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Nossa pátria é nossa língua.

Fernando Pessoa
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EDUCATIVO MLP

{

RA
LÍNGUA PALAVRA

visitar o museu da língua portuguesa – MLP – é uma atividade
complementar para a vivência de nosso patrimônio linguístico.
É também uma oportunidade singular de transformação, uma
experiência desejada por todos aqueles que atuam na Educação
em nosso país.
Educar é transformar experiências em significados que compõem
a visão de mundo e o desenvolvimento de identidades. Pensando
assim, a equipe do Educativo do MLP compartilha com todos os
que acreditam na força do espaço não formal de educação para a
aprendizagem da língua como ferramenta de realização pessoal,
profissional e de cidadania.
Este material é uma sugestão para uma experiência significativa de
apropriação do patrimônio linguístico e cultural exposto no Museu.
É, consequentemente, uma oportunidade de conscientização do que
é ser brasileiro e falante desta língua, de nosso berço e do mundo.
Acompanhe nossas sugestões e seja mais um participante desta
aventura educativa!
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COMO VISITAR O MUSEU DA LÍNGUA PORTUGUESA

“

“

Navegar é preciso; viver não é preciso...

Fernando Pessoa

Navegação é ciência. Para navegar, barcos são necessários.
Barcos se fazem com ciência, física, números, técnica, ou seja, a
ciência instrumental que decifra os segredos dos meios, que são os
barcos, remos, velas e bússolas. Viver, porém, não é coisa precisa,
não se sabe ao certo como serão nossas reações e sentimentos. Vida
não se faz só com ciência, mas com vivência e inteligência amorosa.
Aos visitantes do Museu da Língua Portuguesa, reservamos uma
recepção calorosa para a aventura de embarcar na Estação da Luz,
berço de toda a concepção deste projeto museológico.
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.

EDUCATIVO MLP

Cabe a nós, da Equipe do
Educativo, estimular um
modo de aprender, pela
descoberta orientada:
percorrer o espaço de
interpretação do MLP, conduzir
as buscas sobre o que
encontrar, como proceder,
o que perceber e observar na
aventura educativa de celebração da língua portuguesa e da
identidade brasileira.

Ocupar o espaço da Estação da Luz com a celebração da língua
é realizar a previsão contida no verso do poeta português Fernando
Pessoa, minha pátria é minha língua. Nada melhor do que a língua
que nos une para reforçar o sentimento de pertencimento e
responsabilidade para com o país e com nós mesmos.
O prédio que acolhe o Museu da Língua Portuguesa é parte de um
patrimônio que revela relações históricas e interculturais constatadas
na reflexão sobre a cidade de São Paulo e a língua em si. A construção
da Ferrovia Santos-Jundiaí, em 1867, resultou de uma parceria entre o
Governo Imperial e a empresa inglesa São Paulo Railway – SPR – para
o transporte da produção do café. O prédio atual, em estilo vitoriano,
data de 1901, tendo sofrido algumas adaptações após um incêndio
sinistro em 1946.
A estação, além de uma interferência marcante na paisagem da
época, era um dos principais pontos de passagem dos imigrantes que
chegavam ao país, vindos de diversas partes do mundo. Um espaço
dinâmico de contato e convivência entre várias culturas e classes
sociais. Neste ambiente, carregado de significados afetivos e culturais,
o Museu da Língua Portuguesa propicia a vivência no Mundo Língua
Palavra. As palavras e as pessoas passam. A estação fica. E nela, pela
tecnologia e virtualidade, cada visitante reconhece a si e ao outro na
viagem pelos saberes.
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Quem não vê bem uma palavra,
não pode ver bem uma alma.
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Fernando Pessoa
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EDUCATIVO MLP

O primeiro andar do MLP acolhe exposições temporárias.
Um espaço que muda periodicamente para a apresentação
de obras literárias e autores que são referências na nossa língua.
Do grande sertão, da linha à entrelinha, da casa grande e senzala...
Guimarães Rosa, Clarice Lispector e Gilberto Freyre
são alguns dos nomes já homenageados nesse espaço.
Todo visitante é convidado a ler o texto e o ambiente –
instalações artísticas especialmente criadas para expor os
conceitos contidos na obra. Mesmo quem nunca teve contato com
os autores, encontra a oportunidade de conhecê-los e
penetrar no universo expressivo de cada um.

PALAVRA
AVRA
UN D O LÍNGUA PALAVRA

RA

caros visitantes! hora de embarcar! Preparem-se, subam no
primeiro vagão! Ouvidos atentos ao mantra “Palavra-língua”,
composição musical de Arnaldo Antunes que nos envolve para a
experiência com a palavra no acervo vivo do MLP. A composição
utiliza somente duas palavras: palavra e língua, para com elas revelar
os vários idiomas que influenciaram a formação da nossa língua.
Vemos então a Árvore de Palavras, a maior obra de arte de nosso
patrimônio material. Concebida conceitualmente por Antonio
Risério, antropólogo e poeta responsável pela definição de todo o
conteúdo exposto no MLP, a árvore é representada por uma grande
escultura de 16 metros de altura, em ferro, que nasce no térreo e se
alonga até o último andar. Foi criada pelo artista Rafic Farah.

07

O QUE É PATRIMÔNIO CULTURAL IMATERIAL?

Entendemos por patrimônio cultural: as práticas, representações,
conhecimentos e técnicas – junto com os instrumentos, objetos,
artefatos e lugares que lhes são associados – que as comunidades,
os grupos e, em alguns casos, os indivíduos reconhecem como parte
integrante de seu patrimônio cultural. Este patrimônio, que se
transmite de geração a geração, é constantemente recriado pelas
comunidades e grupos em razão de seu ambiente, de sua interação
com a natureza e de sua história, gerando um sentimento de
identidade e continuidade, contribuindo assim para promover
o respeito à diversidade cultural e à criatividade humana.

EDUCATIVO MLP

De acordo com a unesco,
monumentos, sítios históricos
e paisagens culturais
promovem e protegem a
memória e as manifestações
culturais representadas em
todo o mundo.
Dá-se o nome de patrimônio
cultural imaterial à herança
cultural dos povos, ou seja,
os comportamentos, as crenças
e os saberes que caracterizam
um povo.

Há muita coisa contida nas tradições, no folclore, nas línguas, nas
festas e em diversos outros aspectos e manifestações, transmitidos
oral ou gestualmente, recriados coletivamente e modificados ao longo
do tempo. Da mesma forma, muitas soluções para o cotidiano são
encontradas na sabedoria popular, nas vivências, no contato com a
natureza, o clima e todas as relações específicas entre um povo e
seu ambiente.
Para muitas pessoas, especialmente as minorias étnicas e os povos
indígenas, o patrimônio imaterial é uma fonte de identidade e
carrega sua própria história. A filosofia, os valores e as formas de
pensar refletidos nas línguas, tradições orais e diversas manifestações
culturais constituem o fundamento da vida comunitária. Num mundo
de crescentes interações globais, a revitalização de culturas
tradicionais e populares assegura a sobrevivência da diversidade de
culturas dentro de cada comunidade, contribuindo para o alcance de
um mundo plural.

Para saber mais:
Museu da Língua Portuguesa (http://www.museudalinguaportuguesa.org.br).
Fundação Roberto Marinho (http://www.frm.org.br).
Ralph Appelbaum Associates (http://www.raany.com).
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NOSSA LÍNGUA É NOSSO MELHOR RETRATO

“

“

Os limites da minha linguagem
são os limites de meu mundo.

Ludwig Wittgenstein

EDUCATIVO MLP

UA PALAVRA

{

desembarcando no segundo vagão, isto é, no segundo andar, vamos percorrer,
à esquerda, a Grande Galeria, uma parede de 106 metros que apresenta
11 videoclipes, de seis minutos de duração cada, sobre os seguintes temas:
cotidiano, cultura e natureza, culinária, carnavais, danças, festas, futebol,
músicas, raiz lusa, relações humanas, religião. Nessas apresentações, temos a
língua viva, em toda a gama da oralidade de nosso povo brasileiro, em
circunstâncias e contextos diversos compondo o plano de fundo para a
apreciação do principal acervo linguístico da língua falada.
À direita, na parede oposta à da Grande Galeria, está a Linha do Tempo, para
contar a história da origem da linguagem humana até o surgimento da língua
latina, que deu origem ao português europeu e, depois, a nosso idiomaterno,
expressão cunhada por Antonio Risério, que ressignifica a nossa língua. No
centro do segundo andar, está o espaço chamado de Palavras Cruzadas, onde
é possível dialogar e refletir sobre as mais variadas questões e descobertas
da história da nossa língua.
Ao final da linha do tempo, está o espelho cuja imagem refletida de cada
pessoa que se olha atualiza o tempo para o momento da visita. Ao lado do
espelho, depois de cada um ter-se reconhecido como falante da língua, que é o
nosso melhor retrato, está o Mapa dos Falares, audiovisual com o mapa do
Brasil e imagens que apresentam os variados modos de falar do nosso país.
Para concluir a viagem pelo segundo andar, é imperdível a visita ao
Beco das Palavras, à direita no final do painel da Grande Galeria, um espaço
altamente interativo e lúdico de aprendizagem sobre a etimologia, isto é,
a origem das palavras.
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QUE CONCEITOS DA LÍNGUA TRABALHAR?

Qualquer imagem pode ser lida de diversas maneiras.
A imagem escolhida para logotipo do Museu da Língua Portuguesa
representa tanto o universo quanto a impressão digital.
É a referência de nossa língua como uma língua de contato e trocas
culturais entre povos. É nossa identidade coletiva e pessoal.
Por meio dela, revelamos nossos pensamentos,
sentimentos e entendemos o mundo que nos cerca.
Nossa língua é parte de uma comunicação universal e,
ao mesmo tempo, cabe no universo particular de cada falante.

EDUCATIVO MLP

Para nós, do Educativo MLP, é importante que a visita seja antes de tudo uma
experiência de uso e de reflexão sobre a língua, como um conjunto cultural que
apresenta as seguintes características:
Antiguidade: uma língua de milênios. Isso implica retraçar brevemente a
trajetória da língua, desde o Lácio, na antiga Roma, até sua chegada ao Brasil.
Universalidade: a viagem de circum-navegação introduziu o português em vários
pontos do planeta, expandindo-o e expondo-o a transformações.
Mestiçagem: idioma misturado como a cor da pele das pessoas e a cultura do país,
marcado pelos encontros e desencontros de povos e signos, por convergências e
conflitos, por contradições e afirmações. No Brasil, a língua, como as etnias,
amalgamou-se, dando unidade ao país.
Identidade: elemento de identificação e pertencimento dos sujeitos, seja no
caráter pessoal, a língua que eu falo, seja no coletivo, a língua do meu povo, que
me identifica em relação ao mundo externo.
Unimultiplicidade: única como processo individual de expressão e múltipla
pelo resultado das relações com outros sujeitos, linguagens, culturas e objetos.
Integradora: como elemento de comunicação, interação e união entre as
identidades dos vários sujeitos que a utilizam, é matéria-prima por excelência
nas artes, na literatura e na poesia, compondo também as artes visuais, o teatro,
a música e as artes plásticas.
Viva e dinâmica: em constante processo de transformação e atualização de
acordo com as várias circunstâncias socioculturais, emocionais e de expressão.
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COMO TRABALHAR OS CONCEITOS DA LÍNGUA?

Estes conceitos da língua podem ser desenvolvidos pela descoberta orientada que pode ser
trabalhada por meio da desconstrução, isto é, realizando o retorno na Linha do Tempo.
Partimos do diálogo informal, identificando, junto aos visitantes, o ponto de interesse em sua
visitação, de acordo com experiências pessoais referidas e suas relações como membro
de uma coletividade. A seguir, com a visualização da própria imagem no espelho, podemos
refletir sobre a língua em seus diferentes aspectos e manifestações com as seguintes questões:

01

• Que língua falamos?
• Por que falamos esta língua?
• De que outras maneiras podemos nos comunicar?
• Como aprendemos a língua materna?
• Em que outros lugares aprendemos palavras?
• Por que falamos a língua portuguesa?
• Por que os portugueses não falam a língua dos árabes?
• Por que nosso português é diferente do de Portugal? Em que difere?
• Onde mais se fala o português como língua oficial?
• Em que lugares do mundo há ocorrências da língua portuguesa?
• De onde vem nossa língua? Qual é o berço de origem de nossa língua?

Buscamos, aos poucos, retirar, na sequência inversa ao momento presente, o elemento ou
a influência que determina o emprego de palavras em razão das diferentes circunstâncias.
Nesse processo, a viagem no tempo acontece à medida que os elementos de influência vão
sendo identificados ou sugeridos no painel da Linha do Tempo para análise. Sugestão de
questionamentos (em ordem cronológica inversa, ou partindo do ponto de interesse):

EDUCATIVO MLP

• Que palavras não saberíamos se não houvesse o computador/internet?
• Que palavras não conheceríamos se não houvesse a TV?
• E o rádio?
• E sem a vinda dos imigrantes italianos, alemães, árabes, judeus, japoneses, chineses?
(questionamentos separados)
• Dos migrantes nordestinos?
• Dos africanos?
• Dos indígenas?
• Se fôssemos colonizados por outro povo, falaríamos a mesma língua desse povo?
• Se os árabes tivessem ocupado o Brasil, como fizeram na Península Ibérica por quase
800 anos, falaríamos sua língua? Por quê?
• De onde vem a força do domínio português na expansão territorial?
• Que português (língua e pessoa) desceu da caravela em 1500?

02

Após estes pensamentos, é possível aprofundar a reflexão a partir de outras questões, como:

03

• Em que momento a língua portuguesa que falamos se tornou a língua que é hoje?
• E em relação ao amanhã, que previsões podem ser feitas sobre as mudanças sofridas
pela língua?
• Considerando a palavra “você” como exemplo, como se deu a passagem do tratamento
Vossa Mercê até o “vc” utilizado na internet?
• De onde vêm as palavras: cutucar, pipoca, mandioca?
• De onde vêm as palavras: bagunça, auê, forró, cafuné?
• De onde vêm as palavras: batata, tomate, chocolate e cigarro?
• De onde vêm as palavras: ateliê, sutiã e camelô?
• De onde vêm as palavras: tênis, cachorro-quente e internet?
• De onde vêm as palavras: baderna, chope e camicase?
• Em que países se fala o português como língua oficial?
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“

“

Mestre não é quem sempre ensina,
mas quem, de repente, aprende.

João Guimarães Rosa

EDUCATIVO MLP

{
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ÍNGUA PALAVRA

A

RA

quando nos comunicamos, falando ou escrevendo, revelamos nossa
visão de mundo, constituída de nossa história, crenças, valores, o
que pensamos e fazemos. Chamamos a isso de ideologia do cotidiano.
Selecionamos alguns textos da Linha do Tempo como exemplos para
observar esta questão.
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PARA REFLETIR

Que comportamento
do interlocutor
revela sua ideologia/
visão de mundo? Que
palavra revela isso?

Diálogo transcrito da Obra Nova da língua geral de Mina, de Antônio da Costa
Peixoto. Esse manuscrito, de 1741, é considerado o mais importante documento
linguístico dos tempos da escravidão. Foi elaborado para servir como manual
de conversação com negros escravizados em Vila Rica, atual Ouro Preto (MG).
Encontra-se na Linha do Tempo – 1700 – sob o título de Outros falantes africanos
no Brasil.
Em língua mina-jeje (evé-fon):
Guisi?
Masihã.
Mem cru hauhé?
Methomereu ame. Hihàbouce de cruàme.
Em português:
Tu andas fugido?
Não ando fugido, não.
Quem é teu senhor?
Eu sou forro. Eu sou escravo de uma mulher.

EDUCATIVO MLP

Tradução simplificada de um diálogo em tupi entre um chefe indígena e um
francês, publicada na obra Viagem à terra do Brasil, do missionário francês Jean
de Lèry. Editado pela primeira vez em 1578, na França, esse livro foi o primeiro
a descrever a vida cotidiana dos índios do Brasil.

Que comportamento
de cada interlocutor
revela sua ideologia/
visão de mundo?

chefe: Por que vocês, europeus, vêm buscar lenha de tão longe? Não têm madeira
em sua terra?
francês: Temos muitas madeiras, mas não desse tipo. Dessa madeira aqui nós
extraímos tinta para tingir.
chefe: E por acaso vocês precisam de muita dela?
francês: Sim, porque um só negociante em minha terra pode comprar um
carregamento inteiro de pau-brasil.
chefe: Ah, que maravilha!... Mas diga-me, esse homem tão rico não morre?
francês: Sim, morre.
chefe: E quando morre, para quem fica o que deixa?
francês: Para os filhos ou parentes.
chefe: Na verdade, vocês, europeus, são grandes loucos. Vocês se sacrificam
tanto para amontoar riquezas para seus filhos! Nós, aqui, estamos certos de que a
terra que nos alimentou alimentará também nossos filhos. Por isso descansamos
sem maiores preocupações.
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“

“

Para dizerem milho dizem mio
Para melhor dizem mió
Para pior pió
Para telha dizem teia
Para telhado dizem teiado
E vão fazendo telhados.
Oswald de Andrade
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PALAVRA EM CENA

“

“

Temos no Brasil dois modos de colocar pronomes, enquanto
o português só admite um – ‘o modo duro e imperativo’: diga-me,
faça-me, espere-me. Sem desprezarmos o modo português criamos
um novo, inteiramente nosso, caracteristicamente brasileiro,
me diga, me faça, me espere, modo bom, modo doce, de pedido.

Gilberto Freyre

EDUCATIVO MLP

{

verificando os diferentes usos da língua em nosso cotidiano, descobrimos que
a criatividade ao falar é a nossa maior riqueza. No trabalho, em situações formais,
e com os amigos, em casa, utilizamos a mesma forma de falar? Numa redação ou
numa conversa on-line, expressamo-nos do mesmo jeito? Que tal descobrir quais
são essas diferenças? Algumas atividades para refletir sobre o tema da palavra
em cena:

UA PALAVRA
LAVRA
01 Faça um glossário, isto é, uma relação de palavras, com as gírias que
você e seu grupo de amigos mais usam.
MUND O LÍNGUA PALAVRA

RA

PALAVRA

02

Crie um glossário com as principais adaptações na escrita quando
você conversa com seus amigos na internet.

03

Imagine-se numa entrevista de emprego. Que tipo de expressão você
não deve usar?

04

Os escritores modernistas usaram a língua do cotidiano em suas
composições poéticas. Identifique elementos desse cotidiano no
poema de Oswald de Andrade, na página ao lado.

05

Outra atividade interessante para que se perceba a criatividade da
língua portuguesa brasileira é propor, aos membros de um grupo,
que falem diferentes palavras utilizadas para designar “dinheiro”.
Esta proposta, que também pode ser desenvolvida a partir de outros
termos como “comida” ou “cachaça”, tende a revelar de maneira
bem-humorada o vocabulário e os regionalismos da língua falada.
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DNA OU ADN DE NOSSA LÍNGUA

“

“

Amo a língua portuguesa. (...)
Eu até queria não ter aprendido outras línguas: só para que
a minha abordagem do português fosse virgem e límpida.

Clarice Lispector

Seria possível pensar uma língua “virgem e límpida”? Nossa língua se
compõe da influência de vários elementos linguísticos e culturais de
outras línguas. Como atividade de pesquisa dentro do espaço do MLP,
enumere as principais influências que entraram na formação do nosso
DNA. Considere desde a influência original do povo romano que, por seu
caráter expansionista, dominou e conquistou povos e terras, permitindo
que se desenvolvesse o português medieval europeu que desembarcou
aqui em 1500.
Continue o processo, identificando a força de influência no período de
colonização, a movimentação e as circunstâncias de desenvolvimento da
identidade linguística de nosso idioma. Como a língua é viva e dinâmica, está
em constante movimentação. Quais os elementos de influência na formação
de nosso léxico, isto é, do conjunto de palavras para nossa comunicação?

EDUCATIVO MLP

Vamos completar a pesquisa sobre o DNA de nossa língua?
Coloque abaixo os nomes de 12 influências na formação
de nossa língua:

01

07

02

08

03

09

04

10

05

11

06

12

01. latim vulgar, 02. português europeu medieval, 03. tupinambá, 04. africano (banto,
quicongo, umbundo, quibundo, evé-fon, iorubá), 05. espanhol, 06. francês, 07. inglês,
08. italiano, 09. alemão, 10. árabe, 11. japonês, 12. chinês.

O que significa DNA ou ADN?
ADN é a abreviatura de ácido
desoxirribonucleico (em inglês,
DNA: Deoxyribonucleic Acid).
O ADN é uma molécula orgânica
com a “informação” que instrui
o desenvolvimento e funcionamento de todos os organismos
vivos. Por meio do ADN, é
possível descobrir os elementos
genéticos que compõem um
determinado ser.
Assim entendemos que, em
nossa língua, também
encontramos os elementos que
a influenciaram e continuam
a compor seus caracteres de
identidade.
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01. quilombo, 02. baderna, 03. vc, 04. canoa, 05. nheengatu, 06. idiomaterno, 07. tupinambá,
08. bunda, 09. abajur, 10. pipoca, 11. tênis, 12. fubá, 13. máfia, 14. aipim, 15. ateliê,
16. cutucar, 17. chope, 18. sushi, 19. vossa mercê, 20. quindim.
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PALAVRAS CRUZADAS

EDUCATIVO MLP

01

Palavra de origem africana: aldeia de escravos africanos.

02

Palavra de origem italiana: sobrenome de uma dançarina chamada Marieta.

03

Você, em “internetês”.

04

“Com quantos paus se faz uma...”: palavra de origem espanhola.

05 Nome dado à língua geral amazônica. Significa “fala boa”.
06

Neologismo criado por Antônio Risério para se referir a nossa língua.

07

Língua falada pelos indígenas tupiniquins.

08

Palavra de origem africana: traseiro, nádegas.

09

Palavra de origem francesa: quebra-luz.

10

Palavra de origem tupinambá: significava “pele estourada”; hoje, “grão de milho estourado”.

11 Palavra de origem inglesa: calçado para prática esportiva.
12

Palavra de origem africana: farinha de milho ou arroz.

13

Palavra de origem italiana: organização secreta ou grupo criminoso.

14

Palavra de origem tupinambá: mandioca doce, macaxeira.

15

Palavra de origem francesa: oficina, estúdio.

16

Palavra de origem tupinambá: tocar alguém para chamar atenção; antes, significava “ferir”.

17

Palavra de origem alemã: cerveja servida em barril sob pressão.

18

Palavra de origem japonesa: comida típica oriental.

19

Pronome de tratamento de origem portuguesa, inicialmente usado para se referir ao rei. Com
o tempo passou a ser usado como pronome de tratamento entre iguais e originou a palavra “você”.

20

Palavra de origem africana: hoje, nome de um doce típico brasileiro; antes, significava “delicadeza”.
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LÍNGUA PALAVRA

LÍNGUA PALAV

LÍNGUA
PALAVR
UA PALAVRA M U NMDO
U N D O LÍNGUA PALAVRA M UNDO
M U NDO

LÍNGUA PALAVRA

LÍNGUA PALAVRA
LÍNGUA
PALAVRA
M UN DO

MUNDO

PALAVRAS QUASE FINAIS

“

Tudo vale a pena se a alma não é pequena.

“

DO

MUNDO

Fernando Pessoaa

EDUCATIVO MLP

{

caros visitantes! Hora de repensar a experiência.
A Praça da Língua é parte desta aventura educativa.
Um ambiente onde a poesia não é meramente “lida”, mas
vivenciada em suas minúcias, palavras e silêncios. Fica o convite
à poesia. À experiência poética. Aqui está uma breve coletânea para
reflexão, são mais algumas palavras, palavras quase finais, porque
as possibilidades de pesquisa sobre as questões da linguagem são
inesgotáveis. Cada um pode compor sua Praça da Língua em casa,
na sala de aula, em qualquer lugar onde caiba um poema.

PALAVRA
LAVRA
MUND O LÍNGUA PALAVRA

RA
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OLHARES SOBRE PALAVRAS

Qual foi a sensação marcante
de sua visita ao MLP?
Se tivesse de indicar a visita
a alguém, o que destacaria e
por quê?

via láctea
Olavo Bilac

“Ora (direis) ouvir estrelas! Certo
Perdeste o senso!” E eu vos direi, no entanto,
Que, para ouvi-las, muita vez desperto
E abro as janelas, pálido de espanto...
E conversamos toda a noite, enquanto
A via láctea, como um pálio aberto,
Cintila. E, ao vir do sol, saudoso e em pranto,
Inda as procuro pelo céu deserto.

É comum afirmar-se
que há uma aproximação
entre a arte e a loucura.
O texto de Olavo Bilac sugere
ainda outros aspectos dessa
relação: quem ouve estrelas
é louco ou sensível e aberto o
suficiente para entendê-las?

Direis agora: “Tresloucado amigo!
Que conversas com elas? Que sentido
Tem o que dizem, quando estão contigo?”
E eu vos direi: “Amai para entendê-las!
Pois só quem ama pode ter ouvido
Capaz de ouvir e de entender estrelas.“

EDUCATIVO MLP

(fragmento)

procura da poesia
Carlos Drummond de Andrade

Onde estão os temas poéticos?
O que é preciso para percebê-los?

...
Penetra surdamente no reino das palavras.
Lá estão os poemas que esperam ser escritos.
Estão paralisados, mas não há desespero,
há calma e frescura na superfície intata.
Ei-los sós e mudos, em estado de dicionário.
Convive com teus poemas, antes de escrevê-los.
Tem paciência, se obscuros. Calma, se te provocam.
Espera que cada um se realize e consuma
com seu poder de palavra
e seu poder de silêncio.
Não forces o poema a desprender-se do limbo.
Não colhas no chão o poema que se perdeu.
Não adules o poema. Aceita-o
como ele aceitará sua forma concentrada
no espaço.
Chega mais perto e contempla as palavras.
Cada uma
tem mil faces secretas sob a face neutra
e te pergunta, sem interesse pela resposta
pobre ou terrível, que lhe deres:
Trouxeste a chave?
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Minha terra tem palmeiras,
Onde canta o Sabiá;
As aves que aqui gorjeiam,
Não gorjeiam como lá.
canções do exílio
Gonçalves Dias
José Paulo Paes

O contato com outras
análises pode ser uma
experiência enriquecedora,
que se soma às
percepções individuais.
O que os dois textos
poéticos têm em comum?

Nosso céu tem mais estrelas,
Nossas várzeas têm mais flores,
Nossas flores têm mais vida,
Nossa vida mais amores.

lá?
ah!

Em cismar sozinho, à noite,
Mais prazer encontro eu lá;
Minha terra tem palmeiras,
Onde canta o Sabiá.

sabiá...
papá...
maná...
sofá...
sinhá...

Minha terra tem primores,
Que tais não encontro eu cá;
Em cismar-sozinho, à noiteMais prazer encontro eu lá;
Minha terra tem palmeiras,
onde canta o Sabiá.

cá?
bah!

Não permita Deus que eu morra
Sem que eu volte para lá;
Sem que desfrute os primores
Que não encontro por cá;
Sem qu’inda aviste as palmeiras
Onde canta o Sabiá.

EDUCATIVO MLP

No poema de José Paulo Paes, destacam-se os versos de uma só sílaba (monossilábicos),
com suas rimas: “lá? ah!/cá? bah!”. Tais versos, de forma enfática, estabelecem a oposição
entre a realidade desejada (lá) e a realidade vivida (cá), oposição que é acentuada pelo sentido
acrescentado pelas interjeições: ah! (prazer, entusiasmo, desejo) e bah! (desprezo,
descontentamento). A mesma oposição já se encontrava nos versos de Gonçalves Dias.
Todos os aspectos apontados na realização do poema giram também aqui em torno das duas
realidades: o lá e o cá. Essas duas realidades se opõem – a realidade presente do cá e a outra,
simbolizada na expressão que tudo abarca, “minha terra”, retomada na repetição do lá. O lá
(minha terra), embora seja apresentado pela natureza descrita com entusiasmo, encontra no
mote apoiado em palmeiras e sabiá sua caracterização central. Veja como José Paulo Paes retoma
essa simbologia (sabiá...) quando lista os prazeres que podem ser vividos no lá.
Além disso, o poema estimula uma reflexão sobre a diferente sonoridade da vogal “a” no português do Brasil, em comparação com o de Portugal.
O poema de Gonçalves Dias se inscreve na linha do saudosismo, uma das temáticas centrais
do movimento romântico de que o autor é um dos nomes mais significativos no Brasil. Assim,
as coisas da minha terra são revestidas da beleza e perfeição com que a saudade pinta as coisas
amadas distantes (não gorjeiam como lá; nosso céu tem mais estrelas; nossas várzeas têm mais
flores; nossas flores têm mais vida; nossa vida, mais amores; mais prazer encontro eu lá). Lá,
tudo é espontâneo e natural.
A forma encontrada por José Paulo Paes para apresentar o mesmo sentimento chega a ser
tocante em sua simplicidade e capacidade de sugestão: (sabiá... – a natureza; papá... – símbolo
da terra-mãe, do lar, ao mesmo tempo, da prodigalidade; maná... o alimento servido pela
natureza, a ausência de esforço (sentimento costumeiro naqueles que idealizam os objetos-alvo
de sua saudade); sofá... – a intimidade, o encontro amoroso; sinhá... – a figura feminina, os
amores. O poema de José Paulo Paes se reveste de diferentes significados para quem conhece
a Canção do Exílio, de Gonçalves Dias.
José de Nicola e Ulisses Infante, em Análise e interpretação de poesia, registram como textosproduto do poema de Gonçalves Dias: Canção do exílio – Meu lar, de Casimiro de Abreu; Canto
de regresso à pátria, de Oswald de Andrade; Canção do exílio, de Murilo Mendes; Uma canção,
de Mário Quintana; Nova canção do exílio, de Carlos Drummond de Andrade; Sabiá, de Antônio
Carlos Jobim e Chico Buarque de Holanda; Outra canção do exílio, de Eduardo Alves da Costa,
além da composição de José Paulo Paes que você acabou de estudar.
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trem de ferro
Manuel Bandeira

Café com pão
Café com pão
Café com pão
Virge Maria que foi isso maquinista?

Qual a relação entre
a forma dos versos e o
conteúdo do poema
“Trem de ferro”, de
Manuel Bandeira?

Agora sim
Café com pão
Agora sim
Voa, fumaça
Corre, cerca
Ai seu foguista
Bota fogo
Na fornalha
Que eu preciso
Muita força
Muita força
Muita força
(trem de ferro, trem de ferro)

EDUCATIVO MLP

Oô...
Foge, bicho
Foge, povo
Passa ponte
Passa poste
Passa pasto
Passa boi
Passa boiada
Passa galho
Da ingazeira
Debruçada
No riacho
Que vontade
De cantar!
Oô...
(café com pão é muito bom)

Quando me prendero
No canaviá
Cada pé de cana
Era um oficiá
Oô...
Menina bonita
Do vestido verde
Me dá tua boca
Pra matar minha sede
Oô...
Vou mimbora vou mimbora
Não gosto daqui
Nasci no sertão
Sou de Ouricuri
Oô...
Vou depressa
Vou correndo
Vou na toda
Que só levo
Pouca gente
Pouca gente
Pouca gente...
(trem de ferro, trem de ferro)
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PALAVRAS DE OUTROS AUTORES

{

Sugestões de leitura para consulta
e aprofundamento dos temas
relativos às abordagens feitas na
formação de visita orientada:

www.museudalinguaportuguesa.org.br

BAGNO, Marcos. A Língua de Eulália (novela sociolinguística). São Paulo: Contexto, 1997.

EDUCATIVO MLP

______. Preconceito linguístico: o que é, como se faz. São Paulo: Loyola, 1998.
BARDUCHI, Ana Lúcia Jankovic. As concepções de desenvolvimento e aprendizagem na teoria psicogenética de Jean Piaget.
Movimento & Percepção, Espírito Santo de Pinhal, v. 4, n. 4-5, jan.-dez. 2004.
CASTILHO, Ataliba T. A língua falada no ensino de português. São Paulo: Contexto, 2006.
CITELLI, Adilson. Palavras, meios de comunicação e educação. São Paulo: Cortez, 2007.
DEWEY, John. Pode a Educação participar na reconstrução social? Currículo sem Fronteiras, v. 1, n. 2, p. 189-193, jul.dez. 2001.
FREIRE, Paulo. A importância do ato de ler: em três artigos que se completam. 22. ed. São Paulo: Cortez, 1988.
______. Pedagogia do oprimido. 17. ed. Rio de Janeiro, 1987.
GRIDER, A.; McCOY E. The good guide: a sourcebook for interpreters, docents and tour guides. 15. ed. Arizona: Ironwood,1998.
GRINSPUM, Denise. Educação para o patrimônio: Museu e escola – responsabilidade compartilhada na formação de públicos.
São Paulo; s.n., 2000. Tese de doutorado - Faculdade de Educação USP. São Paulo, 2000.
KOCH, Ingedore V.; BENTES, Anna; CAVALCANTE, Mônica. Intertextualidade – diálogos possíveis. São Paulo: Cortez, 2007.
______. Argumentação e linguagem. 9. ed. São Paulo: Cortez, 2004.
LAJOLO, Marisa. Do mundo da leitura para a leitura do mundo. São Paulo: Ática, 1996.
MORATO, Edwiges Maria. Vigotski e a perspectiva enunciativa da relação entre linguagem, cognição e mundo social.
Revista Educação & Sociedade, ano XXI, n. 71, jul. 2000.
MORIN, Edgar. Da necessidade de um pensamento complexo. Tradução de Juremir Machado da Silva.
PAES, José Paulo. Canção do exílio facilitada. In: DE NICOLA, José; INFANTE, Ulisses. Análise e interpretação de poesia.
São Paulo: Scipione, 1995. p. 71. (Col. Margens do Texto).
POSSENTI, Sírio. Por que (não) ensinar gramática na escola. Campinas: ALB & Mercado de Letras, 1996.
TAILLE, Yves de La. A construção do conhecimento. Piaget, Vygotsky e Wallon: teorias psicogenéticas em discussão.
São Paulo: Summus, 1992.
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