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MUSEUS – O VERDADEIRO TESOURO DA HUMANIDADE 

 

A maior parte das mais belas realizações humanas, daquelas para as 

quais o tempo não existe, estão localizadas dentro dos museus em vários países 

do mundo. 

Pinturas, esculturas, múmias, vestimentas de época, pratarias, porcelanas, 

instalações, tapeçarias, urnas mortuárias, máscaras de ouro e pedras preciosas, 

cerâmicas e até templos inteiros, encontram-se nos mais afamados e visitados 

museus. 

Boa parte de todas essas preciosidades belíssimas, não tem preço. 

Ninguém poderia pagar por elas e pertencem aos museus e aos países onde 

esses se inserem. Quem poderia pagar pelas pinturas da Capela Sistina? Ou 

pelas obras de Rafael, Ticiano ou Caravaggio? Há algumas coleções privadas 

muito ricas. Mas nada que se compare à riqueza que há nos museus. 

Nos países de primeiro mundo, os ricos e grandes empresas é que fazem 

doações milionárias para a manutenção dessas entidades. No Brasil a conta fica 

mais com o Estado, uma vez que não há muito o salutar hábito de doações para 

museus, teatros, orquestras e universidades. Mas  é preciso prestigiar a cultura 

para a preservação de nossa história, nossos mais elevados valores e os 

tesouros constituídos pela nossa arte. 

Quando alguém pensa em ir a Paris pela primeira vez, mesmo que não 

seja muito ligado em artes, reserva um dia para uma visita ao Louvre. Os países 

da Europa, da América do Norte e de outras regiões do planeta entendem que 

cultura é riqueza que traz riqueza. Para muitos deles, com seus museus, igrejas, 

música, arquitetura e artes em geral, que atraem milhões de turistas de todo o 

mundo, a cultura é uma questão de sobrevivência, é vital para a economia. Uma 



 

cidade que não preza a sua cultura, vai atrair turismo com sua aridez? 

Naturalmente que não. 

Portanto, precisamos voltar nossos olhos para onde está a beleza, a razão 

da existência humana, a genial criação dos artistas e para tudo o que realmente 

vale a pena. 

Pensando nisso, o NÚCLEO DE CULTURA E ARTES DA UNIFENAS-

NUCAU, vai deixar, pouco a pouco, algumas pistas (links) para que todos 

possam, virtualmente, passear um pouco por esses rastros imortais que os mais 

geniais artistas de todos os tempos passaram. Vamos visitar os museus, ainda 

que virtualmente, o que já é, por si só, um passeio inesquecível. 

 

 

1. MUSEU DO LOUVRE – PARIS, FRANÇA 

https://www.louvre.fr/en 

 

 

https://www.louvre.fr/en


 

2. METROPOLITAN MUSEUM OF ARTS- NOVA YORK -EUA 

https://www.metmuseum.org/ 

 

 
 

3. MUSEU DO VATICANO- ESTADO DO VATICANO 

http://www.museivaticani.va/ 

 

 
 

4. MUSEU DE ARTE ASSIS CHATEAUBRIAND- SÃO PAULO-BRASIL 

https://masp.org.br/ 
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