Museu Paulista promove concurso literário sobre o Museu do Ipiranga
No segundo semestre de 2016, o Museu Paulista da USP irá realizar o seu 1º Concurso de
Crônicas, com o tema “Minha história no Museu do Ipiranga”. O objetivo é fortalecer e renovar
laços, conhecendo e compartilhando memórias do público com a instituição.
As inscrições acontecem de 1º de agosto a 3 de outubro, e as crônicas inscritas serão avaliadas
por uma comissão de especialistas, que irá escolher as três vencedoras. Também haverá a
eleição de uma crônica por meio de votação pública.
Todas as crônicas submetidas e aprovadas pela Comissão serão publicadas no site
http://mp.usp.br/index.php para que o público possa ler, compartilhar e votar no texto
preferido.
Os vencedores serão anunciados no dia 15 de novembro, e receberão placas em solenidade no
dia 19 de novembro, em evento promovido pela Diretoria do Museu Paulista. Também, os
autores terão seus textos publicados em destaque no site do Museu Paulista e em nossas
redes sociais.
Para inscrever-se, é necessário enviar, em PDF, e-mail para concursocronicamp2016@usp.br,
contendo a Ficha de Inscrição, cópia do RG e a crônica concorrente, que deverá contar relatos
do cotidiano, narrados em 1ª ou 3ª pessoa do singular, com no mínimo uma página e no
máximo três.
O Edital, a Ficha de Inscrição e os materiais sobre o evento estão disponíveis na página
http://mp.usp.br/chamadas/museu-paulista-fara-concurso-literario-sobre-o-museu-doipiranga

Sobre o Museu Paulista da USP
MUSEU PAULISTA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
Inaugurado oficialmente em 1895 e conhecido como Museu do Ipiranga, é o mais antigo
museu público de São Paulo. O edifício onde está instalado foi construído entre 1885 e 1890 e
projetado pelo arquiteto Tommaso Gaudenzio Bezzi para celebrar a Proclamação da
Independência.
A sua construção além de assinalar o local onde teria ocorrido o “grito da independência”,
também tinha a intenção de associar a data de 7 de setembro ao regime monárquico e à
construção da nação brasileira, sendo ainda uma demonstração do poder econômico de
fazendeiros e empresários paulistas, que nesse momento ocupavam uma posição de prestígio
junto ao governo central.
O Museu Paulista foi inaugurado em 7 de setembro de 1895 como museu de História Natural e
marco representativo da Independência, da História do Brasil e Paulista. Seu primeiro núcleo
de acervo foi a coleção do Coronel Joaquim Sertório, que constituía um museu particular em
São Paulo.
O estilo arquitetônico adotado para a sua construção - eclético de linhas neoclássicas - era
muito utilizado na Europa na época, e viria marcar, a partir do final do século XIX, a
transformação arquitetônica de São Paulo. A técnica empregada foi basicamente a da
alvenaria de tijolos cerâmicos, uma novidade para a época (a cidade ainda estava acostumada
a construir com taipa de pilão). Cinco anos depois de sua inauguração passou a abrigar o
Museu Paulista, criado como panteão da Independência e museu de história natural.
O Museu Paulista é um museu de História, vinculado à Universidade de São Paulo desde 1963.
Apresenta exposições relacionadas à formação das sociedades paulista e brasileira. A
instituição conta com um acervo de 150 mil itens, rico e diversificado, abrangendo coleções de
objetos, iconografia e documentação impressa e manuscrita.
O Prédio Histórico está fechado por tempo indeterminado. Você pode acompanhar o
cronograma de obras em nosso site.
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