
 

USP ESALQ  – ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO  
Veículo: Rural Notícias 
Data: 04/01/2013 
Caderno: - / - 
Link: http://www.ruralnoticias.com 

   Assunto: Exposição na ESALQ retrata evolução da escrita e do papel 

 

 

Exposição na ESALQ retrata evolução da escrita e do  papel  

Histórico e curiosidades sobre a evolução da escrita e do papel estarão disponíveis aos interessados pelo 
tema durante a exposição “A informação escrita: da pedra ao texto virtual”, que será realizada no período 
de 7 de janeiro a 1º de fevereiro, no Museu e Centro de Ciências, Educação e Artes “Luiz de Queiroz”, da 
Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” (USP/ESALQ) 

Em sua linha do tempo, a exposição relata que o homem começou a registrar sua história através de 
pinturas rupestres gravadas nas rochas das cavernas e depois com entalhes em pedra, madeira ou placas 
de barro. A escrita surgiu independentemente no Egito, na Mesopotâmia e na China. Desde então, os 
materiais utilizados para gravar informações evoluíram de forma extraordinária e culminaram hoje com o 
aproveitamento de espécies florestais de rápido crescimento que se transformaram em papéis de alta 
qualidade.  

Enfim, a exposição é composta por painéis que contemplam não só a linha do tempo, como também 
delineiam curiosidades dessa evolução no período compreendido entre 400.000 a.C., até os dias atuais. 

Para ilustrar determinadas temporadas, o Museu apresentará algumas peças do seu acervo, 
estabelecendo uma relação com a própria história da ESALQ. 

Esta exposição foi realizada, inicialmente, pela Biblioteca Central da Escola, em outubro de 2005, durante 
a Semana do Livro. Devido ao grande interesse despertado na ocasião, o Museu reorganizou essa mostra 
para atender jovens visitantes que frequentam o local no período de férias escolares. 

A visitação, franqueada ao público, pode ser feita de segunda à sexta-feira das 08h00 às 11h30 e das 
13h30 às 17h00. 

A realização é do Serviço de Cultura e Extensão Universitária (SVCEx) / Seção de Atividades Culturais 
(SCAC) – Museu e Centro de Ciências, Educação e Artes “Luiz de Queiroz”. 

Detalhes pelo telefone (19) 3429-4305 ou pelo e-mail museulq@usp.br. 

Mais Informações: 

Alicia Nascimento Aguiar  
alicia.esalq@usp.br 

 

 


