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Linhas Centrais
A proposta do Museu é que os
visitantes embarquem numa viagem
pela língua, logo em sua entrada. Alí
começou o trabalho de Bia Lessa, a
cenógrafa e diretora teatral. Ela trabalhou artisticamente com a oralidade
da língua. A seguir o visitante conhece
o Saguão dos Elevadores, uma grande instalação em forma de árvore,
feita por palavras, que toma conta de
todo o ambiente.
Já no auditório, os visitantes vão
aprender, de um jeito lúdico e criativo, sobre o surgimento da linguagem,
as famílias lingüísticas, o latim e, finalmente, o português, incluindo como
esta língua se estrutura no mundo.
Falando nisso, um espaço que merece atenção especial é a Praça da
Língua, um local onde o público
pode vivenciar uma experiência sonora e musical impressionante.
No segundo andar, o visitante encontra A Grande Galeria, com a
maior tela de projeção do mundo: 120
metros de extensão. E o Museu apresenta, ainda, a Linha do Tempo, que
traça a história da língua portuguesa,
nascida quatro mil anos AC. Outro espaço envolvente do Museu é a Sala

de Etimologia, com jogos que permitem aos visitantes a criação de novas palavras a partir da língua portuguesa. Trata-se de uma espécie de jogo
em que se pode brincar de criar e
colar palavras.
Em 21 de Março, na inauguração do Museu, a ministra da Cultura
de Portugal, Isabel Pires de Lima,
iniciou seu discurso dizendo: A Língua Portuguesa é a nossa alma. Com
ela sentimos, com ela pensamos,
com ela criamos. A Língua é o solo
fértil, a terra mãe, a matriz de todas
as emoções, de toda a sabedoria e
criatividade. Razão e coração. Na
realidade, a Língua Portuguesa irmana os povos de oito países geograficamente distantes: Brasil, Angola,
Cabo Verde, Guiné-Bissau,
Moçambique, São Tomé e Príncipe,
Timor e Portugal. Oito países, quatro continentes, mais de duzentos
milhões de falantes. Assim é a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. E ao encerrá-lo afirmou:
Porque uma Língua, a nossa Língua,
é tudo quanto temos para sermos
quem somos. É a forma e a substância. O ser e o estar. Ou, nas palavras

poéticas de Vergílio Ferreira, com as
quais me despeço Uma Língua é o
lugar de onde se vê o mundo, e em
que se traçam os limites do nosso
pensar e sentir.
Poético, o ministro da Cultura
brasileiro, Gilberto Gil, ao contrário
da ministra portuguesa que encerrou
o discurso com poesia, ele começou.
Bom dia, amigos e amigas de São
Paulo! Bom dia, amigos e falantes da
língua portuguesa! A Estação da Luz
transforma-se na estação da língua e
da palavra. E afinal, de que são feitas
as palavras, se não da luz do som, da
luz dos olhos e das mãos? Os versos
de Cecília Meireles nos inspiram: Ai,
palavras, ai, palavras, Que estranha
potência a vossa! Ai, palavras, ai, palavras, Sois de vento, ides no vento, No
vento que não retorna. E, em tão rápida existência, Tudo se forma e transforma! Língua é uma palavra da Língua
Portuguesa que a língua gosta de falar. Que paixão falar palavras em língua portuguesa. Que paixão é essa
que prende e liberta aquele que faz
da palavra o seu ofício! Há pessoas,
como diz Manoel de Barros, que se
compõem de atos, ruídos, retratos.
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Museu da Língua Portuguesa é inaugurado na Estação da Luz

Outras de palavras. Poetas e tontos
se compõem com palavras.
E o ministro continuou: No prazer de saborear palavras com a língua portuguesa poderíamos passar
aqui muitas horas a conversar, mas
aqui estamos para inaugurar o Museu da Língua Portuguesa, um museu
que une tradição e tecnologia para
apresentar aos cidadãos a importância da comunicação, que, afinal de
contas, é o ponto de encontro dos
seres humanos. Até encerrar dizendo: A vitalidade de uma língua é a

vitalidade de um povo. Se os atos de
fala e os atos de palavra podem ser
ações, gerar movimentos e criar realidades, então faço aqui da minha
palavra um voto: que este Museu
amplifique e ressoe a voz da Língua
Portuguesa no mundo.
Serviço:
Museu da Língua Portuguesa
Estação da Luz  Pça da Luz, s/nº
De ter. a dom., das 10h às 18h
Entrada R$ 4,00 (inteira) e
R$ 2,00 (meia).

Caminhada Noturna pela recuperação do Centro continua
A Caminhada Noturna pelo Centro, organizada por voluntários da
Ação Local Barão de Itapetininga e que

vai se tornando hábito de dezenas de
participantes, voltou a acontecer na
quinta-feira, 23 de Março, depois de
uma interrupção de três meses. Acontece
sempre às 20
horas das quintas-feiras.
O principal objetivo
dessa iniciativa
da Ação Local
é demonstrar
às autoridades

municipais que moradores, trabalhadores e comerciantes da região central querem a recuperação completa
do Centro, não apenas porque vivem
e/ou tiram o seu sustento de alguma
atividade desenvolvida na área, mas
principalmente porque a amam, respeitam e desejam vê-la totalmente
ocupada por cidadãos que cumpram
com seus deveres e saibam exigir os
seus direitos.
Carlos Beutel, presidente da Ação
Local , conta que a caminhada volta
com novos patrocinadores e a atuação profissional de guias turísticos:

Além do patrocínio do Apfel Restaurante Vegetariano e o apoio do Jornal
Centro em Foco, agora temos como
parceiros a MelPólem, a Camisas
Fahro e a Labaki Cabeleireiros, e contratamos os guias turísticos Vera Lúcia e Laerte para nos auxiliarem na
identificação dos pontos históricos e
turísticos do Centro.
O ponto de partida continua a
escadaria da Biblioteca Mário de
Andrade, onde os participantes se reúnem e antes de iniciar a caminhada
realizam exercícios de alongamento,
orientados por fisioterapeutas e pro-

fessores de ginástica voluntários. A
cada quinta-feira a caminhada tem um
trajeto diferente e ao longo do percurso acontecem paradas para descanso ou para que os guias turísticos discorram sobre a história das
edificações, espaços urbanos e, especialmente, dos pontos históricos-turísticos.
Serviço:
Caminhada Noturna pelo Centro
Realização: Ação Local Br. de
Itapetininga / Informações:
3256-7909 e 9116-8908

