
colégio FAAP
0

4
0

Para responder a tais 
questões – focadas 
na arte, na literatura 
e na língua portu-
guesa –, iniciamos 
2011 com um profí-
cuo estudo da nossa 
língua materna, con-
duzindo os alunos 
da primeira série do 
Colégio FAAP a des-
vendarem as teorias 
envolvidas e aplicá-las nas visitas à exposição Marcas 
do Expressionismo, no Museu de Arte Brasileira (MAB) 
da FAAP, e nas várias instalações do Museu da Língua 
Portuguesa. 
Recentemente, o Datafolha ouviu 2.400 pessoas, acima 
de 12 anos, e constatou que 40% dos paulistas não vão ao 
cinema, 60% não vão ao teatro e 61% não vão a museus. 
O contato com as artes deveria ser obrigatório desde 
o ensino primário, mas não é o que ocorre em grande 
parte das escolas do Brasil. Parodiando Dorival Caymmi: 
“Quem não gosta de arte bom sujeito não é...”. 

Colégio FAAP em visita ao 
Museu da 
língua Portuguesa 
Arte, Cultura e Tecnologia na prática

 Muito mais que aplicar as tecnologias ao espaço 
expositivo por puro deleite de modernidade, 
o Museu da Língua Portuguesa adota tal museografia
a partir de um dado muito simples: seu acervo, nosso 
idioma, é um “patrimônio imaterial”, logo não pode 
ser guardado em uma redoma de vidro e, assim, 
exposto ao público!

E como somos bons sujeitos, além de oferecermos no 
Colégio FAAP uma educação com base no amplo acesso 
à arte, à cultura e à tecnologia, promovemos um estudo 
em que os alunos percebam, por exemplo, que não há um 
sotaque mais “correto” que outro. “Quem acha que fala 
um português sem sotaque, em geral não se dá conta de 
que também tem o seu próprio, já que ele caracteriza a 
variação linguística regional, comum a qualquer língua”, 
afirma o prof. dr. Ataliba T. de Castilho, um dos ideali-
zadores e consultores do Museu da Língua Portuguesa.   
No centro de São Paulo, a cidade que tem a maior popu-
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Por prof. Graziela Bonato Lião.
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lação de falantes do português no mundo, está o Museu 
da Língua Portuguesa. O museu fica dentro da Estação 
da Luz, um patrimônio histórico do século XIX, ao lado 
da Pinacoteca do Estado de São Paulo e próximo ao 
Museu de Arte Sacra de São Paulo, espaços preciosos 
da nossa cultura.     
Entramos no museu por um elevador panorâmico, onde 
jamais imaginamos encontrar arte. Mas são justamente 
tais elevadores que nos permitem uma visão total da 
escultura Árvore de Palavras, de 16 m de altura, cria-
da por Rafic Farah, que desafia a imaginação ao usar 
termos provenientes do ancestral de nosso idioma, o 
indo-europeu, nas raízes; palavras da nossa língua no 
tronco; e os objetos que elas representam na copa. Ainda 
nos elevadores, os visitantes escutam uma espécie de 
mantra – que repete as palavras “língua” e “palavra” em 
vários idiomas – composto por Arnaldo Antunes.
O primeiro andar do Museu da Língua Portuguesa já foi 
palco de exposições temporárias como: Machado de 
Assis; Palavras sem Fronteiras – Mídias convergentes; 
O francês no Brasil em todos os sentidos; Cora Coralina 
visita o Museu da Língua Portuguesa; OMISTÉRIOOTEM-
POEMPOESIAS; Menas, o Certo do Errado, o Errado do 
Certo; Fernando Pessoa, plural como o universo, além da 
grandiosa exposição que comemorou os 50 anos da pu-
blicação de Grande Sertão: Veredas, de Guimarães Rosa. 
Trechos da obra foram revelados de diversas maneiras no 
cenário criado pela diretora de teatro Bia Lessa.        
No segundo andar encontramos a Grande Galeria: uma 
tela de 106 m de extensão, com projeções simultâneas 
de filmes que mostram a língua portuguesa no cotidiano 
e na história de seus usuários. 
Ainda no mesmo andar, temos a sala Palavras Cruzadas, 
com totens iluminados e computadores que revelam o 
significado de termos com origem nos falares de africa-
nos, indígenas, ingleses, franceses, espanhóis e outros 

que para cá vieram. Ou seja, conhecemos as influências 
de outras línguas e de outros povos que contribuíram 
para a forma peculiar de se falar o português em cada 
região do Brasil. “Os portugueses vinham em ondas, em 
diferentes épocas; por isso, o idioma trazido nunca foi 
uniforme”, explica o prof. Ataliba T. de Castilho.  
Existe ainda um totem dedicado ao português falado nos 
demais países lusófonos. Nesse ambiente está também 
a Linha do Tempo, um painel com dados históricos e 
culturais, em textos e vídeos, sobre os três troncos que 
formaram o português.   
O Beco das Palavras é um espaço lúdico, interativo, que 
permite ao visitante brincar com a criação de palavras, 
conhecendo suas origens e seus significados. Todos se 
divertem movimentando com as mãos sílabas projetadas 
no ar e na mesa. 
Por fim, no segundo andar, o Mapa dos Falares; um 
grande mapa do Brasil, onde o visitante pode escolher 
uma localidade e apreciar (ver e ouvir) depoimentos de 
diversas pessoas, verificando, assim, os diversos “falares” 
do brasileiro.
Mas, para quem acredita que a visita acabou, engana-se. 
Entramos no terceiro andar, onde encontramos as obras 
que mais emocionam: as palavras!  Primeiro, no auditório, 
assistimos à projeção de um filme de dez minutos, com 
a locução de Fernanda Montenegro, sobre as origens da 
língua portuguesa falada no Brasil. Depois da sessão, 
a tela basculante se abre para a parte que realmente 
emociona: a Praça da Língua, uma espécie de “planetário 
da língua”, composta por imagens de frases, trechos de 
romances e contos, sonetos, poesias e canções de es-
critores e compositores conhecidos. Os textos também 
são projetados no teto e aparecem iluminados no chão. 
É uma antologia da literatura da língua portuguesa, com 
curadoria de José Miguel Wisnik e Arthur Nestrovski.
Assim, em um ambiente multissensorial, descobre-se que 
a língua é viva, é arte, é a representação da expressão 

Grande Galeria, Museu da Língua Portuguesa
Foto de João Brandão, Luís Claudio, Marco Antonio e 
Victor Chain, alunos da primeira série A do Colégio FAAP. 

Beco das Palavras, Museu da Língua Portuguesa
Foto de Caio Biacca, Eduardo São Thiago, Guilherme Maluf, Luca Pineda 
e Marcelo Abdalla, alunos da primeira série B do Colégio FAAP.  
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humana, um caminho para o conhecimento do nosso 
mundo interior, do nosso universo emotivo. Entende-se 
que a língua nos permite explicar a realidade, entender 
a condição humana, refletir sobre nossos desequilíbrios 

E coM a PaLavra...  

“ Fomos ao Museu da Língua Portuguesa 
para aprender a história da nossa língua 
de maneira prática, por meio da tecno-
logia disponível, por exemplo, na Praça 
da Língua.”
Ana de Oliveira Lima Bacellar, Felipe Calegari Marques, Isabella 
Viotti Bonini, José Roberto Define Clé e José Victor Corrêa Nieto, 
alunos da primeira série A.

“ De maneira interativa, conhecemos os 
povos que contribuíram para a formação 
da nossa língua, cultura e literatura...”
Bruna Barcellos de Oliveira, Marcelo Varnovitzky, Olivia Moura 
Costaridis Diavolemenos, Raíssa Crisostomo Santos, alunos da 
primeira série C.

“ A ida ao Museu da Língua Portuguesa 
representou um aprendizado maior sobre 
como são variadas e antigas as raízes do 
português brasileiro.” 
João Brandão, Luís Claudio, Marco Antonio e Victor Chain, alunos 
da primeira série A. 

“ O público interage com as obras expos-
tas no Museu da Língua Portuguesa. 
Obras que revelam a cultura de vários 
povos e línguas que influenciaram a for-
mação do nosso falar.”
Caio Biacca, Eduardo São Thiago, Guilherme Maluf, Luca Pineda e 
Marcelo Abdalla, alunos da primeira série B.  

“ A formação da língua portuguesa é 
complexa, mas com arte, filme e música 
tudo fica mais fácil.”
Alexa Endo Nicolini, Gabriela Borges de Paiva, João Victor Leite 
Velucci, Luiza Collaço Kechichian e Rodrigo Shimada Brocaneli, 
alunos da primeira série A.  

“ Em um passeio familiar aprendemos, de 
forma descontraída e eficiente, as ori-
gens da nossa língua...”
Amanda Arantes Farinelli, Ana Carolina Rawet Fage, Izabela Nasci-
mento Truffi, Nicolle Barba Pereira e Victoria Hasan Piccirillo, alunas 
da primeira série B. 

“ Museu da Língua Portuguesa: história e 
cultura em um só lugar.” 
Gianlucca Amato Scattone, João Victor Abujamra, Matheus Moraes 
Garreta, Pedro Azevedo dos Santos Silva, alunos da primeira série C. 

“ Valeu muito conhecer as origens da 
nossa língua portuguesa. Conhecemos 
a nós mesmos.”
Bruna Barcellos de Oliveira, Marcelo Varnovitzky, Olivia Moura 
Costaridis Diavolemenos, Raíssa Crisostomo Santos, alunos da 
primeira série C.

“ Arte, concreta ou abstrata, faz-nos en-
tender nossa cultura, nossa língua, nos-
so dia a dia...”
Bruno Beserra da Silva, Carlos Alberto Marquezani Filho, Danilo 
Saifi Zabotto, Matheus da Silva Neres, alunos da primeira série C. 

e angústias. Faz-nos entender o mundo de hoje, o uso 
desenfreado da tecnologia, da intensa vontade de se 
expressar e se expor nos chats, nas redes sociais, nos 
blogs. Que língua é a nossa língua! 
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GaLErIa DE FoToS 

Trabalhos produzidos pelos alunos 

das primeiras séries do Colégio FAAP

Um pouco da nossa históriaDaniel Sanchez, Gianluca Amato, João Abujamra, Matheus Garreta e Pedro Azevedo, alunos da primeira série C.

Foto da entrada do Museu 

da Língua Portuguesa

André Deliberato, Gabriel 

Vilela, Gustavo Saad, Lucas 

Abreu e Luiz Ricardo Araujo, 

alunos da primeira série B. 

Língua – vidas em Português, fi lme de Victor Lopes

Fernanda Mendes Oliveira, Melanie Zarzur Curi, Pilar Morelli 

Belotti e Stephanie Dib de Abreu, alunas da primeira série B 

Países que falam a língua 
portuguesa
Fernanda Mendes Oliveira, 
Melanie Zarzur Curi, Pilar 
Morelli Belotti e Stephanie 
Dib de Abreu, alunas da 
primeira série B. 

o que são as gírias? 
André Deliberato, Gabriel Vilela, Gustavo Saad, Lucas 
Abreu e Luiz Ricardo Araujo, alunos da primeira série B. 
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Assim, de forma criativa e produtiva, os alunos das pri-
meiras séries do Colégio FAAP interligaram o aprendizado 
adquirido na sala de aula com aquilo 
que viram e ouviram no Museu da 
Língua Portuguesa e no MAB-FAAP, 
assegurando a capacidade de cor-
relacionar informações já existentes 
com ideias originais. 
Howard Gardner, professor de Cog-
nição e Educação na Universidade 
de Harvard, no seu livro Inteligência: 
Um conceito reformulado, ensina-nos 
em poucas palavras o que realmente 
importa no aprendizado: 
“Quero que meus filhos entendam 
o mundo, mas não apenas porque o 
mundo é fascinante e a mente huma-
na, curiosa. Quero que eles compreen-
dam o mundo para que possam fazer 
dele um lugar melhor. Conhecimento 
não é o mesmo que moralidade, mas, 
se quisermos evitar erros passados 
e tomar rumos positivos, precisamos 

a infl uência do Tupi no português brasileiro  André Deliberato, Gabriel Vilela, Gustavo Saad, Lucas Abreu e Luiz Ricardo Araujo, alunos da primeira série B. 

Arco-íris de palavras, Museu da Língua Portuguesa.

Monteiro Lobato no Museu da Língua Portuguesa .

entender. Uma parte importante desta compreensão é sa-
ber quem somos e o que podemos fazer... As vivências de 

compreensão que verdadeiramente 
importam são as que fazemos como 
seres humanos num mundo imper-
feito, que podemos afetar positiva 
ou negativamente.” 
Os alunos do Colégio FAAP estão 
sendo preparados para o mundo 
quando aprendem o quanto a ob-
tenção do conhecimento está sen-
do modifi cada a cada dia. Antes, o 
homem vivia menos e, com menos 
tempo, era reconhecido pela quan-
tidade de conhecimento guardado 
e reproduzido oralmente. Hoje, o 
homem vive mais, tem maior tempo 
para produzir aquilo que deseja e 
com o constante acesso à informa-
ção, mais que guardá-la, deve saber 
compartilhá-la e transformá-la.

Graziela Bonato Lião, professora de Língua 
Portuguesa do Colégio FAAP de São Paulo.
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