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Abstract
The present dissertation supports the hypothesis that the
processes of research, preservation and communication of the
operational museological chain involved in the conception of
long term exhibitions and program of actions of museums and
memorials related to the theme of Holocaust promote the
realization of the social function of museums ln contemporary
society, once they constitute a tool of knowledge, education and
mobilization in service of the development of critical and more
socially responsible individuals and of the diffusion of a culture
of peace, overcoming racism, discrimination and intolerance, and
human rights preservation. The dissertation presents the
Holocaust Museum of Curitiba as a case study, a cultural and
educational institution dedicated to researching, preserving and
communicating the memory and history of the Holocaust.
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Resumo
A presente dissertação defende a hipótese de que os processos
de pesquisa, preservação e comunicação da cadeia operatória
museológica envolvidos na concepção de exposições de longa
duração e de linhas programáticas de ações de museus e
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memoriais relacionados à temática do Holocausto promovem o
exercício da função social dos museus na sociedade
contemporânea, na medida em que se constituem em
instrumentos de informação, educação e mobilização a serviço
do desenvolvimento de sujeitos críticos e mais responsáveis
socialmente, e da promoção de uma cultura de paz, de
superação do racismo, discriminação e intolerância, e de defesa
dos direitos humanos. A dissertação apresenta o Museu do
Holocausto de Curitiba como estudo de caso, instituição cultural
e educacional dedicada à pesquisa, preservação e comunicação
da memória e da história do Holocausto.
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