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Cursos de Jornalismo e Publicidade

Valorizando
a história

 רּMuseu de Ciências foi inaugurado em 1931
 רּLocal é uma fonte de estudos científicos
 רּMuseu abre as suas portas para a comunidade

O

Museu de Ciências, lo
calizado no Campus
Ame ricano, é uma das
mais importantes fontes de estudo científico, que durante décadas auxiliou diversas instituições
de ensino.
Foi inaugurado no dia 14 de
maio de 1931 comemorando o
aniversário da Miss Mary (diretora da Escola Metodista) e, até
hoje, expressa as novidades e as
antigüidades que envolvem a
ciência. Seu objetivo, segundo
Isabel Gravato, coordenadora do
Museu, é explorar a importância
das diferentes espécies existentes
há muitos anos, e, no futuro, manter o conhecimento geral para no
vas gerações através de suas exposições.

Tirando as teias
O Museu ficou desativado em
meados da década de 70. Em
1998, na comemoração de 119
anos do Colégio Americano, foi
reaberto à visitação pública. A reinauguração foi no mês de maio,
homenageando John Wesley, o
fundador do metodismo, nascido
neste mês.
Isabel Gravato conta com a
colaboração de alunos, funcionários e interessados em geral para
reestruturar e ampliar o acervo.
“Todas as doações para o Museu
de Ciências do IPA serão bemvindas para o crescimento e o
enriquecimento da Instituição”.

Ossada de baleia

Lula boiando

Você sabia?

 רּO vocábulo “museu” é de origem grega (Mouseion) e

significa “templo das musas, lugar consagrado aos estudos,
a música e a poesia”.

 רּO hábito de colecionar objetos variados remonta à época
da pré-história. Na Antiguidade, já existiam coleções de
objetos de arte e materiais raros ou preciosos. Na Idade
Média, reunir obras de arte significava prestígio para
a elite feudal.

 רּA criação do museu moderno ocorreu entre os séc. XVII

e XVIII, a partir das doações de coleções particulares às
cidades. O primeiro verdadeiro museu público foi criado
em 1793: o Museu do Louvre, na França.

 רּO desenvolvimento científico fez surgir o famoso Museu
Americano de História Natural. Em 1870, foi fundado o
Museu Metropolitano de Arte, em Nova York.

 רּN o Brasil, os museus foram fundados no séc. XX. Hoje,
o que mais se destaca, pela variedade e qualidade do
seu acervo, é o MASP - Museu de Arte Moderna de
São Paulo, fundado em 1947.

O couro de uma sucuri de
7 metros que fica exposto
no Museu histórico

Entrevistas
Apesar de pouco conhecido, o Museu de Ciências do IPA
guarda curiosidades e informações úteis às mais variadas áreas.
Estudantes de Direito, Administração e Turismo relatam o aproveitamento
que obtiveram para seus cursos depois de uma primeira visita
orientada pela técnica Lucélia Costa.
Jornal Mural - O que você espera de uma visita ao Museu?
Rose - Espero conhecer o inusitado. Coisas que
não se vê no cotidiano, histórias do nosso Brasil,
nosso local. Mas principalmente culturas desconhecidas.
Lisiane - Resgatar alguma coisa do passado.Ter
uma noção do que foi para ver como está ficando.
Tobias - Entrar em contato com o que já aconteceu. O museu, como fonte de pesquisa, tem o papel
de orientar, de mostrar o histórico de um lugar ou
de um determinado assunto.
Jornal Mural - O que mais chamou atenção?
Rose - Os objetos históricos, mais antigos.
Lisiane - Os mamíferos e a ossada de baleia.
Tobias - O processo de taxirdemia. Achei essa
parte muito divertida. (risos)

Jornal Mural - Que aspecto do Museu é mais
interessante para o seu curso?
Rose - A relação da preservação das espécies
com o Direito Ambiental.
Lisiane - A função do turismólogo na organização
de visitas e apresentação do Museu para o público.
Tobias - O funcionamento do Museu. Como se
dá o rotina da sua manutenção e divulgação para os
alunos.
Jornal Mural - E como poderia ser esta divulgação?
Tobias - Através de um a boa sinalização. Criar
uma estrada dos museus (de História e de Ciências),
um caminho como nos parques com várias setas
indicativas. Eu, por exemplo, não sabia que como
chegar neste Museu...Vinha até o bar, mas nunca até
aqui.

Caminho para
o Museu
LOCAL
Situado abaixo da Capela
do Campus Americano.

רּ
HORÁRIO
7h30 às 12h30
13h20 às 17h45
(terças e quintas)

רּ
CONTATO
3316.1167
(agende sua visita)
museudeciencias@ipametodista.edu.br

Rose Silveira
5° semestre de Direito

Lisiane Jaques
4° semestre de Turismo
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de Jornalismo do Centro Universitário Metodista IPA
disciplinas
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