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Encontro de Ex-Seminaristas

Nos dias 16 e 17 de janeiro aconteceu no
Seminário

SCJ,

o

Encontro

de

Ex-

Seminaristas, que foi um momento de
nostalgia onde se reuniram os ex-alunos do
Seminário Corupá, para reviver e relembrar
os

tempos

em

que

estiveram

juntos

estudando nas décadas de 70 e 80.
Para abrilhantar ainda mais o encontro
com

as

emoções

que

a

Foi
bonito
e
emocionante.
Pessoas que não se viam há mais de 10,
20, 30 e até mais de 40 anos. Apertos de
mãos, abraços, risos, rezas, alegrias,
emoções, música, cantoria, dança,
histórias, comida, recordações, visita aos
ambientes do passado. Exposição de
fotos e objetos, e ambientes recriados
pelo Museu.... Só Corupá para nos
propiciar tudo isso... E a saudade
nostálgica do nosso passado.
Depoimento
seminarista

de

Celso

Perin,

ex-

memória

proporciona, a equipe do museu organizou a
ambientação de espaços representativos
para estes seminaristas.
Foram montadas: a ambientação de um

Que este seja o primeiro de muitos
encontros onde os seminaristas trazem e
expressam suas vivências!

dormitório, uma sala de aula e um refeitório,
com objetos que eram de uso dos alunos e
que ainda se encontravam nas dependências
do Seminário. Todos os espaços foram
pensados a partir de relatos de ex- alunos e
funcionários, descrevendo quais eram os
objetos e como estavam organizados. Deste
modo, a ambientação foi a mais fidedigna
possível.

Ex-seminaristas visitando a ambientação.

Foi fascinante perceber a alegria destes
ex-alunos mostrando para seus filhos como
era sua vida no Seminário.

14ª Semana de Museus: Museus e
Paisagens Culturais

Os ex-seminaristas cultivam um apreço
muito grande pelo Seminário de Corupá,
pois, fazem parte dessa história, e, a
valorizam sempre, em suas memórias.

Este ano a temática da Semana de
Museus, convidou as instituições a olharem
ao seu redor e refletirem sobre a paisagem
cultural na qual estão inseridas, entendendo
a dimensão do natural e do cultural, que

criam em cada localidade uma paisagem
única.

fotográfica: “Seminário

Exposição

de

Corupá: O ontem e hoje da Paisagem

O Seminário de Corupá possui marcos

Cultural”, com uma linha temática e temporal

significativos e inerentes à Congregação dos

demonstra a ligação da comunidade que aqui

Padres do Sagrado Coração de Jesus e à

viveu

comunidade corupaense.

principalmente
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e

suas

culturas,

as

evidencia

modificações

das

paisagens diante das necessidades que

está diretamente ligado à paisagem cultural,

foram

que envolve o Seminário de Corupá. O lote

exposição já recebeu número considerável

da colônia Hansa Humboldt, inicialmente de

de visitantes e continuará aberta ao público

mata fechada, foi desbravado pelos padres

até 31 de julho.

SCJ.

Ergueu-se

uma

esplendorosa

instauradas

e

introduzidas.

A

e

magnífica construção, na qual o objetivo
principal:

o

cultivo

das

vocações.

Tal

construção e seu entorno foram moldados ao
longo

dos

anos

de

acordo

com

as

necessidades, as mudanças, as prioridades e
a missão de cumprir o objetivo primordial. Já
se completaram 80 anos de atividades.
Nesses

80

anos,

passaram

pelo

Seminário muitas pessoas: alunos, religiosos,
funcionários, cada qual a seu modo, seu
tempo e sua proporção foi forjando os
significados

implícitos

e

explícitos

perceptíveis por quem contempla a paisagem
em sua totalidade. Uma paisagem que em
seu

físico

expressa

as

Exposição “Seminário de Corupá: O ontem e hoje

características

da Paisagem Cultural”.

culturais de tradições, hábitos, costumes e
conhecimentos de uma comunidade.

Concurso de fotografias: “Corupá: retratos

Desta forma, pensando em contemplar um
público

diferente,

foram

pensadas

e

da Paisagem
lançado

e

Cultural”,
divulgado

o concurso foi
para

todos

os

realizadas ações ligadas a eternização de

interessados abrangendo o tema da semana

uma paisagem: a fotografia. O museu

de

apresentou ao seu público duas atividades:

recentes

um

Corupá. Podiam inscrever-se neste concurso

concurso

de

fotografias

sobre

as

paisagens culturais do município de Corupá e

museus. Foram
sobre

inscritas
as

fotografias

Paisagens

de

apenas fotógrafos amadores, que seguissem

uma exposição fotográfica sobre a paisagem

as orientações do regulamento. As fotos

do Seminário de Corupá.

foram expostas nos espaços do Museu e o
público

visitante

foi

quem

realizou

a

avaliação. Foram inscritas 10 fotos e as

entusiasmo e interesse em conhecer a

vencedoras foram:

história do Museu e do Seminário.

1º Lugar: “Renascer”, de Luiz Eduardo
Santos Fernandes

Durante estas visitas, buscamos uma
interação

diferenciada,

que

busque

aproximar o diálogo entre nosso público e o
seu conhecimento empírico.
Foi em uma destas visitas, através de um
relato descritivo, que pudemos acrescentar à
ficha técnica dos animais taxidermizados,
informações importantes sobre as anomalias
genéticas que fazem parte da coleção
zoológica.
2º Lugar: “Amanhecer”, de Eliane Minel

Grupo “Padre Donato” em visita ao Museu e
Seminário.
ACONTECE NO MUSEU:

Neste ano, o diferencial foi a entrada
gratuita para os moradores de Corupá. A
população local por vezes não conhece o
museu, então no dia 22/05, muitos se
propuseram a conhecer as exposições.

Exposições de Longa Duração
Histórica: Seminário de Corupá: Fé, Construção, Formação
e Recanto de Paz
Taxidermia Artística: Coleção Zoológica
Exposições Temporárias
Exposição fotográfica: “Seminário de Corupá: O ontem
e hoje da Paisagem Cultural”
Aberta até 31 de julho
Horário de funcionamento:

Visitantes do Museu

Segunda-feira: fechado.
Terça-feira a Sábado: sob agendamento prévio para grupos.
Domingos: das 12h30min às 17h00min.

Desde o início deste ano, os visitantes
mais presentes em nossas exposições, são
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os grupos da melhor idade. Já são mais de
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300 idosos que nos contagiaram com seu

Produzido pela equipe do Museu:
Bruna Elisa Winter – Bióloga
Joice Leticia Jablonski – Historiadora

