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O Museu da Pessoa, fundado em 1991, é um museu virtual que coleta depoimentos de histórias 

de vida. Tem, hoje, aproximadamente 17 mil depoimentos e mais de 60 mil documentos 

digitalizados, que podem ser acessados através do site <www.museudapessoa.net>. Toda a 

forma de coleta, tratamento, edição e publicação dos depoimentos está disponível no livro 

“Tecnologia Social da Memória”, metodologia que aborda como deve ser o trabalho com 

histórias de vida na perspectiva do Museu da Pessoa. O Museu, ao disponibilizar as histórias de 

vida no site, não as apresenta tal como foram coletadas, já que há um trabalho de edição anterior 

à publicação que também segue as diretrizes presentes na “Tecnologia Social da Memória”. 

Observa-se, dessa maneira, que o produto final dessas histórias de vida, sua publicação, é um 

produto editado pela equipe do museu que faz uma antecipação do que o visitante espera ver. 

Essa antecipação, visão que se tem sobre a pessoa e visão de como o internauta (visitante ideal) 

vê essa pessoa, é o que analiso neste trabalho, porque ela apresenta indícios da noção de pessoa 

que fundamenta a criação do Museu. Para tanto, foram utilizados dois depoimentos para a 

análise: “Amor a toda prova” e “O menino que queria ser o Robin”. Os depoimentos no Museu 

da Pessoa recebem tags, palavras-chave, que estão relacionadas aos temas que aparecem no 

depoimento, que podem ser atribuídas pelo museu ou pelo internauta, a depender da forma de 

recolha do depoimento. Nesses casos, as tags foram escolhidas pelo Museu. Neste trabalho, elas 

serão o ponto de partida para a análise do material linguístico do depoimento. Parto do trabalho 

de Perelman e Tyteca (2005 [1958]), os quais discorrem acerca da construção de auditório, 

Pêcheux (2014 [1975]), que apresenta uma discussão acerca da figura do sujeito no discurso e 

acerca dos esquecimentos inerentes à linguagem, Althusser (1974 [1970]) e Ricœur (1977) que 

discorrem acerca do conceito de Ideologia para desenvolver a análise. É possível perceber que 

parece existir, no Museu da Pessoa, uma construção de um internauta idealizado que é uma 

representação da noção de Pessoa (sujeito) que está presente na sociedade. 
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