
“O QUE QUER 
O QUE PODE 
ESSA LÍNGUA?”

MUSEU DA LÍNGUA PORTUGUESA  
É REINAUGURADO  
COM NOVAS EXPERIÊNCIAS  
PARA OS VISITANTES  
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O Museu da Língua Portuguesa, um dos primeiros 
museus totalmente dedicados a um idioma, é reinau‐
gurado depois de cinco anos e meio de reconstrução.  
 
Instalado na histórica Estação da Luz, em São Paulo – 
cidade com o maior número de falantes de português 
no mundo – celebra a língua como elemento fundador 
da nossa cultura.  

Por meio de experiências interativas, conteúdo audio‐
visual e ambientes imersivos, o visitante é conduzido a 
um mergulho na história e na diversidade do idioma 
falado por 261 milhões de pessoas em todo o mundo. 
 
CONTEÚDO REVISTO E AMPLIADO  
O conteúdo do Museu foi atualizado. Em sua ex‐
posição de longa duração, a instituição apresenta  

Espaço reabre ao público com conteúdo renovado, após incêndio  
em dezembro de 2015 
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experiências inéditas e outras anteriormente exis‐
tentes, que marcaram o público em seus 10 anos de 
funcionamento (2006‐2015), período em que recebeu 
cerca de quatro milhões de visitantes e promoveu 
mais 30 exposições temporárias.  
 
Entre as novas instalações estão Línguas do Mundo, 
que destaca 23 das mais de sete mil línguas faladas 
hoje no planeta; Falares, que traz os diferentes so‐
taques e expressões do idioma no Brasil, e Nós da Lín‐
gua Portuguesa, que apresenta o idioma no mundo, 
com os laços, embaraços e a diversidade cultural da Co‐
munidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP). 
Continuam no acervo as principais experiências, como 

a instalação Palavras Cruzadas, que mostra as línguas 
que influenciaram o português no Brasil, e a Praça da 
Língua, espécie de “planetário do idioma” que home‐
nageia a língua portuguesa escrita, falada e cantada, 
em um espetáculo imersivo de som e luz.  
 
Com curadoria de Isa Grinspum Ferraz e Hugo Barreto, 
o conteúdo foi desenvolvido com a colaboração de es‐
critores, linguistas, pesquisadores, artistas, cineastas, 
roteiristas, artistas gráficos, entre outros profissionais 
de vários países de língua portuguesa. 
 
A completa recuperação arquitetônica e readequação 
de seus espaços internos manteve os conceitos estru‐
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turantes do projeto de intervenção original – assinado 
pelo arquiteto Paulo Mendes da Rocha e seu filho 
Pedro, em 2006  –  e ganhou aperfeiçoamentos.  
No térreo, o museu abre‐se à estação, reforçando sua co‐
municação com a cidade. Nos andares superiores, áreas 
foram otimizadas, novos materiais foram introduzidos e 
a instituição ganhou mais salas para suas instalações. 
 
No terceiro piso, um terraço com vista para o Jardim da 
Luz e a torre do relógio compõe o espaço criado para 
homenagear o arquiteto Paulo Mendes da Rocha, que 

morreu este ano. A nova versão foi concebida por 
Pedro Mendes da Rocha,  sob a coordenação de Ana 
Paula Pontes e Anna Helena Villela. 
 
EXPOSIÇÃO TEMPORÁRIA  
1º andar – Língua Solta  
A exposição temporária de reabertura do Museu, “Lín‐
gua Solta”, traz a língua portuguesa em seus amplos e 
diversos desdobramentos na arte e no cotidiano. Com 
curadoria de Fabiana Moraes e Moacir dos Anjos, a 
mostra, com 180 peças, conecta a arte à política, à vida 
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em sociedade, às práticas do cotidiano, às formas de 
protesto e de religião, em objetos sempre ancorados 
no uso da língua portuguesa. 
 
Cartazes de rua, cordéis, brinquedos, revestimento de 
muros e rótulos de cachaça se misturam a obras de 
artistas como Bispo do Rosário, Mira Schendel, Leonil‐
son e Jac Leirner, entre outros. 
 
Além deles também participam da mostra os artistas 
Jonathas de Andrade, Dora Longo Bahia, Lia Chaia, 
Cinthia Marcelle, Fabio Morais e Rosângela Rennó,  
representados pela Galeria Vermelho. 
 
EXPOSIÇÃO DE LONGA DURAÇÃO 
2º andar – Viagens da Língua. Experiências: 

Línguas do mundo – Em uma das novas experiências do 
museu, 23 mastros se espalham pelo hall do 2º andar, 
cada um com áudios em um idioma. São saudações, po‐
emas, trechos de textos e canções em gravações feitas 
por falantes de português, espanhol, italiano, alemão, 
francês, inglês, russo, hindi, grego, armênio, farsi, árabe, 
idishe, mandarim, japonês, coreano, turco, yorubá, 
quimbundo, quéchua, guarani‐mbyá, yanomami e basco. 
 
As línguas foram escolhidas entre as sete mil existentes, 
segundo os critérios de seus laços com o Brasil – prin‐
cipalmente pela imigração – ou por representarem 
diferentes regiões do mundo e suas famílias linguísticas. 
 
Laços de família – O tema das várias línguas do mundo 
e sua organização em famílias segue pela parede do 
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corredor da Rua da Língua. Um diagrama animado de‐
senvolve‐se para mostrar a evolução da família indo‐
europeia, da qual o português faz parte, e o parentesco 
entre grupos linguísticos. 
 
Rua da Língua – A instalação que se estende por 
toda a Grande Galeria – mimetizando a linha do trem 
da Estação da Luz alguns andares abaixo – teve seu 
conteúdo todo renovado. Para convidar o visitante a 

refletir sobre a linguagem na vida urbana contem‐
porânea, as telas “se transformam” em paredes,  
murais, outdoors. 
 
Como nas ruas das cidades, ali surge a poesia‐relâm‐
pago dos fragmentos verbais eruditos e populares:  
expressões, provérbios, pichações, poemas, propa‐ 
ganda, inscrições anônimas da grande cidade, em  
desenhos surpreendentes. 
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Beco das palavras – Uma das experiências que se man‐
tiveram no Museu, com tecnologia renovada. Nas 
mesas interativas, o público deve formar palavras, des‐
cobrindo de forma lúdica a origem dos vocábulos da 
língua portuguesa e os mecanismos secretos com que 
nossa língua pode sempre se renovar.  
 
Palavras cruzadas – Um dos principais espaços expo‐
sitivos do Museu desde sua inauguração, também teve 
sua tecnologia multimídia renovada. Oito totens inte‐
rativos com recursos audiovisuais e painel explicativo 
expõem as influências das principais línguas e povos 
que contribuíram para formar o português do Brasil. 
 
O português do Brasil – Estudar o português do Brasil 
é também estudar a história da formação do país e de 

seu povo. Esta Linha do Tempo passeia por diferentes 
períodos históricos – desde o Império Romano e 
Mundo Árabe, passando pelas Grandes Navegações, 
 influências indígenas e africanas até questões atuais – 
através da combinação de diferentes recursos expográ‐
ficos, como vitrines com objetos, textos, depoimentos 
de especialistas, mapas animados, vídeos históricos  
e obras literárias. 
 
Nós da língua – A instalação “Nós da Língua Por‐
tuguesa”, novidade na exposição e que amplia a pre‐
sença da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa 
(CPLP) no Museu, tem duplo objetivo: mostrar a pre‐
sença estabelecida da língua portuguesa no mundo–‐ o 
idioma é falado hoje em cinco continentes por 261 mil‐
hões de pessoas – e mapear suas novas movimentações. 
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Na instalação audiovisual, os pontos em comum e a di‐
versidade que marcam a língua portuguesa no mundo 
são reveladas através de três eixos: o intercâmbio entre 
os povos com o mesmo idioma, a ruptura dos coloniza‐
dos com a língua dos colonizadores, e a invenção, com 
as trocas que enriquecem a língua até hoje. 
 
O visitante navega pelos diferentes rostos e sotaques, ima‐
gens históricas, conflitos, paisagens, culturas e formas de 
comunicação que compõem as identidades dos países. 
 
3º andar – O que quer e o que pode essa língua  
Experiências:  
Falares – “Falares” é como a língua se expressa nas 
falas do Brasil, nos territórios, nos corpos, nas gírias, na 
fala dos mais velhos, na linguagem das ruas, nas rezas, 
nas brincadeiras das crianças. 
 
É uma das novas experiências audiovisuais do Museu. 
Nove grandes telas verticais formam uma espécie de 
“bosque” de falares, mostrando a diversidade do por‐
tuguês brasileiro, suas variações geográficas e sociocul‐
turais. O visitante passeia por entre as telas, percebendo 
diferentes aspectos da língua portuguesa viva. 
  
O que pode a língua – No auditório, o público é convi‐
dado a mergulhar em um filme poético sobre o desen‐
volvimento da linguagem e seu poder criador, 
concebido e dirigido por Carlos Nader. 
 

Praça da Língua – Uma das experiências originais do 
Museu, a Praça da Língua mantém parte do seu con‐
teúdo, homenageando a língua portuguesa escrita, fala‐ 
da e cantada em um espetáculo imersivo de som e luz. 
Concebida por José Miguel Wisnik e Arthur Nestrovski, 
traz um mosaico de músicas, poesias, trechos literários 
e depoimentos em língua portuguesa – de Carlos 
Drummond de Andrade a Dorival Caymmi, passando 
por Fernando Pessoa, Nelson Rodrigues e Lamartine 
Babo –, interpretados por nomes como Maria Bethânia 
e Matheus Nachtergaele. 
   
INGRESSOS – https://www.museudalinguaportuguesa.org.br/ 
Os ingressos podem ser adquiridos exclusivamente pela 
internet, com dia e hora marcados, e a capacidade de 
público está restrita a 40 pessoas a cada 45 minutos. 
Os visitantes recebem chaveiros touchscreen para evi‐
tar toque nas telas interativas. 
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