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O QUE É O MUSEU DA PESSOA?

DE   HISTÓRIAS DE VIDA

É UM

 MUSEU  VIRTUAL
E

  COLABORATIVO

O QUE É UM MUSEU? COLABORATIVO?
“Um museu é uma instituição permanente, 
sem fins lucrativos, a serviço da sociedade, 
que pesquisa, coleciona, conserva, interpreta 
e expõe o patrimônio material e imaterial. 
Os museus, abertos ao público, acessíveis e 
inclusivos, fomentam a diversidade e a 
sustentabilidade. Os museus funcionam e 
comunicam ética e profissionalmente. Com a 
participação das comunidades, proporcionam 
experiências diversas para educação, fruição, 
reflexão e partilha de conhecimento” 
(Conselho Internacional de Museus). 

O Museu da Pessoa reúne, guarda e 
transforma histórias de vida em patrimônio.

Toda pessoa pode ser visitante, 
acervo e curadora.

Visitante
Público que visita e conhece os produtos 
do Museu da Pessoa.

Acervo
A pessoa, por meio da narrativa que 
constrói, se torna parte do acervo do 
Museu da Pessoa.

Curador
Toda pessoa pode selecionar, organizar e 
criar coleções e exposições com as 
histórias do acervo do Museu da Pessoa.

O QUE É UM MUSEU VIRTUAL?
É um museu que guarda, preserva, 
compartilha conteúdos e promove a 
participação sem precisar de um 
espaço físico.

Participação
O Museu da Pessoa transforma a 
relação do público com o seu 
patrimônio ao possibilitar que 
qualquer visitante possa se tornar, ao 
mesmo tempo, acervo e curador.

Conteúdos
Histórias, fotos e documentos digitais.

HISTÓRIAS DE VIDA?
Toda pessoa transforma suas memórias 
em narrativas que dão sentido à sua vida.

Pessoa
No Museu da Pessoa, é quem constrói uma 
narrativa de vida.  

Memória
Toda memória é seletiva. Cada pessoa 
registra, guarda e evoca apenas aquilo que 
tem significado.  

Sentido
O sentido que cada pessoa dá ao que vive 
é o seu legado.

Narrativa
Toda narrativa de memória é uma 
tradução da experiência vivida e 
preservada na memória.

Histórias como patrimônio
Patrimônios comuns da humanidade, 
que revelam um lugar no qual os seres 
humanos se encontram em relações 
de igualdade.

Patrimônio
Composto por monumentos, grupos de 
edifícios ou sítios que tenham valor 
universal excepcional (Unesco). Podem ser 
divididos entre materiais e imateriais.


