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A sexta edição do MuseCom em Rede:
Conectando acervos comemora um
acontecimento muito especial: O
aniversário do Museu da Comunicação
Hipólito José da Costa! Nosso querido
MuseCom. Aproveitamos essa data
para pensar no que guarda um
museu? Qual o museu queremos para
o futuro? Qual a relação do museu
com a vida das pessoas?
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mUSEU
O termo museu remete à Grécia antiga. Mouseion
significava Casa das musas e era uma mistura entre
templo e instituição de pesquisa muito voltada à filosofia.
As musas, na mitologia grega, foram geradas da relação
de Zeus com Mnemosine, a divindade da mmemória. As
musas ofereciam aos homens a inspiração, a imaginação
criativa para as criações artísticas e científicas. Dessa
forma o Museion era o espaço onde os homens poderiam
buscar inspiração, onde o pensamento poderia se libertar
das aflições cotidianas e se dedicar às artes e à ciência.
Ao longo do tempo, surgiram vários significados de Museu.
Quando você pensa na palavra “Museu”, o que vem a sua
cabeça?
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lugar de coisas velhas?
Entre as coisas que você pensou, apareceram as palavras coisas velhas?
Será que todas as coisas “velhas” podem fazer parte de um museu? Um pneu
velho e furado poderia ser uma peça de museu?
Talvez sim, talvez não. A questão mais importante é: que histórias esse pneu
contará para os atuais e futuros visitantes do museu? Então o pneu velho não
faria sentido no Museu da Comunicação, mas poderia contar muito da nossa
história em um museu que mostrasse a relação da humanidade com o lixo.
Podemos dizer que o museu é como uma grande cápsula do tempo. O que
vamos escolher guardar? O que queremos que nossos filhos, netas e quem mais
estiver aqui conheça sobre nós? Qual o significado desse objeto? São essas
questões que nos fazem selecionar o que será peça de museu.
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Você já ouviu falar em cápsula do tempo?
Elas têm esse nome porque são como
cápsulas de passado. Ao serem abertas,
fazem com que o passado invada nosso
tempo através de objetos e cartas
guardados em um recipiente especial. As
pessoas que colocam itens em uma
cápsula do tempo, esperam que os objetos
possam contar um pouco da sua história
quando elas já não estiverem mais aqui. O
modo mais tradicional de guardar uma
cápsula é a enterrando para ser
encontrada muitos anos depois.
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As cápsulas do tempo aparecem em
diferentes momentos da história da
humanidade. Com o início da corrida espacial,
a preocupação em registrar nossa história
também integrou os projetos de exploração
espacial. Várias sondas espaciais como a do
programa Voyager e as Pioneer 10 e Pioneer
11 carregam em seu interior gravações com
informações da Terra em discos de ouro.
Houve o projeto KEO, que pretendia lançar
um satélite cujo principal objetivo era guardar
registros humanos. O projeto garantia a cada
pessoa da Terra o direito de escrever uma
mensagem que seria gravada no satélite KEO
e retornaria à Terra após 50 mil anos
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museu: uma cápsula do tempo?
Como vimos uma cápsula do tempo, é um recipiente que uma
pessoa ou um grupo prepara para que no futuro conheçam a
sua história. Um museu também procura contar a história da
sociedade em que está inserido de uma forma um pouco
diferente. Ao invés de enterrar, é através das exposições e da
divulgação de seus objetos que contará histórias. O Museu da
Comunicação Hipólito José da Costa surgiu da preocupação
de vários jornalistas de guardar a memória da comunicação
social aqui do Rio Grande do Sul e do Brasil. Agora vamos
abrir uma cápsula do tempo e ouvir um trecho do Ato de
Criação do Museu
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o relato
O relato que você ouvirá faz parte do acervo Galeria de Vozes. O Museu
guarda uma coleção de fitas cassetes com entrevistas e áudios de momentos
importantes. No link abaixo há um trecho do ato solene de criação do Museu de
Comunicação Social Hipólito José da Costa, em 10 de setembro de 1974.
Nesse áudio, a Diretora de Assuntos Culturais, Srª Antonieta Barone fala sobre
a escolha do patrono do Museu e seus primeiros acervos

https://www.youtube.com/watch?v=h9Zg0oaM7aw
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Que acervos foram doados para o início do
Museu?

Por que as pessoas estavam querendo
contribuir com doações?
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Todo mundo gosta de contar sua história. Seja construindo
uma cápsula do tempo, escrevendo textos no twitter ou
postando fotos no instagram
E os jornalistas, que vivem nos contando histórias
emocionantes, violentas, alegres ou tristes, não poderiam
deixar de buscar guardar a memória de seu trabalho.
Vários jornalistas e a Associação Rio grandense de
Imprensa apoiaram a criação de um Museu da
Comunicação Social do Rio Grande do Sul
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um sonho
O primeiro passo para a criação do Museu da Comunicação foi
uma matéria de Sérgio Dillemburg para o jornal Correio do
Povo denunciando as péssimas condições de guarda dos
acervos de jornais no Estado.
Ele e outros jornalistas perceberam o valor histórico e social
daqueles jornais. Por isso Sérgio, Iara Bendatti e Cláudio
Todeschini lutaram pela criação do museu.
Dessa forma, os jornais e acervos audiovisuais que estavam
espalhados por várias instituições teriam, a partir de 1974, um
lugar de referência.
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Cada vez mais pessoas foram se envolvendo com a construção do Museu desde sua
criação.
Algumas doaram acervos que achavam importantes. Outras contribuiam com
sugestões. Umas trabalharam por melhorias ou reivindicaram que estivessem
representadas no Museu
No diálogo com as pessoas o Museu foi mudando e hoje nos perguntamos:
Que grupos estão representados no Museu?
Como fazer para que cada vez mais pessoas estejam representadas em nossa
"cápsula do tempo?
Quanto mais pessoas participarem, melhor será esta viagem no tempo.
Temos um convite especial: seja um viajante do
tempo e venha explorar o instagram do Museu:

@visitemusecom
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criando sua cápsula do tempo
Agora é a sua vez de criar uma cápsula do tempo. O primeiro passo é escolher os
itens que serão guardados. Pode ser uma carta, um objeto, um jornal do dia,
qualquer coisa que você considere importante e não faça falta no seu dia-a-dia.

Depois você pode utilizar uma garrafa pet, uma caixa de papelão para guardar
seus itens.
Você também pode convidar seus amigos e sua família para colocar seus itens
na cápsula também.
É muito importate colocar do lado de fora da cápsula o ano em que ela deve
ser aberta (por exemplo: Cápsula do tempo do MuseCom, só abra em 2025)
Poste uma foto da sua cápsula do tempo nas suas redes sociais e não
esqueça de nos marcar!
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