
https://www.youtube.com/watch?v=6nufPdEc6PM


por que um museu?



de agregar valor

relembrar a história é uma forma



de criar diálogos



de pensar o futuro



por que museu?



para que o  
passado não 
seja esquecido



apagado



museu para quê?

https://www.youtube.com/watch?v=cl9YGAdKL_0


nova percepção da 
construção na  
sociedade



nova compreensão do 
possível



um espaço  
para congregar o público 
e o privado



Espaço de união de acervos (públicos e 
privados)



Espaço de união de acervos (públicos e 
privados)

instituição de referência na área, apta 
para a proposição de ações  

junto ao público



Espaço de união de acervos (públicos e 
privados)

instituição de referência na área, apta 
para a proposição de ações  

junto ao público

polo para a centralização de conheci-
mento histórico da área 



Espaço de união de acervos (públicos e 
privados)

instituição de referência na área, apta 
para a proposição de ações  

junto ao público

polo para a centralização de conheci-
mento histórico da área 

centro de formação de opinião e de 
resgate da memória 

https://www.youtube.com/watch?v=6nufPdEc6PM


por que 

virtual?



um primeiro passo 



multiplicidade de platafor-
mas para ativação do público

facilidade para a disponibilização  
dos acervos 

permite a divulgação  
e realização de 
ações concretas 

es
tr

até
gico

:

http://www.museudalinguaportuguesa.org.br


1ª Fase:
estado de são Paulo
virtual e online
processo de descentralização  
do conhecimento (expansão para além da 
capital via internet e exposições e ações itinerantes) 



2ª Fase:
Expansão para o rio de 
janeiro e demais estados 

continuidade de ações  
e crescimento dos  
acervos



3ª fase:
construção do 
museu físico



responsabilidade histórica
relevância incontestável do setor



é o setor que abre caminhos, 
a prova do poder do homem 
sobre a natureza



O museu da construção como 
referência de autoridade na 
área, um centro de investigação e 
dispersão de conhecimento



convite





papel das empresas do setor formação do conselho de 
notáveis para a composição 
do corpo curatorial do 
museu

apresentações sobre  
responsabilidade histórica 
em parceria com a aberje e 
o museu da pessoa



crianças e jovens - 
games e exposições

parcerias de pesquisa com 
universidades e ações  
direcionadas



acervo contínuo digital -  
audiovisuais sobre  
pessoas e obras

espaço aberto para a contribuição 
de depoimentos e construção da 
memória coletiva  em imagens, som e 
vídeo

campanhas para ativação e 
envolvimento com o público



sinicesp: 
apoiando a elaboração do projeto - in-
centivo direto - 
cotas de R$20 mil mensais por 6 meses 



empresas/pf: 
cotas para o museu da pessoa, a 
partir de R$10 mil, com incentivo 
fiscal via lei rouanet e proac 




