G u i a d o Vo l u n t á r i o
V O L U N TA R I A D O
2020

/ Bem vindos! Bem vindas!
/ Sobre o Museu
_Abertura
_Missão, Visão e Valores
_Museu em Números
/
programa de
/ Voluntariado
_Introdução
_Requisitos
_Recomendações
_Regimento Interno

/ Atendimento
_Contato

Bem vindos!
Bem vindas!

Bem vindos! Bem vindas!
Esse é o Museu da Pessoa :)
O Museu da Pessoa agradece imensamente sua disponibilidade e
dedicação! Esperamos que você tenha uma ótima experiência
como nosso voluntário: que esta seja uma oportunidade para
você crescer e se desenvolver, através das história de vida de
brasileiras e brasileiros.
Você agora é um representante do Museu da Pessoa e nós
ficamos muito felizes que você nos escolheu para construir com
seu tempo e habilidades, e nos ajudar a valorizar a história de
vida de toda e qualquer pessoa.
Temos diversas áreas de atuação, e seu trabalho, talento e
dedicação contribuirá com a melhoria do museu, para que assim,
mais pessoas se conectem através de história de vida. Com o seu
apoio, teremos um alcance ainda maior na sociedade.
Vamos juntos construir um museu
melhor e mais acessível?
Muito obrigada pela sua colaboração!

Time do Museu da Pessoa
2020

Sobre o

Museu

Sobre o Museu
Introdução
O Museu da Pessoa é um
museu virtual e colaborativo
de histórias de vida, que tem
como
objetivo
registrar,
preservar
e
disseminar
histórias de vida de toda e
qualquer
pessoa
da
sociedade.

História de Vida é uma narrativa construída a partir
do que cada um guarda seletivamente em sua
memória. Ela corresponde a como organizamos e
traduzimos para o outro parte daquilo que vivemos
e conhecemos.
É um exercício de construção do eu realizado a
partir de um estímulo. Revela o contexto de
produção, a intenção do narrador, seus dados
socioculturais e, sobretudo, sua perspectiva pessoal
e singular sobre sua própria experiência.

Sobre o Museu
A narrativa de cada pessoa significa, em última
instância, a expressão da sua singularidade.
Cada entrevistado não é entendido como uma
mera fonte de informações sobre o assunto, mas
sim como uma pessoa que, de alguma maneira,
vivenciou um pedaço de um momento histórico e
se apropriou de forma pessoal de sua experiência.

O museu é colaborativo e, por isso, incentivamos
que as pessoas contem suas histórias a partir da
nossa plataforma virtual, como forma de preservar
e ampliar o acesso às histórias de vida, garantir
sua perenidade e valorizar a diversidade das
perspectivas de vida de cada um.
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Metodologia
Possuímos uma metodologia própria: a
Tecnologia Social Da Memória. Nossa
metodologia
estimula
comunidades,
organizações da sociedade civil e empresas
de diferentes locais, perfis e trajetórias, a
construírem, organizarem e socializarem suas
histórias, valorizando as experiências e os
saberes das pessoas. Para entender melhor,
clique aqui.

Posicionamento
Acreditamos
que
se
cada
pessoa
compreender que todo ser humano importa
e que a história de vida de cada um é tão
relevante a ponto de ser patrimônio de um
museu, teremos uma sociedade conectada
por experiências de vida, sentimentos e
emoções em contraposição às diversas
formas de intolerância.

Sobre o Museu

Nossa Missão
Tornar a história de vida de cada
pessoa patrimônio da humanidade.

Nossa Visão
Ser um museu em cada mão, para que
todos produzam, consumam e
compartilhem histórias de vida.

N o s s o s Va l o r e s
I)
II)
III)
IV)
V)
VI)

Toda história importa
Escuta
Democratização da Memória
Protagonismo
Colaboração
Justiça Social

Sobre o Museu

Os objetivos do desenvolvimento sustentável (ODS) constituem
um plano de ação composto por dezessete objetivos de um
acordo internacional pactuado por 193 países – Brasil incluído –
perante a organização das nações unidas (ONU). O foco do
acordo está posto nas pessoas, no planeta e na prosperidade
com justiça, paz e liberdade, tendo o horizonte de 2030 para o
cumprimento das metas propostas. O Museu da Pessoa se inspira
nesse desafio global, e acredita que se cada um de nós,
enquanto indivíduos e organizações, fizermos nossa pequena
parte, construiremos assim, um mundo melhor.
Nossa área educativa, por exemplo, está consoante com o ODS 4
(educação de qualidade), pois cria possibilidades de integração
da escola com a comunidade, registra a memória de
comunidades e promove a valorização da história de vida dos
moradores e de seu município pelos alunos e professores. Além de
alcançar objetivos secundários, como estimular importantes
aprendizagens ligadas à leitura, escrita, oralidade, pesquisa na
internet e produção de conteúdo.
A intenção de “tornar as cidades e os assentamentos humanos
inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis”, expressa no ODS 11,
é também uma bandeira do Museu da Pessoa na medida em que
contribuímos para a valorização do patrimônio cultural por meio
da manutenção e disseminação das histórias de vida.
Com relação à promoção da paz e da justiça (ODS 16), nossa
atuação se dá a partir da defesa da diversidade e de nosso
posicionamento institucional como um antídoto contra as
crescentes manifestações de intolerância.

Sobre o Museu
Museu em Números

HISTÓRIAS
DE VIDA

18.000+

FOTOS E
DOCUMENTOS

60.000+

Acervo

USUÁRIOS NO
PORTAL ATÉ 2020

Programa
Educativo

2.500.000+

52.000+

ALUNOS

3.000+
1377+
69+

PROFESSORES
ESCOLAS

MUNICÍPIOS

Programa de
Voluntariado

P r o g r a m a d e Vo l u n t a r i a d o
O Museu nasceu em 1991, e desde então, juntamos um acervo com
mais de 18 mil histórias de vida, e muitas já estão disponíveis em
nossa plataforma. Porém, existem outras milhares de histórias que
ainda não estão acessíveis ao público, pois antes de disponibilizar
essas histórias em nossa plataforma, elas precisam ser processadas.
Precisamos da sua ajuda para processar este acervo riquíssimo,
divulgar o museu e muito mais!

Já tivemos
um programa
piloto no
passado, e
nossos
voluntários
adoraram!
Veja alguns
comentários
de nossos
antigos
voluntários:

“

Espero ter contribuído com o lindo e
importante trabalho que o museu da
pessoa desenvolve. Adorei a oportunidade
de me envolver com essas histórias. De
fato, foi uma experiência sensacional.
Mesmo sendo voluntário, esse é um
trabalho de extrema importância e
responsabilidade, que demanda tempo,
atenção, dedicação.”

Lilian Rochael

“

A experiência está sendo maravilhosa.
além de conhecer melhor sobre a cidade e
história do país, consigo compreender
melhor a política que é adotada.”

Renata Rotunno

“

O trabalho com textos me dá muito prazer
e é o meu ofício. contribuir com o museu
da pessoa me dá muitas alegrias,
aprendo
muito.
Trabalhar
com
depoimentos sempre me traz novos
conhecimentos e possibilita me tornar
uma pessoa melhor, profissionalmente e
pessoalmente.”

Vera Dobebck
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Requisitos

O trabalho será realizado remotamente,
tendo como exigência de participação:
alinhamento com a causa
do Museu da Pessoa;
assinar o termo de adesão;
acesso a um computador e internet;
concordar com a política do
programa, detalhada neste guia;
comprometimento mínimo de 3
meses (que será sempre renovado).

P r o g r a m a d e Vo l u n t a r i a d o
Recomendações
Redes Sociais
Somos um museu virtual e colaborativo.
isso significa que temos o potencial de atingir
pessoas em qualquer canto do mundo,
desde que tenham acesso à internet.
Convidamos você a ser um multiplicador do
Museu da Pessoa, para que juntos, alcancemos
cada vez mais pessoas! por isso, pedimos para
nos seguir e acompanhar nas redes sociais,
sempre compartilhando nosso material!
CLIQUE PARA
SEGUIR
O MUSEU:

INSTAGRAM

FACEBOOK

LINKEDIN

TWITTER

YOUTUBE

Recomendamos fortemente:
/ Marcar seu conteúdo com as hashtags:
#museudapessoa #somosnossashistorias
/ Buscar e marcar o perfil oficial do @museudapessoa na rede
social na qual o post está sendo feito (Instagram, Linkedin,
Facebook, Twitter e Youtube)
/ Acompanhar o grupo no Whatsapp, exclusivo para nossos
voluntários! Lá você poderá conhecer os outros voluntários, tirar
suas dúvidas, e muito mais.
Você será adicionado após assinar o termo de adesão.

P r o g r a m a d e Vo l u n t a r i a d o
Regimento Interno
Agradecemos muito seu interesse no programa de voluntariado do
Museu da Pessoa. Esperamos de você um grande senso de
responsabilidade, interesse e profissionalismo. Para ser voluntário, é
preciso seguir nosso regimento interno, que é detalhado abaixo:
_Cumprir com atenção todas as tarefas do descritivo de suas funções,
no tempo estabelecido;
_Ser assíduo e pontual nos dias definidos para o serviço voluntário. seu
setor de atividades e seu horário serão determinados em função de
suas aptidões e seus interesses evidenciados e nas necessidades de
cada área de atuação;
_Notificar eventuais faltas com antecedência para viabilizar sua
substituição;
_Participar das reuniões e cursos para os quais for convocado;
_Levar todos os problemas e sugestões à coordenação de voluntários,
que irá tomar as providências necessárias;
_Não usar o nome do museu da pessoa para angariar fundos, pedir
donativos ou obter regalias;
_Não falar em nome do museu da pessoa em nenhuma circunstância e
para nenhum meio de comunicação (veículos de imprensa ou em
redes sociais), sem autorização prévia da diretoria da organização;
_Não se apresentar como funcionários do museu da pessoa;
_Não revelar, reproduzir, utilizar ou dar conhecimento, em hipótese
alguma, a terceiros, de dados, informações ou materiais obtidos com
sua participação;
_Dependemos do comprometimento dos voluntários com o museu.
caso haja falhas sucessivas, o museu da pessoa poderá efetuar o
desligamento do voluntário;
_Em caso de afastamento ou desligamento, comunicar com
antecedência a coordenação de voluntários.

Atendimento

Atendimento
Contato

Caso você tenha qualquer dúvida,
entre em contato com a coordenadora
de voluntariado do Museu da Pessoa,
Marcela Tripoli, através do e-mail:
voluntariado@museudapessoa.org

MARCELA
TRIPOLI

Através das histórias de vida do nosso acervo,
queremos gerar visibilidade e apropriação da ideia
de que a história de cada pessoa é um patrimônio
da humanidade e que suas experiências de vida e
sentimentos devem ser fonte de conhecimento,
compreensão e conexão entre pessoas e povos,
configurando-se então como um poderoso antídoto
contra a intolerância.
E aí, vem com a gente?
Agradecemos desde
já a sua dedicação!
Com muito carinho,
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