
SP Leituras -Museu da Pessoa
2° encontro



Pauta do dia: 

2° encontro - 14/12 -  TSM: Criar sentido
Apresentação de duas metodologias que auxiliam a criar o sentido da 
memória: o Diagrama de Sentido e a Linha do Tempo Coletiva. 

● Apresentação do Diagrama de Sentido;  

● Apresentação e atividade sobre a Linha do Tempo Coletiva 

Curso introdutório 

Tecnologia Social 
da Memória



TECNOLOGIA SOCIAL DA MEMÓRIA

TSM - 2009

Conceitos, princípios e práticas que 

possibilitam que pessoas e organizações  

se apropriem da metodologia de registro e 

produção de suas próprias histórias

Mobilizar

Planejar

Construir 
Histórias

Organizar 
Histórias

Socializar 
Histórias



Diagrama
de

Sentido



O que é e para 
que serve? Para realizar projetos de memória, as instituições, entidades, 

associações e comunidades precisam construir o sentido do 
projeto com o grupo. 

Essa etapa é necessária para alinhar expectativas e estabelecer 
as diretrizes que formarão a base do projeto. Quanto mais 
coletiva é a construção dessas diretrizes, envolvendo diferentes 
pessoas, maior é a possibilidade de engajamento do grupo no 
projeto.

A etapa de criação de sentido é importante para definir a 
memória que vai ser registrada, explicitar a razão de se realizar 
o projeto, alinhar expectativas e considerar o potencial de 
alcance da iniciativa.



Diagrama
do

sentido



Diretrizes do Projeto de Memória

Memória 
Coletiva

Que memória 
registrar?

 

Socialização

Qual será a 
história?

Como 
socializar 
essa 
narrativa?

Sentidos da 
Memória

Por que 
registrar 
essa 
memória?

Objetivos

Para que 
construir essa 
história?

Fontes

Onde está 
essa 
memória?

Público

Para quem 
construir essa 
história?

.  

 

 

 



Referência 1
Fercal



Memória 
Coletiva

Que memória 
registrar?

Socialização

Qual será a 
história?

Como socializar 
essa narrativa?

Sentidos da 
Memória

Por que registrar 
essa memória?

Objetivos

Para que 
construir essa 
história?

Fontes

Onde está essa 
memória?

Público

Para quem 
construir essa 
história?

A história da 
cidade a partir 
das histórias de 
vida de seus 
moradores.

.Participação da 
população na 
construção da 
história local.

Edição e exibição 

de vídeos.

Exposição  

Teatro

Livro

Material educativo 

para as escolas e 

bibliotecas da 

região

Material produzido 

no portal do 

Museu da Pessoa.

desenvolvimentoP
ossibilitar que a 
comunidade 
reflita sobre a sua 
identidade local e 
tenha subsídios 
para interferir no 
seu 
desenvolvimento.

Apoiar a escola 
no ensino da 
história com o 
uso do registro 
da memória dos 
moradores de 
Fercal para a 
reflexão dos  
professores e 
estudantes 
sobre a própria 
história.

Registro de 20 
histórias de vida 
dos moradores 
de Fercal, por 
meio de 
entrevista.

Fotos e objetos 
que contam a 
história de 
Fercal.

Para educadores, 
estudantes, 
moradores de 
Fercal e para a 
sociedade em 
geral.

 

Projeto de Memória de Fercal


