando começa a curiosidade termina. E você conseguiu alguma 

vez você conseguiu voltar com a turma?   Isabel: Não. 

Odair: Não conseguir isso foi uma coisa interessante? 

Isabel: Mas não porque eles não quiseram, (...) quando nós vamos lá de novo? Porque foi 

mais ou menos assim, aí, quando estava ficando boa a visita acabou, quando eu estava 

começando a entender o que ela estava falando, quando eu estava começando a gostar acabou, 

quando nós vamos? Falei assim: Ah, isso tem que ver com a direção da escola, porque eu não 

posso, vai falar assim, então você dá o dinheiro e a gente vai. Eu enquanto pessoa (...) então a 

gente vai depois da escola, está? (...) não posso porque é uma responsabilidade muito grande. 

São menores, então assim, saindo com eles com o ônibus da escola com autorização dos pais 

já é uma responsabilidade, agora imagina uma coisa elaborada e feita pelo professor, se bem 

que eu conheço professores que fazem e obtêm sucesso, mas é arriscado. 
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Odair: Tem que assumir um risco (...) 

Isabel: Muito grande  

Odair: Pode estar dado certo no dia que qualquer ocorrência, pronto. 

Isabel: A mínima ocorrência que tiver ninguém vai falar assim, mas ele fez isso, isso foi tão 

bacana, você vê gente, não só vão lembrar-se do aspecto negativo, nunca dos positivos. 

Odair: Mas acho que uma coisa também assim, o legal de você ter realizado, é que você sente 

que, eu acho assim, esse é um tipo de programa que tem que ser valorizado.  

Isabel: Eu acho que o Museu da Língua Portuguesa, a Pinacoteca, MAM, mas assim, eu 

tenho, se eu falo para o aluno, vamos ao MAM, agora eu estou aqui, não estou lá na 

faculdade, mas ele me fala assim, o que é o MAM? Ah, é o Museu de Arte Moderna, mas o 

que é o Museu de Arte Moderna? Ele tem o direito de saber o que é o MAM e de ir ao MAM, 

por que não? E depois ele vai falar ah, aquilo eu não gostei porque sei lá, não entendi nada, 

mas ele tem esse direito. Então assim, eu acho que esses incentivos de visitas àquela parte do 

colégio do coreto no Lago do Café, ele tem esse direito, mas infelizmente são poucos que 

ocorrem, essas saídas turísticas (...), não só na Cultura Currículo, você pode (...), mas assim. 

Odair: E nessa turma que você acompanhou você estava com eles, são sua turma de aula, você 

acha que mesmo que minimamente melhorou a postura deles, com relação à aula que você 

estava dando... 

Isabel: Minimamente melhorou quanto, quando ele entrou (...) sabe, melhorou lá quando ele 

viu alguma coisa que ele não, você pode pôr a mão (...), o interesse dele, eu acho que já 

brotou um ínfimo interesse dele, que é o interesse de ouvir, porque essa é a parte mais difícil, 

eles ter o interesse de ouvir, mas ao mesmo tempo em que ele já teve um interesse de ouvir, 

eu acho que já houve uma melhora, porque eu não preciso ficar lá, psiu psiu psiu, que é 

desagradável, ele teve esse interesse de ouvir então já acho que houve uma melhora de 

postura, e em sala de aula, lógico que quando eu cheguei em sala de aula eu falei: Então, levei 

o material complementar, levei uns slides, passei na sala de aula,, voltei um pouquinho, 

pincelei a chegada dos portugueses no Brasil, então assim, eu estava dando aula de literatura, 

de português, mas assim, eu tive que apontar, tive que (...), colocar ele a par da situação, situei 

ele na faixa, assim, na época que houve a abordagem (...). 

Odair: Você tinha que falar de história... 

Isabel: Sim, eu tive que falar de história, cultura, e falar da (...) do uso da língua, mudanças do 

percurso da língua, e assim, eu acho que tem uma melhora, se eu disser que não tem é 

mentira, ínfima, mas tem, pelo menos naquelas aulas ali parou, agora, a partir do momento 

que eu cobrar o conteúdo dele, aí é outra história. 

Odair: É, na verdade precisava de um olhar que esse tinha que ser um cotidiano tem que estar 

dentro do processo e parte do processo e desde a primeira experiência escolar, na nona 

experiência no mínimo ele teria que (...), que se tivesse uma experiência por ano mínima que 

fosse, se ele tivesse no nono ano ele estaria na nona experiência, aí isso teria outro impacto. 

Isabel: Teria outro impacto, seria uma coisa acumulativa, por no mínimo que seja ele 

estabelecer algum conhecimento prévio do que ele já viu ontem. Quando teve aquela feira no 

Mauricio de Sousa, feira não, exposição das obras, e todas elas foram transformadas em 

quadrinhos dor personagens do Mauricio de Sousa, então a Mônica virou Monalisa, o 

Cebolinha, e eu estava na faculdade na época, e eu tinha uma amiga que trabalhava com o 

Mauricio de Sousa e então eles tinham conhecimento direto na Pinacoteca, acesso direto na 
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Pinacoteca, e lá eles estavam precisando de monitores, então ela indicou, eu fui e fiz o curso 

na Pinacoteca só para acompanhar aquela “criançadinha”, porque assim, e foi doido porque 

assim foi uma escola particular muito bem conceituada em São Paulo, (...) gente, esse aqui é o 

Mônica Monalisa, mas não é aquela linguagem infantil de jeito nenhum, não era esse o 

intuito, então você ter a postura e a linguagem que você quer colocar com as crianças, essa 

aqui é a Monalisa, alguém conhece a nossa Mona, Mônica Monalisa? Aí um falou assim: Ah, 

quando eu fui ao Museu do ´Louvre com a minha avó eu vi a Monalisa, e ela é muito legal, 

ela tem uma cara assim, é um pouco velha? Não está muito bem, como a minha vó falou 

aquela foto assim, o tempo inteiro, ela não sorri, ela não gostou, mas quando eu fui ao Louvre 

com a minha vó, eu vi a Monalisa. Você vê? Não tem como, porque assim, ele já (...), a 

experiência que ele teve, ele já fez referência sobre a Monalisa com a Mônica, então assim, 

são somatórias. Infelizmente quando ele vê um aluno do nono ano lá no Museu da Língua 

Portuguesa quando falou do Camões, das batalhas, dos Lusíadas, ele: Hã?! A minha vizinha 

minha tia que se chamava Luzia, mas ninguém mais chama Luzia hoje em dia, aí você vai lá, 

conta (...) tudo bonitinho para ele, você tem que falar tudo e tal. Então assim, a inferência que 

ele faz não é uma inferência de somar os conhecimentos, diferente da inferência de um garoto 

que fez um garoto de oito anos, um aluno do nono ano, ele tá com quatorze, quinze anos. 

Odair: A experiência de vida, ou seja, a experiência cultural é totalmente diferente, sem 

dúvida. 

Isabel: Totalmente diferente. Eu usei na minha... Um dos teóricos, um não, o mais usado na 

minha dissertação sobre (...) capital cultural, e usei o (...) aparelho (...), então assim, é 

complicado de fazer. 

Odair: Mas eu acho que é assim, é interessante perceber hoje, a menos que já se entende que o 

acesso não é suficiente, você precisa ter o que eu chamo de vivências. 

Isabel: É uma contextualização, não adianta eu falar assim: Ah, nós vamos ao Zoológico, ta, 

ih, mas eu vou contextualizar alguma coisa, vou falar assim: Olha, lá no Zoológico nós vamos 

ter os animais que são destinados de países que tem um clima que (...). Você contextualiza o 

mínimo que seja para que ele tenha assim, certa reflexão, certa base, do que ele vai ter e do 

que ele possa falar, porque outro aluno falou assim: Mas... onde é que tem urso no Brasil? Eu 

nunca vi urso no Brasil, meu pai falava que existia no circo, agora não tem mais, mataram 

todos os ursos no Brasil, por isso que não tem mais urso no circo. Ele falou, aí eu falei assim: 

Ah não, deixa eu te falar ruma coisa, não pode aprisionar animais em circos, por isso que os 

grandes circos já (...), quando se faz uma pesquisa, aí eu não to falando que eu sou uma 

grande professora porque eu não sou, porque eu também tenho vontade de pegar um aluno, 

pegar ele pelo pescoço... 

Odair: Mas isso é bom porque só de fazer a pergunta, já gera curiosidade e com essa 

curiosidade se consegue respostas. 

Isabel: Então, é aí que eu vejo que é o grande momento, se eles têm essa curiosidade, você 

tem que dar esse feedback para eles, você não pode chegar para eles e falar ah senta lá que 

depois eu te respondo (...) no mínimo, nem que seja para fazer, às vezes eles levantam a mão 

para fazer uma reflexão ou uma contextualização, aí você fala assim: Meu Deus por que ele 

não ficou calado? Agora até eu conseguir voltar e todo mundo entrar, baixar esse alvoroço 

que ele levantou, já tá acabando minha aula, então se eu falar para você que eu não tenho 

vontade de ir lá, pegar ele pelo pescoço e xingar, é mentira, se eu não tenho vontade de calar, 

se eu nunca chorei na sala dos professores, fulano acabou minha aula, é mentira, só que tem 

um detalhe , levanta e vai, assim, o que eu acho triste, o que eu acho ruim é ficar falando 
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fulano quebrou minha aula, fulano quebrou minha aula...Se eu falar que nunca fiz isso é 

mentira, mas cair nessa todo dia, todo dia, todo dia, de jeito nenhum. 

Não sei se por que assim, eu sou casada, mas não tenho filhos, então assim, tem uma situação 

aí que eu vejo colegas que trabalham de manhã até de noite, então ele tá sobrecarregado pelo 

trabalho, e assim, qualquer inferência que não é feita positiva na aula já é o bastante para 

explodir, e o aluno tem culpa disso? Não, ele não tem então eu tenho que saber também é (...) 

diferenciar isso, mas somos seres humanos... 

Odair: Mas eu sinto que (...) deixa eu terminar um pouco aqui (...) que você estava contando, 

tem alguma coisa que você lembrou e não comentou alguma coisa que você achou legal? 

Isabel: Eu gostei da distribuição dos espaços, porque assim, foi em ordem cronológica, às 

vezes você vai num eu tenho uns relatos que são não cronológicas, então tem certo problema. 

Eu gostei porque foram assim, cronológicas as situações também e eu acho (...) essa 

revitalização desse espaço bonito, eu achei um espaço muito bonito, assim, uma localização 

estratégica de um lado a Pinacoteca e do outro o Museu da Língua Portuguesa, o que eu acho, 

assim, então, eu gostei, eu achei que os monitores foram super (...) e simpáticos, não é só 

aquela coisa, e eu fui chata também, deselegante, porque eu conversei, contextualizei e 

perguntei e a todo o momento ele interagiu comigo, então assim, ele não estava só com aquele 

roteiro decorado não, ele sabia o que ele estava dizendo, eles tinham olhado antes, isso que eu 

achei muito bacana. 

Odair: Você sentiu falta de alguma coisa? 

Isabel: Do tempo. 

Odair: E conteúdo? O professor de português, você ache que tinha que ser (...). 

Isabel: Não, o que se foi proposto o Museu da Língua Portuguesa onde será visto “tal tal e 

tal”, então assim, você tinha aquele roteiro, aquele roteiro foi proposto, foi legal, tanto que foi 

a contento, tanto que eu indaguei e ele respondeu, interagiu comigo, ele falou assim: Ah! 

Professora isso não está aqui porque eu já fui num lugar antes com os meus alunos e indaguei 

que foi no Cata Vento, ele falou assim: Não professora, isso você ainda vai ver no próximo, 

não, ele interagiu, em nenhum momento ele falou (...) no próximo não sei o que eu não vou 

adiantar antes, eu não vi nada ainda. Então assim, ele conversou, interagiu, respondeu já me 

deu as respostas necessárias ao que eu indaguei, e é aquilo mesmo, ela até assinou comigo, e 

assim, eu gostei, o que eu não gostei, o que eu achei curto mesmo foi o tempo. Eu não sei se 

isso é de organização do Museu ou não, mas assim, eu acho que sabem o público, o tempo da 

visita e o público, o que eu acho é que de repente assim, se você. Eu vou receber hoje vinte 

escolas, não dá para receber dezoito para aumentar o tempo de visitas daquelas escolas? (...) 

problema da educação, não é isso não! Mas assim, é pelo menos ele vai saindo com vontade 

de quero mais, mas ele vai ter um pouco mais, ele vai ter um tempo maior para interagir, que 

nem você falou, quando ele tá se soltando, é hora de ir embora, então ele pode se soltar um 

pouco mais, ele pode voltar e construir algumas outras referências. 

Odair: Talvez tenha a necessidade de uma segunda visita, uma terceira visita da escola, e você 

for de novo sem monitor porque ele já sabe chegar e já tem certa autonomia dentro do espaço. 

Isabel: O que é importante, ele se reconhecer, quando ele pergunta que ele interage com ele, 

ele se reconhece, a partir do momento em que ele vai (...) que ele se sente opa independente, 

ele fala que não é, (...) eu to sabendo agora. Eu acho que falta este. Não só para o Museu, mas 

para ele, para o aluno todas essas dinâmicas. 
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Odair: E como professora de português, você acha que houve assim uma valorização do olhar 

profissional, ah, esse estudo de português é importante, a professora é importante, houve essa 

conexão, você sentiu? 

Isabel: Não eu não sei se houve valorização não, ele falou assim: Ah mas agora entendo 

quando você fala que a gente tem que fazer algumas coisas melhores aí, a gente tem que 

querer um pouquinho mais, eu disse: Então estamos aí, agora a postura dele ter mudado na 

minha aula, não, não é, enquanto eu continuei aquele assunto que interessava, contextualizei 

Os Lusíadas, quando falou ah, minha tia Luzia, falou das palavras, ritmologia que eles 

perguntavam, porque quando a gente chegou falou assim, gene, o que vocês acham que ficou 

faltando lá que vocês viram que vocês queriam saber um pouco mais, não é aquela história, 

escreva um texto falando o que você achou, não, vamos lá todo mundo falando agora, na 

próxima aula, porque eu os levei num dia e no outro eu tinha aula com eles, então acho que 

isso deu certo, porque se eu tivesse os levado, e não tivesse no outro dia tido a aula com eles, 

até retomar, se eu tivesse (...) na sexta e (...) na segunda, já ficaria disperso porque até 

retomar... e essa é uma das coisas que acontece, a maioria dos passeios (...), tchau tudo bem 

vou chegar segunda na escola (...), não tá com aquela pulga atrás da orelha ainda, dá no dia 

anterior.  

Odair. Legal, obrigado Isabel, pelo seu tempo (...). 

Isabel: imagina, é como te falei, sei como é difícil porque fiz a pesquisa com os professores. 

Odair: E se precisar, estou à disposição! 
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Entrevista  8 - Série de Entrevistas: Museu da Língua Portuguesa 

Entrevistada Marina Sartori de Toledo em 30/11/2013 

 

Odair: Só para nós não perdemos algum registro importante, deixa eu te contar então um 

pouquinho da história. 

Marina: É eu fiquei curiosa para saber como foi. 

Odair: Eu tenho feito algumas visitas, assim a ambientação também comento contigo, eu 

entro fico passa um tempo vou sentindo o clima, como eu estou usando a metodologia acabei 

fechando a metodologia da observação participante, aquela coisa mais é que envolve mais a 

pessoa o pesquisador no ambiente, invés daquela pesquisa sociológica quantitativa mais seca 

é essa emersão é mais importante. 

Odair: Como eu comentei com você eu tinha que terminar os meus dois módulos de 

disciplinas terminei agora em julho as minhas disciplinas agora é só fazer a pesquisa (...) e ir 

em frente. E falei para minha orientadora o interesse de você com relação a questão de 

avaliação no meu caso, não vai ser eu não, vou trabalhar a avaliação em si, eu vou trabalhar 

indicadores porque o meu interesse mesmo é a relação. Então aí eu fiz essa conversa, ela falou 

que tudo bem legal. 

Marina: É não indicadores também é porque como a gente estava começando essa coisa agora 

a gente tem feito pesquisa aqui interna, ainda tenho muitas coisas que eu quero estudar mais 

sobre a avaliação, e também neste sentido de indicadores para nós aqui de como eles veem o 

que eles veem o que aprende o que não aprende. Gostaria imensamente de depois de 6 meses 

depois conversar com alguns para ver o que ficou de residual, mas isso a gente ainda não 

chegou é mais sofisticado. 

Odair: Mas isso eu vou medir para você  

Marina: que legal. 

Odair: Então essa conversa na verdade é  meu interesse mesmo, nesse que você chama de 

residual ver qual o impacto da metodologia que vocês aplicam, mais do uso dessas novas 

tecnologias ,porque meu eixo de discussão  não vai ser um eixo tanto na crítica do conteúdo, 

não vou fazer nada de conteúdo nem (...) nem impresso, não vou fazer a crítica é no sentido, 

eu vou fazer na verdade uma análise da metodologia  mas em função  dos objetivos de 

medição, os objetos de medição que são meu eixo e o que isso impacta. É claro eu já possuo 

algumas intuições, eu já trabalho um pouco com isso, eu dou aula sobre redes sociais  também 

então eu já sei um pouco sobre esse impacto, mas nunca medi e não tenho visto medições, 

assim  indicadores por elementos externos no estudante por exemplo  e se isso tem motivado 

ou não esse processo de continuidade se o docente dessa escola usa  como um culturismo uma 

coisa mais agradável ou se pedagogicamente está tendo mesmo um efeito diferenciado, então 

como ela achou que isso é legal, apesar que meu viés vai ser o viés da cultura ,mas 

pedagogicamente vai se entrecruzar bem fortemente. Mas, o que vai ser legal (...) é que eu 

posso ajudar, no que eu posso contribuir e eu acho que isso vai ser interessante é saber de 

você ou de vocês que não precisa ser agora, a gente vai construir essa ferramenta este 

questionário. Então a ideia vai ser aplica-lo em três escolas ou três salas com perfil 

socioeconômico diferenciados uma sala ou uma escola situada na periferia, uma escola 

situada numa zona intermediaria estadual, e uma particular de uma classe média alta ou um 

outro perfil mais socioeconômico mais equacionado e fazer as comparações dos olhares e 
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dessas percepções e dos usos nesses três ambientes. Agora o que eu gostaria de ter com você 

um pouco é assim, quais são os indicadores que você gostaria de ver inclusas nessas questões, 

que informação que seria útil para o museu? Porque vai ser útil para a pesquisa, mas, vai ser 

útil para vocês também, então para mim aliás é até agradável ser um apoiador. 

Marina: É eu tenho duas curiosidades maiores vamos dizer (...) Uma é essa questão mesmo 

que a gente chama as vezes de residual, que fica do trabalho, bom tem duas coisas tem o 

visitante espontâneo, mas também tem os grupos que são atendidos pela gente, então 

obviamente me interessa muito saber sobre nosso trabalho, como é e que impacto isso causou 

nas pessoas, se isso contribui mais ou não. A experiência é do visitante ainda mais num 

museu interativo assim e essa é a ideia nossa, porque eu acredito na construção do 

conhecimento, então é ele que vai fazer. Então para que serve um mediador? Eu acho que ele 

potencializa essa experiência no sentido de criar, ajuda a criar reflexões, conexões que vão 

fixar melhor talvez esse conhecimento e também ampliar o leque dessa relação com a língua e 

com a cultura. Então obviamente essa é uma das coisas que eu tenho vontade de perceber 

assim o que ficou e de que maneira isso ajudou. A outra e é o que eu acho que você está 

fazendo mesmo, é de que forma essas tecnologias também fazem esse papel, aproximam, não 

só aproximam como também trazem um aprofundamento. Não precisa necessariamente, a 

pessoa virar um expert na língua, mas se ele perceber melhorar a função da linguagem, essa 

língua como objeto cultural também. Então ela é o elo, o elemento de conexão em tudo que a 

gente faz. Ela perpassa tudo, até que ponto as pessoas tem consciência disso para usa-la da 

melhor maneira que puder. Então é logico que isso é extremamente sofisticado, (...) por isso 

que eu digo não seja talvez tão profundo, mas até que ponto o museu faz perceber essa língua, 

porque a gente usa e não percebe necessariamente, está tão imbricado na gente, então essa é a 

uma curiosidade. Onde a gente pretende chegar, daí eu te coloco não necessariamente que eu 

quero de você, quando você pergunta, mas a gente tem muita vontade os medidores também 

até porque esse ano de 2014 nós vamos começar a reformar o 2° andar toda expografia. Então 

também nos interessa saber isso, quer dizer, quais dessas tecnologias que a gente usou, dessas 

instalações que fizemos, realmente criaram/ trouxeram algum valor nesse sentido agregam 

para o público ou foram só uma novidade tecnológica e não uma ferramenta de construção de 

conhecimento. Então isso é uma coisa que com o tempo nós queremos fazer, que é chegar e 

percebe do que os jovens gostam no museu. Já sabemos por exemplo, tem muitos 

adolescentes que falam: “Eu gostei de saber a origem das palavras”. É muito gostoso você 

ver. Ele não fala que ele gostou de jogar no beco das palavras, então isso já é um referencial 

que eu acho interessante. Mas então se essa forma de descobrir a origem é interessante para 

ele e aproximar mais, perfeito. Será que o mapa dos falares também, será que a linha do 

tempo mais tradicional do jeito que ela é, também?  Ela é importante dessa forma e não de 

outra então isso é uma coisa que ao longo do tempo a gente também quer descobrir, mas eu 

acho que fundamental para mim é descobrir isso, se essas ferramentas, essas linguagens - eu 

uso as duas coisas porque eu acho que são as duas coisas aqui a tecnologia ela é ferramenta e 

linguagem é o suporte da linguagem - se elas estão sendo eficazes nesse sentido e a outra 

mesmo se eles conseguem perceber então essa língua de uma forma distinta. 

Odair: Educador e mediador para você é a mesma coisa? 

Marina: É a mesma coisa eu, a gente fala muito educador aqui, mas eu estava fazendo um 

trabalho no Recife e lá eles usam mediador. Eu gosto mais de mediador também, quando eu 

entrei aqui eles eram chamados de monitores, e havia nisso um tratamento próximo daquela 

coisa que a gente chama de guia. Que não tem uma qualificação especifica desse trabalho com 

os jovens no sentido de potencializar esse conhecimento então, eu comecei a usar a palavra 

educador porque esta palavra as pessoas valorizam de uma outra forma. E realmente 
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aconteceu, é incrível, a forma de chama-los como educadores fez com que as pessoas 

começassem a vê-los de outra forma. Mas eu acho que eles são mediadores, porque aqui a 

gente faz um processo educativo no sentido mais amplo da palavra aqui a gente faz uma 

mediação mesmo. E a mediação, não só no sentido de estar no meio, porque eu digo que esta 

mediação ela é para mim circulada em todos os sentidos quase uma mandala mesmo. 

Odair: Algumas vezes eu os vejo mais observado e estando prontos para atuar, aí eles são 

mais proativos quando eles percebem? Como é que você trabalha isso? 

Marina: Isso com o público espontâneo ou com os grupos? 

Odair: Tanto faz, tem diferença? 

Marina: Tem, o público espontâneo a gente tem colocado aqueles jogos ali no espaço, para 

poder trabalhar com eles. A ideia que eu gostaria que eles fossem mais proativos no sentido 

de instigar o público, eu falo que é assim, é uma coisa que também a gente chegaria lá se não 

tivesse tanta rotatividade. Nós tivemos uma mudança de organização social em julho do ano 

passado, e com isso aumentou o número de carga horaria deles, saiu muita gente, aí tem gente 

nova você começa tudo de novo. Mas por exemplo essa coisa a sofisticação de você ler a 

postura, ler o físico do visitante. Eu brinco com eles eu falo assim: Você tem que olhar um 

ponto de interrogação na testa do visitante. Então, porque tem aquele visitante que ele está lá, 

ele está olhando, você percebe que ele está fazendo a pesquisa dele, a exploração dele e você 

pode não chegar nele, mas tem aquele que está vagando pelo espaço, aquele é uma pessoa que 

você pode tentar instigar de alguma maneira e tal. Aí vai muito dos educadores, tem uns que 

fazem isso e que chegam para um diálogo, outros não. Eu trouxe o jogo que era uma maneira 

de aproximar mais. O próprio visitante acaba vindo pela curiosidade ou eles se sentem mais a 

vontade de às vezes provocar, isso no visitante espontâneo. Nos grupos, o que a gente procura 

mesmo é que seja uma experiência do visitante e eles, eu costumo dizer que eles fazem as 

costuras, então o que eles fazem: La no acolhimento normalmente eles colocam uma questão, 

fazem um desafio, alguma coisa, uma proposição que vai trazer uma linha a partir do que ele 

conversou com o grupo e percebe que o grupo veio buscar e se não tem nada específico ele já 

tem uma proposta dele e a partir daí vai parando nos espaços. Por exemplo: eles exploram as 

palavras cruzadas, então ele deixa que eles explorem a partir de alguma coisa que eles 

conversaram anteriormente, depois quando ele reúne o grupo de novo, aí ele: - Então, o que 

você descobriu? Descobriu isso, descobriu aquilo, mas por que se deu assim? Por que essa 

palavra entrou para o português? E aí vai completando, trazendo novas questões e tal, dá uma 

alinhavada e joga uma outra questão para ir para outro espaço. 

Odair: Isso porque ele fica acompanhando esse grupo do início ao fim? 

Marina: Isso, os grupos escolares que são agendados. A gente tem alguns tipos de visitas 

distintas: tem o agendamento com os grupos e que a maioria são os grupos escolares, então 

um educador pega 20, 22, dividimos a escola em dois grupos e ele acompanha esse grupo 

fazendo um trabalho nesse sentido, por exemplo, ele quer falar sobre a construção da língua, 

então ele faz lá embaixo alguma provocação nesse sentido. Uma coisa que a gente faz é 

brincar com telefone sem fio para eles irem percebendo essa questão da oralidade e como é 

que a palavra se transforma, depois ele pode jogar aqui em cima então essa questão: -Quais 

são? Que elementos entraram para essa língua? A partir do que? Até um pouco na questão da 

história ou então ao contrário, eles pegam: -Ah você é descendente de tal, que vem de tal 

país…, daquele outro…, então o que nós não falaríamos, se palavras desse ou daquele idioma 

não tivessem entrado para o português? O que não estaria no nosso português se os italianos 

não tivessem vindo para cá? Aí entra sempre uma brincadeira, uma pergunta, uma questão e 

muito nesse diálogo do que eles trazem também, sendo que o educador sempre tem um norte, 
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claro. E aí eles vão buscar, pesquisar, ele vai trazendo e trabalhando essa questão do processo 

de construção, por exemplo, da língua. 

Odair: Só uma pergunta: Quando ele vai fazer essa facilitação ele já conversa? Normalmente 

vem um professor acompanhando, normalmente ele não vem com uma proposta…? 

Marina: Não. Muito difícil. Essa é uma coisa que nós adoraríamos e isso a gente consegue 

com algumas escolas particulares. A escola quando ela vem, ela já diz: -Olha, estamos 

estudando tal coisa e gostaríamos de desenvolver tal proposta. O ideal, por exemplo, seria que 

a escola agendou, nós ligássemos para ela e tentássemos falar com o coordenador, nós até 

tentamos isso algumas vezes, mas é assim: -A professora pediu para agendar para todo 

mundo, todas as classes. Sabe?! Alguma coisa assim. FDE, por exemplo, eles distribuem os 

ônibus, então as vezes o professor vem e nem sabe por quê veio, é uma pena mesmo, mas 

enfim…Temos um trabalho com uma escola particular que vem todo ano em fevereiro. No 

começo ela vinha com aquele caderno, com o pessoal anotando coisas e tal, a gente fez um 

trabalho enorme com eles no sentido de mostrar:-Olha, deixem que eles explorem, que eles 

pesquisem. Se você preparou eles bem lá, aqui a gente está trabalhando essas relações, ele vai 

conseguir preencher isso depois, a gente pode até deixar 15 minutinhos, terminar antes para 

que ele preencha aqui e tal. Então a gente fez essa experiência esse ano e deu super certo uma 

coisa assim, de ir construindo uma parceria. Agora, a maioria das escolas não tem, então 

quando o professor chega o rapaz que recebe as escolas, ele conversa com o professor: -

Professor tem alguma coisa que o senhor quer que eu trabalhe? A maioria não quer, então a 

gente vai nos alunos mesmos: -Ah o que vocês estão estudando? O que vocês esperam aqui? 

O que vocês imaginam que vão encontrar? Tirando um pouco as expectativas deles e também 

perguntando o que eles estão estudando, a gente tenta conectar isso. Por exemplo, um 

educador que pensou: hoje vou fazer pensando na raiz africana da língua portuguesa, (..) ele 

chega lá e percebe que o grupo está estudando os indígenas, então ele troca ou então eles 

estão estudando alguma coisa relacionada com objetos e história, aí a gente trabalha a ideia de 

curadoria e a gente vai mudando dependendo do que eles sabem. Retomando, com os grupos 

que agendam trabalhamos dessa forma. Além disso, nós temos essas intervenções no espaço 

que o educador propõe algum jogo para o público espontâneo, que também discute a cultura 

ou essa relação de cultura ou a própria língua. Para também trabalhar com os esses visitantes 

espontâneos, estamos tentando aprimorar:  ter um carrinho e fazer com que o educador ande 

pelo espaço.  Temos feito umas coisas com música, com cortejos de puxar as pessoas, não sei 

se você chegou a pegar um aqui, a gente faz jogos, interferências aqui no hall da estação, 

então a gente faz muito para trabalhar essa ideia da palavra e de como a palavra se articula de 

diferentes formas e como ela muda; a gente faz jogos com poemas: eles saem com guarda-

chuvas pendurados com versos, as pessoas vão pegando e eles combinam um jogo e a gente 

começa um jogral, cada um falando seu verso de formas distintas, as vezes muda a sequência 

e tal e aí eles vão percebendo essa questão do conteúdo em relação à palavra.  

Odair: Isso eles fazem no hall da estação? 

Marina: No hall da estação com os passantes.  

Odair: Isso tem a ver com uma tentativa de aproximar um público da visitação?  

Marina: Aproximar da visitação, aproximar esse público da língua também. A gente faz 

algumas relações com a própria estação então, por exemplo, a estação é super bonita e 

ninguém percebe, então a gente andou fazendo (...) a gente joga lá de cima bolhas de sabão, as 

pessoas olham para cima e aí a gente trabalha com poemas relacionados com a estação, a 

estação e a cidade e a gente vai aproximando o público, tanto do prédio da estação, quanto da 

língua e do museu. 
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Odair: Você não consegue ter uma periodicidade disso, é… 

Marina: Fazíamos em eventos, datas comemorativas, o aniversário da cidade, o aniversário do 

museu, o aniversário da estação, fizemos no dia das crianças. Mas, agora fazemos 

mensalmente. Normalmente na penúltima semana do mês, fazemos uma ação no hall da 

estação, por uma hora, durante três dias. Essa é uma outra forma de trabalhar com o público 

espontâneo, e temos as visitas que nós fazemos nos finais de semana. Nos finais de semana 

nós não agendamos grupo exatamente para poder trabalhar com o público espontâneo. 

Existem horários de visita, dois horários que a gente chama de visita comentada ao acervo, 

que é essa visita que o educador vai trabalhando aspectos da língua. Mas de uma forma mais 

suave porque o visitante vem para um lazer cultural, então o que ele faz é mesmo o que a 

gente chama de visita comentada, é quase só um bate papo a partir do interesse dele e do que 

eles vão sentindo. O educador percebe o que o grupo está esperando dele, aí ele joga uma 

questão ou outra sobre a língua e assim vai. Então nós temos dois horários de visita 

comentada às 11h00 e às 13h00 e às 12h00 e às 14h00 a gente faz uma visita ao prédio da 

estação. Essas são as relações que a gente tem com os visitantes diretamente como forma de 

mediação. 

Odair: Mas tem que ser agendado isso ou a pessoa procura essa informação? 

Marina: É divulgado no site do museu e em outros veículos. A pessoa chega uns 20 minutos 

antes e se inscreve. 

Odair: Sei que tem e normalmente a pessoa sabe e ela se desloca para cá. 

Marina: A gente faz a inscrição 20 minutos antes e as pessoas vem. Quando são eventos tem a 

divulgação, a imprensa faz e tal. São sempre formas de mediação que a gente busca, Odair, 

essa é a proposta. Desde a construção e a criação de um material físico, por exemplo, um 

caderno. Em todas as exposições a gente faz um caderno desses, que seria a “continuação“ da 

visita na escola, até os jogos que a gente cria sempre relacionados com aquilo que a gente está 

querendo explorar ou com aquilo que a gente sente que é importante trabalhar com o público 

e também temos criado muito. Estamos buscando sempre, por exemplo, a questão da leitura, 

como é que a gente pode trabalhar esse incentivo à leitura, mas ler de uma maneira crítica, 

uma leitura de mundo, uma leitura de contexto, aqui tem muita imagem então a leitura de 

imagem também. Então a gente vai criando ações, eventos ou jogos ou as vezes intervenções, 

contações de histórias. 

Odair: O desafio talvez é porque é muito rápida a presença da pessoa aqui, ela não tem uma 

frequência de 2, 3, 4, é naquele momento e pronto. 

Marina: Exato. Então o que a gente diz nesse caso, desse visitante espontâneo, eu costumo 

dizer assim, eu falo para os educadores: -Já teve alguma coisa que te despertou um olhar, um 

pensamento ou curiosidade para alguma coisa que você viu e chegou em casa e pensou vou 

pesquisar mais sobre isso ou te fez pensar sobre isso? É esse o nosso papel com o público 

espontâneo principalmente. Porque de novo, não é uma educação, ou melhor, eu acho que é 

esse potencializar o processo do conhecimento. No caso do visitante espontâneo ele vem e eu 

já parto do princípio que alguém que vem fazer um lazer no museu, ele vem movido por uma 

curiosidade de conhecimento: -Eu vou conhecer alguma coisa. Nem que seja a curiosidade de 

conhecer o espaço físico, ele vem movido por alguma vontade de conhecimento, conhecer 

alguma coisa. Então é em cima desse conhecimento que a gente busca trabalhar, potencializar 

isso, esse conhecimento. É você trazer uma dica, uma informação, a informação sozinha não, 
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sempre uma informação que conectada a experiência que ele teve traga uma reflexão ou 

produza uma conexão para ele. 

Odair: Uma coisa que estava meio curioso: quanto tempo de museu? 

Marina: O museu está com 7 anos. 

Odair: Você está aqui desde o começo? 

Marina: Não, eu estou há 6 anos, entrei quando o museu tinha 1 ano. 

Odair: Praticamente desde o início. Você sente que esse tempo que você tá ele tá cumprindo o 

propósito das pessoas que pensaram o museu, o formato, você tem essa… 

Marina: Eu acho que quando eles pensaram, é curioso, eu sinto duas coisas: que quando eles 

pensaram, eles não pensaram em ter mediadores, tanto é que eles imaginaram que isso seria 

automático mesmo só a relação do visitante com o acervo através dessas ferramentas mais 

tecnológicas, ao mesmo tempo, antes da abertura eles fizeram uma “mega” formação de 

professores imaginando então que o professor seria esse mediador ou esse agregado e o que a 

gente percebeu, antes de eu entrar eles já perceberam, que isso não se dá tão fácil. Eu fui 

fazendo um parêntese, e já respondendo, eu estive no México (que eu até adiei de conversar 

com você) para um seminário sobre mediação. Lá eles chamavam de guias porque eles ainda 

estão nos guias, eles têm já um trabalho de educação, mas eles estavam provocando também. 

Ele foi constituído assim: primeiro dia foi mais sobre formação do mediador, o segundo dia 

foi quando eu falei que são essas ações e no terceiro dia uma pessoa de Vancouver da 

universidade que trabalha com pesquisa de público, ela trabalha principalmente com famílias. 

O que ela traz nas pesquisas que ela viu é que em todos os lugares esse mediador é um 

diferencial que potencializa mesmo, ela até coloca, esses dias eu estava discutindo isso, eu 

não sei se é Nova York, um museu de história natural, em Washington talvez, que eles 

colocaram recepcionistas virtuais, eu não sei você já ouviu falar, eu até preciso ir atrás disso 

para ver, são duas pessoas virtuais só que elas interagem com você, você conversa com elas, 

elas respondem. E o que eles perceberam é que as pessoas não sabem o que fazer com essas, 

personagens virtuais, então o que eles fizeram foi colocar uma pessoa para fazer uma 

mediação entre o ser virtual e o visitante. Isso é curioso, acho que talvez a gente não tenha 

chegado lá. 

Odair: Mas acho que as vezes se esquece que nós precisamos de ter um processo de 

aprendizagem a cada instrumental novo que chega, então não é o fato de ter um instrumental 

novo que automaticamente eu sei lidar com esse instrumental. É a mesma coisa com a 

máquina de datilografia que você põe lá e tem que usar as teclas. Quando chega o computador 

se não tiver alguém que me faça a primeira abordagem... a própria escola, o rito de passagem 

tem a ver com isso, se você sai do “fundamental I” que o pessoal chama e vai para o 

fundamental 2 e não tem uma pequena ação, a criança fica perdida com a sensação de que é 

outro mundo, outro ambiente, é claro que tem a TV, os comentários que esses fazem esse 

processo, se não tivesse ninguém você se sentiria totalmente perdido. 

Marina: Exato, para as pessoas que não conhecem tanto esse trabalho de mediação, eu 

costumo usar como você falou a máquina de datilografar, o que é o processo: eu acredito na 

construção de conhecimento, quer dizer, na sua relação com objeto com o conhecimento que 

você tem, só que muitas vezes não basta a relação, é preciso instigar/ provocar mais. Esses 

smartphones, por exemplo, tem gente que pega e: -Ah está, aprendi a ligar para alguém, já 

está bom. Mas daí você fala assim: -Mas você sabe que com ele você pode ligar para alguém 

só com comando de voz? Experimenta!  Aí você começa a provocar, para que a pessoa 

busque outra coisa: -Ah! Já experimentou passar uma mensagem? Vai ter aqueles que só 
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querem saber como é a receita ou então você provoca: -Vai descobrindo, vai descobrindo. 

Esse tipo de coisa, acho que é isso o mediador. Então aqui, voltando a sua pergunta, eu acho 

que nesse primeiro momento eles não pensavam em um mediador, mas se a gente for pensar 

no que eles queriam que as pessoas tivessem uma aproximação com a sua própria língua, uma 

percepção da sua própria língua, o educativo com suas ações tem cumprido; o que a gente 

quer saber é se realmente tem sentido. O que me incomoda demais e é isso que eu tenho 

falado com os educadores é essa pesquisa que a gente tem que fazer, que a secretaria pede de 

satisfação de público, ele é sempre em cima do impacto, e todo mundo fala do impacto, então 

todo mundo fala: -Amei, amei!  

Odair: É nesse momento, no momento final da atividade aqui? 

Marina: Sim, que é o que a gente consegue fazer. Mas isso me incomoda demais porque você 

tem, a gente tem por exemplo, acabei de fazer relatório trimestral e desde o começo do ano até 

aqui a gente tem 95, 99, 92% de pessoas satisfeitas com a visita que fizeram com o educador, 

mas você está em cima de impacto. Não estou menosprezando o nosso trabalho, mas você 

sabe o impacto de algo tecnológico, imagético e tudo mais e teve o trabalho do educador, de 

repente teve um jogo que surpreende, de repente no meio de uma visita que ele vem achando 

que que ele vai ter uma aula de gramática e então ele faz um jogo, então isso tudo cria um 

impacto que ele responde assim, mas será que quando ele chegou na escola duas horas depois 

ainda tinha isso? E uma semana depois o que ficou? Isso ainda é uma coisa que eu procuro, 

mas eu sinto que apesar disso, pelas respostas, aí não no sentido de gostei, não gostei, vou 

voltar, mas assim, uma das que nós fizemos eu não sei se já te falei disso, era uma das 

primeiras: “depois que você visitou o museu, se você fosse um educador desse museu, se você 

fosse trazer alguém aqui“, eu não lembro exatamente como a gente formulou…“o que você 

mostraria? ”. Deixamos bem genérico e foi muito curioso que eles trouxeram conteúdo, então 

assim: -Eu mostraria a origem das palavras, eu mostraria os sotaques que existem, eu 

mostraria as palavras que vieram da língua Tupi. Então você percebe que de alguma maneira 

o conteúdo pegou eles, essa questão dessa percepção da língua mesmo, de que ela é 

construída, o dinamismo dela, isso dá para perceber nessas pesquisas que a gente tem feito, 

nessas avaliações, então nesse sentido acho que a gente estaria cumprindo o que era a 

proposta dos curadores ou de quem construiu. Obviamente a gente não quer ficar só no que 

eles falam então a gente tem buscado outras. 

Odair: Sim, mas é interessante justamente para fazer a comparação das expectativas e das 

leituras iniciais de 6, 7 anos atrás com o que está acontecendo hoje. Na verdade, sempre existe 

elementos que surpreendem ou frustram, quem mexe com tecnologia justamente, talvez hoje 

se a leitura parte de um arquiteto, por exemplo, ele não tem um olhar do pedagogo, o 

pedagogo pensa como as pessoas de uma forma mais do conhecimento, da aprendizagem; o 

arquiteto fala mais do vislumbre, do ambiente físico, dessa coisa da arte, mas da arte pelo 

visual por essa coisa do ambiente, então as vezes é isso mesmo. 

Marina: Por vezes a gente sente, não é deste mas falando desse já, quando eu estava lá no 

México nós fizemos uma visita, as três, nós três que fomos a cabeça de cada um desses dias 

de seminário, lá eles tem um museu que chama “Universum”, é muito de onde saiu o 

Catavento. É um museu de ciência e tecnologia imenso e aí nós vimos isso, por exemplo, tem 

essa coisa do arquiteto: tinham alguns objetos com nenhuma informação por perto e aí depois 

na parede você tinha um texto e a Paola Rodari, que é da Itália e que falou mais sobre 

formação, ela tem trabalhado muito essa questão didática da expografia, ela faz exatamente 

essa pesquisa, que estuda o impacto das novas tecnologias na aprendizagem. Ela fala que não 

faz sentido ter o texto lá e a peça aqui, o texto tem que estar próximo do objeto porque a 

pessoa vem procurar isso, então por mais que ele tenha que ter uma interação e ser limpo para 
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o arquiteto, tem que ter esse lado didático para o público. Eu às vezes penso assim também 

aqui, por exemplo, o Beco é a grande estrela, a meninada adora o Beco, mas eu me questiono 

quando eu vejo os grupos que estão sem educador e as vezes também quando o educador só 

fala: -Ah, esse Beco funciona dessa forma. E não joga para eles um desafio, uma proposta, eu 

sinto que é um jogo que não tem desafio, quer dizer, qual é o desafio? você monta a palavra? 

Muita gente monta a palavra e quando começa a explicação ela vai para outra mesa montar 

outra palavra. Eu sempre mexi muito com jogo, eu trabalhava, a minha formação é em artes e 

teatro e eu trabalhei muito com crianças pequenas e trabalhava muito na época de 

alfabetização mesmo dando aula de artes, mas aí sempre trabalhando muito integrado com o 

professor por acreditar muito nessa questão da construção do conhecimento e o que eu 

percebo é assim: se o jogo não é desafiador, ele não cumpre o objetivo dele, ele brinca por 

brincar ou abandona. Em uma das escolas a gente montou uma brinquedoteca e eu avaliava os 

brinquedos, os jogos, tudo para a Abrinq e a gente percebia isso, tinha jogos que chamavam 

atenção pela estética, pela aparência e então eles iam direto e em 5 minutos eles 

abandonavam. E tinham outros jogos que eram assim coisas muito simples - que é o que a 

gente as vezes tenta buscar aqui nas cartas -, mas que eles ficavam horas brincando porque 

eles criavam também outros jogos a partir daquele que era dado. Então por que? Porque é 

desafiador de alguma maneira, eu sinto que aqui também tem isso, o Beco das Palavras ele é 

uma sensação, as pessoas vão buscar, mas eu questiono se ele sem a mediação, sem a 

interferência do mediador, se ele cumpre o papel dele com jovens, não com adulto, que é mais 

curioso aí nesse sentido. Talvez não é que sejam mais curiosos, mas os jovens quando estão 

em grupo, parece que pesquisam menos, é preciso que o jogo os desafie, para que se 

envolvam até o final. Essas são coisas que a gente tem que ir buscando e descobrindo 

também. 

Odair: Com relação a esse mediador, eu vou (...) fazendo uma leitura claro, próximo, mas 

também essa coisa do distante. É difícil você fazer uma pergunta ou uma frase que fale assim:  

- Você gostou da pessoa que te atendeu ou você lembra de alguma coisa que ele te falou? Ou, 

- a pessoa que fez a sua recepção te motivou a voltar? Que tipo de assertiva de frase de 

recepção você gostaria de ter retorno e que fosse mais simples, para você avaliar ou utilizar? 

Marina: Não sei, eu ando lendo muito, não sei se você conhece John Folk, é um pesquisador 

que tem estudado isso com visitantes do museu, esse é o foco maior dele e ele vai atrás da 

pessoa 6 meses depois. Ele faz um pouco mais amplo: -Você se lembra que o ano passado 

você fez aquela visita ao aquário de Vancouver? O que você se lembra daquela visita? Então 

ele pega bem no amplo assim. Eu não sei, sinceramente não parei para pensar, eu quero 

chegar nisso, mas não parei para pensar ainda que tipo de pergunta eu faria, talvez o foco não 

seria o mediador, mas o que ficou pra ele e eu fico pensando se aí no caso viria o mediador. 

Talvez eu esteja contaminada por uma conversa que eu tive com pessoas que começaram uma 

pesquisa nesse sentido. Eles têm um programa que é psicossocial e eles fazem um trabalho 

com algumas instituições e as pessoas de abrigos por exemplo vem várias vezes por um 

período de seis meses, um ano. Eles foram fazer uma pesquisa depois de um tempo e é 

curioso que o que ficou para eles é a pessoa que os atendeu, isso também veio nessa 

pesquisadora de Vancouver, ela também me falou isso que eu acho que é curioso porque fica 

a marca da pessoa, talvez, mas a relação... 

Odair: Mas não tem nada...depois você pode persistir se tiver algum elemento que intriga 

porque pode vir espontâneo mesmo é normal. 
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Marina: O que eu gostaria mesmo é de saber o que ficou dessa experiência mais impactante, 

alguma coisa da língua? Não sei se a pergunta seria mais sobre isso, mas… se mudou a 

relação dela com a língua?  

Odair: Eu pretendo abordar um pouco também fazendo aquele jogo do inverso: -O que faltou? 

Se você foi lá e viu aqueles elementos porque não sei, vou arriscar, mas eu acho que tem 

elementos novos, tipo a turminha usa tablet e usa computador e a última vez que eu vim você 

não tinha esse instrumento assim, então vamos ver se aparece alguma coisa do tipo assim já 

de quem já é nativo dessa tecnologia:-Poxa não tinha nada que eu pudesse fazer “assim, 

assim, assado…” Ou se a expectativa é só singela também. 

Marina: Eu acho legal. Umas das coisas que a gente tem pensado também é nisso, primeiro 

lugar a gente pensou no QR code de trazer novas informações e outras coisas através do QR 

code para que eles pudessem usar e os tablets a gente já pensou em usar, mas não aqui, usar 

no Dengo, que é aquele programa que a gente tem nos hospitais, a gente pensou em ampliar 

por aí. Aqui talvez a gente não tenha pensado pelo volume, mas eu acho que é interessante 

saber isso porque esse tipo de coisa nos interessa saber exatamente porque eu acho que tem 

duas coisas: o museu se propôs a expor com tecnologia de ponta e ela se torna obsoleta, 

super-rápida. E em termos de conhecimento e relação com esses meninos e ela também se 

torna obsoleta porque eles estão anos luz na frente de um monte de coisa, então nesse sentido 

a gente sempre se preocupa com isso, embora a gente tenha o outro lado, que é um 

contraponto dessa tecnologia através dos jogos de cartas e de imagens. 

Odair: Uma coisa me intrigou: Você não possui como museu nenhum livro impresso e nesses 

anos todos eu, por exemplo, eu particularmente, uma coisa que eu senti, puxa vida seria tão 

legal se tivesse um livro daqueles gigantes de Camões, de 1600, dentro de uma coisa de vidro 

para falar: -Olha era assim e tal. Ou uma coisa para fora para pessoa comparar o virtual com 

digital. 

Marina: Isso a gente traz, a gente procura trazer nas exposições. 

Odair: Mas ela é esporádica né? Não está no ambiente que é o básico assim.  

Marina: Porque sempre a exposição é uma complementação e um diálogo, então nas 

exposições a gente procura trazer isso, essa (...) mantem, essa nova totalmente tecnológica. 

Odair: E está reafirmando, do ponto e vista de metodologia, o pessoal não comenta? Não fala 

nada? 

Marina: Por vezes a gente comenta com eles, pergunta se aparece ou não o livro em si, mas 

aparece nas imagens, a escrita e a gente trabalha inclusive com isso na Linha do Tempo, mas 

muitas vezes perguntamos: -O que você espera encontrar aí? E eles: -Livros. E aí quando eles 

saem a gente pergunta: -Você encontrou algum livro? Uns falam não, outros falam sim eu vi 

um monte de livros no sentido assim da Praça da Língua ou então eles falam da Linha do 

Tempo que a gente trabalha, os manuscritos que tem ali, mas a gente nunca sentiu falta, tanto 

é que muita gente vem doar livro aqui e a gente fala que não tem  livro físico e tem gente que 

fica brava inclusive, mas não tem, a gente não pega porque a gente não tem uma biblioteca, 

aliás, o educativo até tem, mas são livros que a gente ganha, livros para estudo, de referência. 

O Sartini, diretor do museu, ele pretende fazer um centro de referência da língua 

principalmente no sentido do cotidiano, mas a gente não quer fazer igual a academia a gente 

quer ser parceiro, complementar, então aqui a gente estava pensando em pesquisar mais essa 

questão do cotidiano mesmo da língua. Mas o que ele fala é que como centro de referência eu 

não quero ter livros, eu quero ter bancos de dados que a pessoa venha aqui e saiba que na 

biblioteca em Paris tem esse livro que ela precisa e de alguma maneira criar essa possibilidade 
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de conexão, mas ele continua dizendo que não quer o livro físico nesse sentido também aqui, 

embora a gente trabalhe muito com essa questão da valorização. 

Odair: Mas eu comentei no sentido museológico, no sentido de uma...não é nem para tocar é 

mais pra fazer essa contraposição, aliás, assim é uma coisa interessante, como vocês entre os 

educadores vocês conversam sobre essa história de ser um museu que não é museu, no sentido 

da (...) 

Marina: A gente trabalha muito, quando a gente estuda também, a gente trabalha muito em 

cima da nova museologia de discutir textos e tal e aí então, por exemplo, no sentido social do 

museu a gente tem até pensado muito nisso no sentido de você fazer ações extramuros 

mesmo, de você sair. A ação em si ela independe de um acervo nesse sentido, no sentido de 

você trabalhar o patrimônio e a língua como um patrimônio, mas a gente não acha que não 

tem um acervo, a gente tem um acervo virtual.  

Odair: Aliás, é uma coisa interessante agora porque você está falando de mudança, já fizeram 

algumas mudanças e esse acervo que você muda de uma tecnologia para outra, tira um 

instrumental faz uma amostra e esse acervo vocês tão guardando ou tem uma ideia de mostrar 

de novo, sabe assim? -Olha, sete anos atrás a gente fez essa amostra e tinha esse material, ele 

não está utilizado, mas ele está em um cantinho. 

Marina: Então, a gente tem. A gente não tem o suporte da exposição, a gente tem um centro 

de memórias que a gente tem até com as coisas físicas geradas pela exposição como, por 

exemplo, os catálogos, o material educativo e tal e a gente tem aquele acervo virtual do 

conteúdo que teve nessa exposição. A Menas, que foi uma das exposições, não sei se você 

chegou a ver que era o certo do errado e o errado do certo, que discutiu essa questão das 

variações linguísticas, o preconceito e tudo mais. Ela virou uma série de vinhetas no canal 

Futura e pretendemos colocar o conteúdo na plataforma do Educativo na web. Então a partir 

do conteúdo que a gente tinha aqui armazenado eles criaram algumas vinhetas, a gente tinha 

um painel que a gente tinha vontade de colocar aqui também, mas fisicamente não cabe no 

museu e a gente está discutindo isso, talvez agora com a reformulação da exposição de longa 

duração a gente coloque um totem,  alguma coisa assim, que é um painel que fala os erros 

nossos de cada dia. Por exemplo, o erro menas ou meio dia e meio, aí depois tinha a 

explicação porque que não é meio dia e meio, mas sim meio dia e meia e foi curioso porque 

eu tinha um receio muito grande que isso estigmatizasse ainda mais o erro e não, as pessoas 

vinham e falavam: -Nossa, eu falo assim, por que está errado? Ah agora eu entendi! Então 

trouxe isso. Aí a vinheta tem esse sentido, ela mostra e depois ela dá a explicação, então a 

gente tem esse acervo. Agora temos uma exposição itinerante que chama Estação da Língua 

(depois você me lembra eu te dou o material educativo e você vai entender um pouco), ela 

está viajando por algumas cidades do estado de São Paulo, então o que a gente fez, usamos o 

conteúdo daqui o acervo. 

Odair: Tem condições ainda de solicitar uma temporada? 

Marina: Ela vai pra Campinas! Ela tem uma sequência de sete cidades que já está estabelecida 

de dentro quando você faz o pacote para pedir a inclusão na Lei Rouanet, então ela vai até o 

primeiro semestre do ano que vem. A gente esteve em Santos, Registro, está em Sorocaba 

agora, abre em Campinas dia 19 de novembro. Tem ficado só um mês em cada lugar, aí ano 

que vem ela vai para São José do Rio Preto e depois São Bernardo ou São Caetano, coisa 

assim. Nessa nós usamos muito do que temos aqui no acervo, as Palavras Cruzadas que a 

gente colocou em um único totem e você pode escolher qual idioma você quer saber e não 

como está aqui dividido assim: alguns vídeos daqui. Mas qual foi o nosso enfoque? É também 

os falares paulistas, então o Mapa dos Falares a gente não levou, criamos um novo acervo 
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através de pesquisas. Nós trabalhamos com uma linguista que pesquisa e estuda os falares e 

gravamos e coletamos esses falares distintos paulistas. Isso passa a ser um acervo também, 

esses falares paulistas, então a gente tem trabalhado, tem procurado guardar e ampliar o 

acervo dessa forma. A gente não consegue muito ampliar aqui, o que pretendemos agora 

nessa reformulação é ter incorporado no museu os “Cem erros nossos de cada dia”, da 

exposição “Menas”. Talvez na reformulação usemos as vinhetas que o “Canal Futura” fez. 

Descobrimos uma nova forma de expor esse conteúdo, não sei se ele será tão eficaz quanto 

você ver todos ao mesmo tempo num mural e poder selecionar olhando, mas é um desafio 

nosso.  

Odair: Porque como eu trabalho em um centro cultural eu sempre fico curioso e sempre falo:  

poxa, podia compartilhar isso. 

Marina: Então essa é também uma das coisas que a gente pensa, tem muita gente que vem e 

fala assim: Ah, eu posso ter tal parte do museu? E aí a gente parte para uma outra coisa que 

não tem nada a ver com tecnologia e tudo mais, mas que é de direitos autorais. É uma loucura.  

A gente tem um escritório que cuida dos direitos autorais porque tem coisas que só puderam 

ser usadas aqui, tem coisas que você pode usar aqui e levar para outro lugar, tem coisas que 

você pode replicar em material educativo, outras não. Quando a gente fez essa Estação da 

Língua foi uma loucura a gente teve, por exemplo, as vezes na mesma instalação tem coisas 

distintas. O vídeo “Idiomaterno”, aquele que passa no auditório, ele pode ser utilizado fora 

daqui na sua íntegra, mas com voz da Fernanda Montenegro já não pode, então para levarmos 

para Estação da Língua nós fizemos um outro áudio com outra pessoa narrando. Então 

algumas coisas que para replicar acaba sendo mais difícil. Mas a gente busca de outra forma, 

por exemplo em Alagoas, que eles estão fazendo um museu da língua, no nordeste, alguma 

coisa assim, e então a gente tem um intercâmbio de trocas, mas as vezes não dá para usar o 

instrumento a instalação que foi feita aqui, por exemplo, se pegar o Beco das Palavras e usar 

em outros lugares. 

Odair: Que coisa, mais tudo bem, faz parte. Outra coisa só para gente...eu queria depois que 

você me desse uma orientação no sentido assim: eu queria fazer uma pesquisa de leitura 

documental onde eu posso encontrar os escritos iniciais sobre o museu, os projetos, as 

descrições, a proposta que fala da justificativa da sua existência antes dele vir se materializar, 

uma série de escritos de documentos e depois as discussões sobre adaptações do prédio que 

foram feitas, aquelas idas e vindas. Isso está disponível? 

Marina: Então, isso a gente está montando nesse centro de memória e eu te ponho em contato 

com o Ruy. Também posso falar com ele e você me escreve, porque eu não sei o que já está 

disponibilizado ou não, que é uma coisa que a gente está mexendo ainda. Muitas coisas não 

estavam nas nossas mãos, estavam nas mãos da Fundação Roberto Marinho ainda e a gente 

estava nesse processo de trazer tudo para cá. Não sei até que ponto já está organizado de 

forma que possa ser disponibilizado ou não, mas a gente fala com ele, tem muita gente, outro 

dia veio uma menina que estava fazendo pesquisa, mas era ainda nível de TCC e ela queria 

saber um pouco dos impressos e tal e a gente marcou e a senhora que mexe um pouco mais 

com essa parte da memória mostrou para ela, trouxe algumas coisas, ainda está sendo 

implementado nesse sentido, mas eu te ponho em contato com ele sim.  

Odair: Ah sim ver o que for possível ter se não a gente faz só...é mais para ter uma introdução 

dessa coisa da história, não é foco, mas é contexto se não fica…com certeza vai gerar essa 

pergunta para alguém. Eu não vou fazer nenhuma exceção maior. 
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Marina: Eu sei, eu sempre tive a curiosidade de saber e muita gente pergunta também quem 

teve a ideia de fazer e aí é curioso porque aparece um monte de pai: a própria secretaria, a 

fundação e já teve uma pessoa que trabalhou nesse processo todo que disse que a ideia mesmo 

foi de um funcionário da CPTM, que quando eles saíram daqui do prédio, porque  a CPTM 

ocupava  aqui como escritórios e aí não dava mais por conta da tecnologia que precisava ser 

implantada, eles montaram um no Brás e aí o prédio ficou vazio e ficou na mão da secretaria 

porque é um prédio tombado, então ele teria dito que podia ser um museu da língua porque 

aqui  a língua se construiu também, mas também a Fundação diz que sempre teve vontade de 

montar um museu da língua e conversando com a secretaria e o prédio livre a coisa se 

desenvolveu. Então é isso, a gente também tem essa curiosidade de saber o processo de 

construção disso e adaptação do prédio. A adaptação foi do Paulo Mendes da Rocha e o filho 

dele, Pedro. É muito curioso como ele fez na pinacoteca, também: procura intervir o mínimo, 

mas o que intervém tem aquele código visual que é a cor de vinho, o ferro cor de vinho que 

tem na pinacoteca, tem aqui nos elevadores, acho que é importante conhecer. Eu te ponho em 

contato com o Ruy. 

Odair: A partir do momento em que eu for construindo o instrumento eu vou conversando 

com você. 

Marina: O que a gente precisa ver da questão da aplicação disso é que o Sartini não gosta que 

sejam feitas entrevistas dentro do museu porque ele considera que é um espaço do visitante, 

ele não gostaria que o visitante fosse abordado dentro do museu, então o que a gente costuma 

fazer é quando a pessoa sai aí do lado de fora da catraca a gente faz essa pesquisa, não sei se 

isso interfere ou não na sua.  

Odair: Acho que não e podemos fazer a distância mesmo eu vou na escola e vou trabalhar 

com três salas, é obvio que eu posso fazer algumas comparações, mas os focos metodológicos 

estão nesses três ambientes e que vai dar a substância maior, as outras entrevistas vão ser mais 

para agregar alguma informação diferenciada ou fazer algum aspecto comparativo.  

Marina: A gente tem também as nossas pesquisas internas e se de repente você… 

Odair: Eu gostaria sim de poder fazer uma leitura. 

Marina: A gente tem e já estão também em arquivos digitalizados. Até muito curioso que os 

educadores começaram querendo formular uma série de perguntas, eu falei:-Vão, vão nessa, 

que eu quero ver vocês compilarem tudo isso. E em dois minutos eles já desistiram do que 

estavam fazendo. Porque eles começaram com muitas perguntas e eu falei:-Pode parar com 

isso! Primeiro porque ninguém vai responder tudo isso e segundo que para você compilar isso 

e depois analisar é uma loucura. Então na primeira tinha um monte de coisa, porque eles 

insistiram, aí já desistiram, chegaram em duas questões, mas eu também não gosto e a gente 

tem procurado manter por trimestre e estamos experimentando. Tem algumas que eu não 

gosto, por exemplo, eu acho tão vazio uma pergunta assim: -Sua visita foi interessante ou 

não?  Isso é vazio para mim, acho que tudo bem, você pode tirar algumas coisas daí, mas... 

Odair: É que a palavra, você que trabalha com a palavra, a essência é interessante... 

Marina: Interessante pode ser tudo. 

Odair:  Ocorrem palavras, que são difíceis...  

Marina: É, tudo bem você traz um referencial que a pessoa achou interessante ou não achou e 

não é só falar gostou ou não gostou. 

 



 

13 

 

Odair: É igual falar gostou ou não gostou…: -Ah eu gostei porque nossa é um lugar 

silencioso, ah eu gostei porque eu me sinto distante do barulho do metrô.  Quer dizer, não tem 

nada a ver com o museu, em si. 

Marina: -Eu gostei porque estava calor lá fora e aqui dentro tem ar condicionado. É isso, é o 

que eu falo para eles também. Então traz algumas coisas, mas é muito pouco.  

Odair: Então, muito obrigada! Fiquei com você um tempão (risos). Outra coisa também: eu vi 

só do ponto de vista de doutorado, eu encontrei somente uma pesquisa que foi um cara da 

Unicamp que fez, alguém te deixou algum exemplar, alguma coisa, você tem alguém que… 

Marina: A gente tem uma de mestrado, tem uma dissertação de mestrado e eu acho que tem 

mais coisa com a Ana. 

Odair: Eu vi uma educadora daqui que fez um TCC, se não me engano Mackenzie, eu 

consegui encontrar nessas pesquisas do Rio Grande do Sul alguém também. 

Marina: Esse mestrado também é do Mackenzie, a Priscila, eu tenho que olhar e te passo.  

Odair: Mas doutorado você não tem outra pessoa? 

Marina: Não, eu não sei, porque tem uma...eu não consigo dar conta de tudo que chega aqui, 

mas a Ana, essa senhora da memória, ele vem e fala:-Marina tem isso. Algumas vezes vem e 

fica na minha mesa dois, três dias, mais...tem uma que fala sobre o museu como espaço 

mesmo e virou um livro já.  

Odair: Que é arquitetura o foco não é esse? 

Marina: Fala das exposições, acho que fala das exposições, eu sei também que tem essa do 

Rio Grande do Sul que eu achei na internet na verdade também, tem uma senhora que é mais 

do conteúdo que ela começou, parou porque teve que fazer uma cirurgia, ela é de Portugal. 

Ela tem vindo, aí ela veio e fez umas perguntas para gente, fez uma entrevista, pegou 

material, foi pra Portugal e aí ela fica doente, foi fazer uma cirurgia, enfim ela ficou parada 

uns 6 meses; há um tempo atrás ela até mandou um e-mail que ela viria para o Brasil, queria 

retomar, mas também não me ligou mais não sei dela. Tem uma senhora que fez um 

doutorado no Rio de Janeiro eu acho que ela ainda não defendeu ou defendeu esse ano porque 

ela não me retornou mais, que essa é uma coisa que a gente pede, que a pessoa nos dê um 

exemplar, dê um retorno do trabalho e tal e ela ainda não me retornou, essa do Rio e eu perdi 

porque as vezes você acaba perdendo o contato porque você fica no dia-a-dia e fala:-Nossa, 

cadê né?! (...)  

Odair: Mas essa senhora de Portugal me interessa, depois se você tiver o contato...  

Marina: Eu vou pedir para você depois me passar um e-mail com essas coisas:-Marina me 

passa isso, isso, aquilo? Aí você me escreve, eu sento na hora e já te passo. 

Odair: Mas fique à vontade também Marina, depois eu vou montar esse questionário esse 

ritmo, mesmo de repente que não seja objeto direto da ação, mas eu insiro, para mim é 

interessante. 

Marina: O que eu tenho mesmo interesse em saber é o que fica, o que as pessoas realmente 

aprendem, não aprendem só no sentido tanto de um aprendizado, mas num sentido de 

conhecimento, digamos assim, em relação a isso me interessa.  

Odair: Vocês estão usando um instrumental que é muito novo para todas as abordagens, não 

só para questão da língua, apesar que virou uma febrinha hoje acabei de ver uma construção 
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da Secretaria Municipal do Rio de Janeiro virtualizando uma série de iniciativas. Eu não sei o 

debate como que isso está lá, mas em São Paulo nós estamos distantes ainda em matéria de 

Secretarias. 

Marina: Eu acho que duas coisas que a gente tem que discutir, eu gostaria de ter mais tempo, 

as vezes eu tenho vontade de começar um doutorado para parar, estudar e refletir, mas eu 

acho assim, a questão da interatividade, porque que tem muitas coisas que eu acho que são um 

equívoco enorme sobre o que é interatividade, que eu acho que é uma coisa que a gente ainda 

precisa discutir e pesquisar de novo e também o virtual. O virtual, o não virtual; eu gosto 

muito quando você fala a questão do objeto porque eu não consigo ler no computador no e-

book, chega uma hora que eu não aguento, eu gosto do livro físico, de sentar, de ler, de 

folhear, assim como também é a questão da obra de arte. Então é muito legal você poder 

entrar na internet, entrar no site do Museu Van Gogh, você tem uma série de informações, vai 

conhecendo, vai descobrindo coisas e tudo mais, mas ver a obra é outra coisa, tem a matéria, 

então eu acho que as coisas se complementam, o virtual eu também fico pensando nesse 

sentido mesmo no sentido de conhecimento, por exemplo, eu nem falei disto, mas é porque 

está parado. A gente começou uma plataforma virtual do educativo, que a ideia é também 

trabalhar essa mediação. (...). Chama-se “Estação Educativo MLP”. 

(estacaoeducativomlp.org.br ). 

Odair: Você entra pelo site do museu ou não? (Odair, como fica essa questão com a 

plataforma no ar? Vou fazer a revisão do texto, mas a plataforma já é outra coisa. 

Marina: Não, é um outro site que está em construção. A OS acredita que podemos fazer aqui. 

Mas não é isso porque dar conta não é tão assim, então para os próprios educadores também é 

um super desafio, como mediar a distância? Porque a gente media à distância através dos 

cadernos educativos das exposições, mas mediar de uma forma mais dinâmica é um desafio. 

Então a gente pôs, depois se você quiser entrar porque já vai sair logo, chama Estação 

Educativo MLP, (...) e você vai ver lá uma coisa que a gente fez caseira. Então está parado lá 

uma coisa, porque nós fizemos uma tentativa de mediação essa do guarda-chuva com os 

poemas e a ideia é que as pessoas escolhessem 3 frases e daí trabalhassem um poema a partir 

dela, a gente fez um de haicai trabalhando a ideia do que é haicais e pedindo para pessoa criar 

um haicai. Só que essa interatividade que era pedido para a pessoa criar e a forma de colocar 

na internet a gente brecou porque não deu, então ficou parado esse site, foi aí que eles 

entenderam o que a gente estava dizendo que não é um técnico daqui, porque precisa alguém. 

Aí o que a gente fez, que era a coisa que eu queria ter feito desde o começo: a gente contratou 

uma agência que trabalha produção de conteúdo, a produção não vai ser deles, é nossa, mas é 

compartilhada no sentido de que eles tem a expertise do como fazer e a gente o conteúdo em 

si e uma expertise no sentido didático dessa relação com o conhecimento. Então foi muito 

legal, por exemplo, a gente teve uma reunião deles que veio esse menino que intermedia tudo, 

dois designers e não me lembro quem era a outra pessoa, mas eram 4 pessoas da agência e 

acho que tinham 12 dos nossos educadores e os educadores estavam muito resistentes porque 

essa coisa do novo é muito curiosa porque eles são jovens, eles mexem no dia-a-dia, mas eles 

tinham a resistência e eles falavam assim:-Ah, mas como é que eu vou fazer tal coisa? Coisa 

do diálogo presencial, que é muito difícil. Mas aí o menino falava:-Nossa, mas a gente faz 

“assim, assim, assado”. E aí eles começaram se encantar, perceber que dá. Então vai ser 

assinado um contrato agora dia 1º de novembro com a agência. Então quando você entrar 

você vai ver ele todo parado, que até nem foi resolvido essa questão da interatividade, mas a 

ideia é que a gente dialogue com o visitante também através dessa ferramenta na internet. 

Essa coisa do haicai: coloca um haicai, fala o que é um haicai e pede para ele construir um, 

outras vezes vai ser uma coisa que a gente vai querer que ele entre e debata, mas a gente não 
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sabe ainda muito bem como, a gente vai começar a sentir esse instrumento. Você já viu o 

Facebook do museu? 

Odair: Eu acho que não. 

Marina: Então, essa é uma forma de mediação que a gente tem usado, que na verdade era um 

pouco do que eu queria nesse site, mas acabou sendo Facebook do museu e ficou, ele é 

desenvolvido grande parte pelos educadores. E é curioso porque ele tem um pouco disso que a 

gente quer, mediando a relação das pessoas com a Língua Portuguesa, às vezes ele dá umas 

patinadas porque não é fácil você produzir conteúdo semanalmente. Então as vezes eu ou o 

diretor falamos: -Essa eu não gostei, gente. Mas por exemplo, essa coisa nossa de provocar, a 

gente põe uma imagem, traz palavras e mostra o significado, mas a gente tenta trabalhar com 

essa coisa da provocação. Por exemplo, colocamos uma imagem de um biscoito ou de uma 

bolacha daquelas recheadas e perguntamos: -Bolacha ou biscoito? Você não tem ideia...veio 

de tudo: -Para mim é biscoito. -Para mim é bolacha. -Ah não, aqui no Rio Grande do Sul 

bolacha é uma coisa biscoito é outra. Porque é isso que é a língua, foi muito legal, esse da 

bolacha e do biscoito deu “pano pra manga”. O que teve de gente que discutiu, que 

respondeu, que compartilhou…Era isso que a gente queria, era esse trabalho. 

Odair: O difícil é encontrar quais são essas joiazinhas… 

Marina: Isso vem de onde? É o que a gente faz aqui, porque quando a gente trabalha essa 

coisa dos regionalismos, da identidade e da língua portuguesa a gente traz isso, por exemplo, 

essa discussão: é mexerica, bergamota ou tangerina? Então a gente trabalha muito isso aqui 

no físico e eles conseguiram colocar na mediação virtual, que era um pouco isso que a gente 

queria. Tem umas coisas interessantes, dá uma olhada no facebook. 

Odair: Trabalhar aqui é gostoso.  

Marina: Quando você põe no Facebook Museu da Língua Portuguesa, encontra outras páginas 

sobre ele, teve um monte de gente que acabou usando antes da gente entrar realmente, mas o 

nosso tem o nosso logo mesmo. 

Odair: Aliás esse é um outro problema do Face e dessas ferramentas, as pessoas têm liberdade 

de criar e não são da instituição. (...) Muito obrigada pelo seu tempo! 

Marina: Imagina, às ordens. 

 

 

 

 



 

1 

 

 



 

2 

 

Anexos 

Anexo I 
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Anexo IIII  

Folheto do Museu da Língua Portuguesa 
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Anexo IV 

Folheto “Futebol na Ponta da Língua”  

 



 

9 

 

Anexo V  
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Anexo VI 

1. Você gostou da visita ao museu?  

      (     )    Sim            (     )  Não              (       )   outra 

      Comente:  

 

 
 

2.   O que é mais bonito no museu?  

      (     )   O prédio histórico                                         (      )  Os equipamentos tecnológicos 

      (     )   Os vídeos projetados na parede (2º. Piso)     (      ) A sala de exposições (1º. Piso) 

      (     )  A praça da língua (3º. Piso)                           (      ) As palavras   

      (     )  As imagens                                                     (      )  outro: qual?  

Obs: Você pode optar por mais de um item.  

 

3.    Houve pesquisa temática em preparação à visita?  

      (     )    Sim            (     )  Não 

      Comente:  

 

 
 

4.    O educador ou educadora do museu acompanhou-te durante a visita?  

      (     )    Sim            (     )  Não 

5.     As orientações desse profissional foram:  

      (     )    Satisfatórias      (     ) Insatisfatórias        (       )   Indiferentes          

      Comente sobre a atuação deste educador: 

 

 

 

6.    Em algum momento da visita sentiu-se constrangido(a) ou desconfortável?  

      (     )    Sim            (     )  Não 

      Comente:  

 

 
 

7.    Houve atividade escolar sobre o museu após a visita?  

      (     )    Sim            (     )  Não 

      Comente:   

 

 
 

8.    Você aprecia estudar a Língua Portuguesa?  

      (     )    Sim            (     )  Não 
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      Comente:  

 

 
 

9. Você leu algum livro de autor português?  

      (     )    Sim            (     )  Não 

      Cite o livro ou o autor?  

 

 
 

10.    A sua opinião sobre a língua portuguesa mudou após a visita ao museu?  

      (     )    Sim            (     )  Não 

      Comente:  

 

 
 

Opine sobre as tecnologias instaladas no museu: 

11.    Palavras Cruzadas (monitores em vídeo) 

(     ) Gostei     (     ) Não Gostei     (     ) Indiferente (     ) Não experienciei       (     ) Difícil de 

manipular 

Comente: 

 
 

12.    Mapa das Famílias Linguísticas  

(     ) Gostei     (     ) Não Gostei     (     ) Indiferente (     ) Não experienciei       (     ) Difícil de 

manipular 

Comente: 

 
 

13.    Linha do tempo (painel) 

(     ) Gostei     (     ) Não Gostei     (     ) Indiferente (     ) Não experienciei       (     ) Difícil de 

entender 

Comente: 

 
 

14.    Mapa dos Falares (painel) 

(     ) Gostei     (     ) Não Gostei     (     ) Indiferente (     ) Não experienciei       (     ) Difícil de 

manipular 

Comente: 

 

 

15.    Beco das Palavras (mesa de jogo) 

(     ) Gostei     (     ) Não Gostei     (     ) Indiferente (     ) Não experienciei       (     ) Difícil de 

manipular 

Comente: 
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16.     Vídeos projetados nas paredes do 2º. piso 

(     ) Gostei     (     ) Não Gostei     (     ) Indiferente (     ) Não experienciei        

Comente: 

 

17.     Praça da língua (3º. Piso – sala com projeção de poesias nas paredes) 

(     ) Gostei     (     ) Não Gostei     (     ) Indiferente (     ) Não experienciei         

Comente: 

 
 

18.     Sobre a ausência de livros impressos no acervo do museu.  

  (     ) Gostei     (     ) Fez falta     (     ) Indiferente (     ) Não percebi         

 

 
 

19.   Na sua opinião, qual o objetivo do Museu da Língua Portuguesa?  

        

 

 
 

19.   Você já havia visitado algum outro museu antes da visita ao Museu da Língua 

Portuguesa? 

      (     )    Sim            (     )  Não 

21.   Você visitou algum outro museu após a visita ao Museu da Língua Portuguesa? 

      (     )    Sim            (     )  Não 

 

22.     Qual era a sua opinião sobre os museus antes dessa visita?  

        

 

 
 

23.     Qual é a sua opinião sobre os outros museus após esta visita?  

        

 

 

 

24.     Você possui alguma sugestão para o museu?  

        

 

 

 

25.     Você voltaria a visitar o Museu da Língua Portuguesa?  

      (     )    Sim            (     )  Não 
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      Comente:  

 

 

 

26.    Faça um comentário em avaliação a este questionário:  
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Anexo VII  

Instumento de coleta de de dados, informações dos respondentes  
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Anexo VIII 
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Anexo IX 

 


