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vidas femininas: 
mulheres que 
inspiram

Em 2021, o Museu da Pessoa dedica sua programação às 
Vidas Femininas, visando valorizar, ampliar e disseminar 
seu acervo a partir de leituras diversas sobre o que vive-
ram e vivem as mulheres. São histórias que inspiram por 
sua força, criatividade, sensibilidade e resiliência.

As iniciativas se integram ao calendário de atividades do 
Museu da Pessoa, que inclui uma programação diversa 
100% virtual e gratuita, pensada para diferentes públicos. 
São exposições, podcasts, ações educativas, eventos e 
muito mais. Siga o Museu da Pessoa nas redes sociais e 
acesse www.museudapessoa.org para acompanhar!

#somosnossashistórias

http://www.museudapessoa.org
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Diários da 
Pandemia 
um dia por vez
lançamento 03 de junho 2021
disponível em museudapessoa.org

Quais são as histórias que serão contadas no futuro 
sobre o momento que estamos vivendo? O que podemos 
esperar do futuro?

Diários da Pandemia: Um Dia Por Vez é uma exposição 
virtual que reúne relatos cotidianos recebidos entre maio 
de 2020 e abril de 2021 em uma campanha para criação 
de uma história coletiva sobre a pandemia.

A exposição conta com contribuições dos projetos Inventário de Sonhos e 

Narrativas Docentes da Pandemia e foi realizada em parceria com a School 

of Fine and Performing Arts da Fontys University da Holanda e com o apoio do 

Consulado Holandês no Brasil. 

http://museudapessoa.org 
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Mostra Audiovisual:

Vidas Femininas
julho 2021
disponível em mostra.museudapessoa.org

Como as histórias das mulheres podem inspirar o Brasil 
neste momento? 

Realizada a partir de edital aberto a mulheres de todos 
os cantos do Brasil, a mostra audiovisual acontecerá de 
forma 100% virtual e apresentará vídeos inéditos edita-
dos a partir de entrevistas de mulheres que compõem o 
acervo do Museu da Pessoa.

A mostra faz parte da programação Vidas Femininas, realizada com recursos 

do Ministério do Turismo, Secretaria Especial da Cultura via Lei Aldir Blanc por 

meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de 

São Paulo.
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http://mostra.museudapessoa.org
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Exposição virtual:

Vidas Femininas
setembro a dezembro 2021
disponível em museudapessoa.org

Seja na arte ou na ciência, em suas carreiras e trajetórias 
familiares; mulheres carregam narrativas inspiradoras. A 
partir de múltiplas perspectivas sobre estas vivências, 
histórias de vida e fotografias do acervo do Museu da 
Pessoa - inéditas e históricas - estarão reunidas nesta 
exposição virtual.

A exposição faz parte da programação Vidas Femininas, realizada com recur-

sos do Ministério do Turismo, Secretaria Especial da Cultura via Lei Aldir Blanc 

por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado 

de São Paulo.
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http://museudapessoa.org
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Pessoas: 
Mulheres que 
Transformam
abril 2021
disponível no spotify

Pessoas: Mulheres que Transformam é um podcast 
original do Museu da Pessoa que apresenta histórias de 
mulheres inspiradoras. 

Esta temporada traz as entrevistas de: Preta Rara, Juliana 
Caldas, Amara Moira, Sabrina Castro, Luciana Quintão, 
Regina Tchelly e Luciana Bruzadin

Esta temporada faz parte da programação Vidas Femininas, realizada com 

recursos do Ministério do Turismo, Secretaria Especial da Cultura via Lei Aldir 

Blanc por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do 

Estado de São Paulo.
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https://open.spotify.com/show/7wvEmIKtrD7ZoOrNWB1OrJ?si=kcrGNRSyQ82agaf3B4Lgew
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Visita Guiada
lançamento 21 de maio 2021
disponível no spotify

Na primeira temporada de Visita Guiada, 11 museus ou 
instituições de memória do Estado de São Paulo são 
apresentados a partir da perspectiva de pessoas que 
fazem parte de sua história ou que se relacionam com 
as ações que desenvolvem.

Visita Guiada é um podcast do Museu da Pessoa e faz parte do projeto Museu 

da Pessoa: modernização e difusão, premiado pelo PROAC 13/2019 do gover-

no do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia 

Criativa. Durante o projeto, profissionais de museus do Estado de São Paulo 

realizaram entrevistas de história de vida utilizando a metodologia do Museu 

da Pessoa. Parte do conteúdo registrado resultou neste podcast.
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Vidas Indígenas
Formação em memória e mídia
abril a outubro 2021

A COVID-19 foi um golpe para toda humanidade e ainda 
mais duro para os povos indígenas. Para que as memó-
rias e tradições permaneçam vivas, o Museu da Pessoa, 
a Rádio Yandê e Ailton Krenak realizarão uma formação 
100% virtual em memória e mídias para que jovens dos 
povos Guarani Myba, Tupinambás de Olivença e Nawa 
registrem as histórias de vida de seus anciãos e anciãs e 
preservem as narrativas de vida do seu povo.

O projeto Vidas Indígenas foi selecionado pelo programa Matchfunding 

BNDES+, um programa que combina o crowdfunding (financiamento coletivo) 

com o aporte financeiro do BNDES. Com o apoio de 213 benfeitores, a meta foi 

atingida para realização deste projeto.
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Workshop 
Espaços de 
Memória e 
Cultura 
Memórias de Sofrimento em Tempos de 
Pandemia 
SETEMBRO 2021

Que memórias são construídas em tempos de pandemia?

O workshop, organizado pelo Centro de Pesquisa e 
Formação do Sesc São Paulo e pelo Museu da Pessoa, 
com consultoria do pesquisador Mathieu Viau – Courville 
(Universidade de Luxemburgo) reunirá organizações 
culturais brasileiras e latino-americanas e abordará 
questões sociais relacionadas às memórias de sofrimen-
to, sobretudo, aquelas que dizem respeito ao contexto 
latino-americano. Realizado 100% de forma virtual, será 
também um espaço para compartilhar como as orga-
nizações de memória e cultura têm desenvolvido seu 
trabalho e realizado suas ações diante das limitações 
impostas pela pandemia global de Covid-19.
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Seminário
O Futuro das 
Narrativas
agosto 2021

O momento atual nos desafia a pensar qual o papel das 
narrativas no futuro e como a inovação tecnológica é 
capaz de apoiar transformações. Neste contexto, o Museu 
da Pessoa propõe o seminário “O Futuro das Narrativas”, 
buscando provocar reflexões sobre as interseções entre 
tecnologia, cultura e futuro. Palestras, mesas e oficinas 
vão compor este evento 100% virtual com duração de 
três dias.

A iniciativa resulta do apoio financeiro do BNDES, que possibilitou um desenvol-

vimento institucional significativo para o Museu da Pessoa nos últimos anos, a 

partir da digitalização e disponibilização integral das histórias do acervo.
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