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MEU MUSEU    MAÍSA ZAKZUK

O Meu Museu 

Não lembro bem o dia. Só sei que me aproximei de minha mãe e de meu pai e 
disse que, naquele final de semana, gostaria de fazer um passeio diferente. Que-
ria conhecer novos lugares e descobrir suas histórias.
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  MAÍSA ZAKZUK   MEU MUSEU    

 Os dois ficaram se olhando até que mamãe teve um estalo e disse que iríamos 
visitar um museu. Um museu?!? Eu nunca tinha ido a um museu. “Museu não é 
aquele lugar que só tem coisas velhas?”. Papai riu e disse que sim... e que não.  

Os dois começaram a me falar, superempolgados, sobre museus. Eu nem sabia 
que existem cidades que têm vários museus, enquanto ou-
tras não têm sequer um. Fiquei sabendo também que, ao 
redor do mundo, existem museus de arte, de ciências, 
de transporte e até de pipas. Em São Paulo, a cida-
de em que eu moro, há vários museus. Escolhemos o 
Masp para ser o primeiro museu da minha vida.

Combinamos o dia e o horário: a manhã 
de domingo. Fui com os meus sapatos  
mais confortáveis, um agasalho (mamãe 
me contou que faz frio nos museus por 
causa do ar-condicionado) e meu diário, do qual não me 
separo desde que aprendi a escrever. Nele, eu iria anotar 
as obras de que mais gostei, minhas dúvidas e descobertas. 
Quer saber o que foi que eu escrevi? Então, vire a página 
que vou mostrar para você.
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