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RESUMO 
Este artigo pretende discutir o papel do Memorial da Resistência de São Paulo na 
consolidação democrática por meio da institucionalização de narrativas sobre um passado de 
luta e resistência contra um Estado autoritário. Para tal, há de se fazer uma breve 
contextualização sobre o processo de comunicação em museus, buscando o entendimento do 
processo de comunicação promovido pela referida instituição. Por fim, o trabalho se abre para 
a apreensão da questão da memória na construção do discurso a partir de uma problemática do 
poder, na qual a dialética entre lembrança e esquecimento não ocorrem ao acaso. 
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THE RESISTANCE MEMORIAL OF SÃO PAULO: 
the memory space no longer silenced 

ABSTRACT 
This paper intends to discuss the Resistance Memorial of São Paulo in the consolidation of 
democracy through the institutionalization of narratives about a past of struggle and resistance 
against an authoritarian State. To do this, a brief contextualization in museums should be 
made, seeking an understanding of the communication process promoted by that institution. 
Finally, this paper opens to the apprehension of the question of memory in the construction of 
discourse from a problematic of power, in which the dialectic between remembering and 
forgetting do not occur at random.	
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1. Uma breve explanação sobre o processo de comunicação dos museus 

 Os museus são entidades midiáticas produtoras de sentidos, que evidenciam 

concepções de mundo por meio de leituras específicas sobre a realidade. São lugares de 

representação do conhecimento, que transmitem uma mensagem ao público, disponibilizando 

meios para que este identifique, dentro e fora do espaço expositivo, novas percepções sobre o 

cotidiano. Por conseguinte, os museus tornaram-se instituições comunicacionais que 

sistematizam as informações contidas nos artefatos, criando uma construção discursiva 

imputada pela ressignificação dos objetos através do processo de musealização. É nos museus 

que se experimentam, aprofundam e exprimem as relações entre o indivíduo e a realidade, 
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sendo um meio pelo qual as evidências materiais, abertas as diversas interpretações, se juntam 

ás referências simbólicas, construindo sentidos sobre o patrimônio exposto.  

Intrinsecamente ligado ao conceito e musealização está a comunicação museológica, 

base teórica e metodológica pela qual ocorre a extroversão do conhecimento por meio da 

interação entre sujeito e objeto a partir de ações museológicas. Sua função é criar meios de 

transmissão de uma mensagem entre dois polos comunicativos, museu e público, por meio da 

interação entre sujeito e objeto musealizado. “O museu formula e comunica sentidos a partir 

de seu acervo” (CURY, 2008, p. 367), sendo a comunicação a etapa final do processo 

museológico, constituindo condição fundamental à fruição do conhecimento estruturado pelas 

ações de pesquisa e preservação instituídas pelos museus. Neste sentido a comunicação 

museológica pressupõe: 
a mediação do objeto museal, que ao abandonar sua funcionalidade original, 
converte em signo comunicacional e informacional. Esta mudança insere o objeto 
nas leis e base da Teoria da Comunicação, ou seja, comunicação que implica 
emissão de mensagem por parte de um emissor e, por sua vez, a recepção desta 
mensagem por parte de um receptor, estruturados ambos à fonte museu (CASTRO, 
2009, p.129).  
 

A comunicação museológica usa as ferramentas contemporâneas, inerentes ao 

processo geral da comunicação, para estabelecer por diversos meios a relação entre o homem 

e a materialidade. Por conseguinte, esta relação nos museus é constituída principalmente 

através de exposições, atividades educativas, palestras, mediações e publicações, entre outras. 

Compondo o meio particular de comunicação dos museus, as exposições criam narrativas 

sensoriais por meio de construções mise-em-scéne, que correlacionam signos e símbolos 

dentro de uma mensagem possuidora de sentido e coerência, representando ideias, 

ressignificando objetos em patrimônio cultural. É através das exposições que ideias presentes 

no discurso institucional são representadas, sendo o produto final do processo museológico.  

As exposições exigem domínio técnico, conceitual e metodológicos de construção 

museográfica para que haja perfeito diálogo entre objetos, elementos linguísticos, recursos 

materiais, compondo, um sistema de representação que permita a fruição de uma mensagem. 

As exposições são processos comunicacionais que transmitem informação mediante a 

teatralização dos objetos em um circuito, operando signos em meio à pluralidade de vozes 

existentes no espaço museal, sendo excludente e argumentativa, portanto, jamais neutra 

(ARANAUT, 1997). São elementos comunicacionais baseados em escolhas nos mais diversos 

níveis de complexidade, já que os museus são espaços de conflitos entre ideias conceitos e 

demandas, ou seja, são ambientes onde ocorrem negociações. Neste sentido, opções 
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metodológicas tornam-se posições políticas inseridas em estruturas de poder, chancelando 

narrativas, que são reelaboradas positivamente ou não pelo visitante.  

A exposição não está a serviço do objeto, o qual deve ser preservado, mas a favor da 

sociedade, sendo o público elemento fundamental a tal processo (PRIMO, 1999). Construindo 

um discurso elaborado por meio da cultura material, os museus trocam com o público uma 

mensagem baseada no trabalho de pesquisa do processo museológico, no qual há contínua 

recuperação da informação inerente aos objetos musealizados. Por sua vez, estes objetos, 

apreendidos pelo museu como documentos, são encarados como elementos cheios de 

significações e simbolismos pela sociedade que possui memórias coletivas e individuais sobre 

patrimônio exposto. Sabendo que os museus operam símbolos e promovem a construção de 

um discurso ideológico, salienta-se a importância destas instituições como agentes de 

transformação ou manutenção da ordem social. O espaço museal – como potência de 

comunicação, suporte da cultura e da memória – deve estimular a capacidade perceptiva e 

reflexiva do indivíduo, fazendo com que ele se compreenda como parte de um todo complexo. 

Esta operação deve perceber a capacidade de transformar os artefatos musealizados em uma 

instancia relacionada ao presente do público. 

Como agente e vetor da comunicação museológica, o público “redefine o discurso, 

porque a recepção é interpretativa: cada indivíduo dá ênfase a um aspecto que lhe é particular. 

Nesta perspectiva, os papéis de enunciador (aquele que elabora o discurso) e enunciatário 

(aquele que recebe) invertem-se” (CURY, 2004: 91). Em suma, o museu percebe e reorganiza 

os múltiplos discursos sociais em uma única mensagem, para simultaneamente o público 

recriar ou não a partir desta mensagem, e de seu conhecimento de mundo, um novo discurso. 

Neste entendimento, o museu trabalha informação e memória como duas faces de uma mesma 

moeda, sendo ambos os elementos básicos à comunicação museológica, já que a 

contextualização dos objetos musealizados apenas ganha sentido se for trabalhado para 

estabelecer vínculos culturais com seu público.  

Sabendo que a cultura de uma sociedade é um vasto sistema de códigos de 

comunicação estabelecidos com a interação entre interlocutores e que a comunicação 

museológica está englobada dentro desta lógica geral, nada mais natural que afirmar que os 

museus também processam uma experiência museológica interativa. Assumindo o papel de 

mediador entre homem e objeto, as instituições museológicas enfrentam, na 

contemporaneidade, a problemática de enxergar em seu público mais do que tábulas rasas. 

Apesar de inúmeros museus ainda assumirem uma postura tradicional, que implica no 

discurso unilateral em relação ao visitante, cada vez mais os ambientes museais procuram ir 
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ao encontro da experiência interativa, que visa à tríade homem, objeto e sociedade, situando o 

público como agente e vetor do processo de comunicação existente nos museus. Esta 

conscientização cria a relação interativa no processo comunicacional, que ocorre mediante a 

participação do sujeito receptor através de seu cotidiano, fato que transforma os museus em 

locais de interpretações, negociações e conflitos. Apesar de possuir múltiplas formas de 

interação, a comunicação museológica tenta estabelecer uma relação dialógica entre museu e 

público, deixando espaço para que este reelabore o próprio discurso dentro de seu próprio 

universo de conhecimentos, significados e valores.  

  

 

3. O Memorial da Resistência de São Paulo 

Pertencente à Secretaria da Cultura do Governo do Estado de São Paulo, o Memorial 

da Resistência é uma instituição de caráter cultural, dedicada à preservação da memória 

coletiva sobre o processo de resistência e repressão política promovido pelo Estado brasileiro, 

desde o período republicano até a atualidade. O edifício que hoje abriga o Memorial da 

Resistência faz parte do conjunto histórico da Luz, prédio que também abriga a Pinacoteca do 

Estado de São Paulo, sendo ambas instituições administradas pela Associação Pinacoteca Arte 

e Cultura, que é uma Organização Social de Cultura. Musealizando o espaço prisional do 

DEOPS/SP, a referida instituição é um lugar de memória (NORA, 1993) voltado para a 

preservação das memórias políticas das vítimas de atos de exceção, arbítrio e violações de 

direitos humanos, sobre o processo de oposição ao regime militar. 

O edifício que hoje abriga o Memorial da Resistência foi inicialmente projetado pelo 

arquiteto Francisco de Paula Ramos de Azevedo para sediar o escritório e armazéns da central 

da Estrada de Ferro Sorocabana, sendo apropriado enquanto tal desde 1914, até o ano de sua 

inauguração, em 1938, data de conclusão do trecho ferroviário que ligava São Paulo a Santos. 

Em 1940, no período do Estado Novo, o edifício tornou-se sede da Delegacia Especializada 

de Explosivos, Armas e Munições, órgão público vinculado ao Departamento Estadual de 

Ordem Política e Social de São Paulo (DEOPS/SP), passando a acomodar, um ano mais tarde, 

outras delegacias desta mesma repartição. Criado em 1924, o DEOPS/SP funcionou neste 

edifício entre 1940 e 1983, ou seja, desde o governo de Getúlio Vargas até o período de 

abrandamento do regime militar, apenas dois anos antes do estado de exceção dar novamente 

lugar à democracia.  

Apesar da desocupação do DEOPS/SP, o edifício continuou como sede da Delegacia 

de Defesa do Consumidor (DECON) até 1998, quando o prédio foi transferido da Secretaria 
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de Justiça para a Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo. Em 1999, o conjunto 

arquitetônico foi tombado pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, 

Arqueológico e Turístico do Estado de São Paulo (Condephaat). Com a transferência de 

gestão, o prédio foi destinado a projetos de revitalização do centro de São Paulo, tornando-se, 

em razão de sua localização, objeto de disputa de inúmeras propostas culturais, durante o 

período de reformas (NEVES, 2011). Dentre as possibilidades, constava: uma escola de 

teatro, uma escola superior em música, o Memorial do Cárcere3 e o Museu do Imaginário do 

Povo Brasileiro. Apesar das indefinições em relação às propostas culturais, havia um 

pensamento concreto sobre a criação de um memorial vinculado à história da repressão 

política naquele local, que fora espaço carcerário do DEOPS paulistano.  

Em 2002, em comemoração aos vinte anos da Lei da Anistia de 1979, houve a 

exposição temporária “Anistia 20 anos” e a apresentação da peça teatral “Lembrar é resistir”, 

na área térrea do prédio, em confluência com a ideia de abertura de um memorial, marcando, 

assim, o ponto de partida de sua nova função social4. Com o edifício restaurado, o local 

passou a abrigar suas primeiras exposições, apresentando na área que foi espaço prisional do 

DEOPS, instalações aptas à proposta de transformação do local em um lugar de memória. A 

inauguração do espaço ocorreu com a instalação “Intolerância” de Siron Franco, com a mostra 

“Cotidiano Vigiado – Repressão, Resistência e Liberdade nos arquivos do DEOPS 1924-

1983”, pelo Museu Imaginário, e no espaço do térreo, a exposição temporária “Cidadania – 

200 anos da Declaração Universal do Direito do Homem e do Cidadão”, pelo Memorial da 

Liberdade. Fazendo do espaço um local para atividades culturais, o Memorial da Liberdade 

permaneceu sobre a tutela do Arquivo Público do Estado até 2006, tendo neste ano sua 

administração transferida para a Pinacoteca do Estado, que também ocupava o mesmo 

edifício.  

 Em 2007, uma nova percepção foi lançada sobre o Memorial da Liberdade, levando a 

um deslocamento de sentido, em uma nova perspectiva museológica, transformando um lugar 

de atividades culturais em um lugar de reflexão crítica sobre o passado do edifício. Ganhando 

um novo projeto museológico, baseado nos conceitos da sociomuseologia5, o memorial 

passou a objetivar a ampliação de seu processo de pesquisa, preservação e comunicação, 

através da problematização do binômio repressão e resistência. Com a aprovação do projeto 
                                                             
3 O Memorial do Cárcere foi criado por meio do Decreto N°. 46.508, de 21 de janeiro de 2002. Contudo, mudou 
sua denominação para Memorial da Liberdade através do Decreto N° 46.900, no dia 05 de julho de 2002. 
4 O espaço acabou se tornando, em 2004, a Estação Pinacoteca e, em 2009, no térreo, o Memorial da Resistência 
- ambas instituições vinculadas à Pinacoteca do Estado de São Paulo.  
5 Abordagem interdisciplinar que permitiu o entendimento dos museus como instrumentos de desenvolvimento e 
transformação social, fomentando práticas reflexivas sobre o patrimônio cultural e a realidade da sociedade. 
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Figura 1 - O edifício que abriga o Memorial da Resistência de São Paulo. 
Foto: Acervo do Memorial da Resistência 

pela Secretaria de Estado da Cultura e pelo Governo do Estado de São Paulo, em maio 2008, 

ocorreu, então, a mudança do nome de Memorial da Liberdade para Memorial da Resistência, 

corroborando, assim, com seu novo olhar, cuja referência era o espírito de luta e oposição ao 

governo militar. O início da mudança veio com a exposição “Direito à Memória e à Verdade: 

a Ditadura no Brasil 1964-1985”. O Memorial da Resistência foi oficialmente inaugurado em 

24 de janeiro de 2009. 

 

3. O circuito expositivo de longa duração do Memorial da Resistência  

O Memorial da 

Resistência apresenta 

exposições de longa e curta 

duração. O primeiro tipo está 

vinculado ao histórico do 

edifício e a atuação do 

DEOPS naquele local, 

transformando o ambiente 

em um lugar de memória 

sobre o controle, a repressão 

e a resistência inerentes ao 

regime ditatorial que se instaurou no Brasil após 1964. O segundo tipo de exposição tem 

como referência argumentos extraídos do roteiro temático de longa duração. O acervo é a área 

do edifício e as memórias silenciadas no período ditatorial, alguns objetos cedidos pelo 

Arquivo Público de São Paulo, livros sobre a ditadura militar e reproduções fotográficas. 

Através de uma expografia dramatizada com uso de cores, iluminação, recursos áudios-

visuais e ambientações cenográficas, o projeto expositivo da referida instituição dividiu seu 

ambiente em espaços temáticos, constituindo um roteiro em quatro módulos distintos.  

“Módulo A – O edifício e suas memórias”, contendo uma área de acolhimento ao 

visitante, onde há explanações sobre o projeto institucional, o edifício e o DEOPS. Tal seção 

expõe pontualmente o programa museológico e discursivo da instituição, a cronologia de 

ocupação do edifício, desde sua construção até a criação do Memorial da Resistência, 

perpassando pela história do DEOPS paulistano. Sua entrada é composta por um hall, que 

contêm dizeres sobre a intencionalidade do memorial, havendo, ao lado direito, um painel 

explicativo com o programa museológico da instituição, denominado “Memorial da 
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Resistência – novos olhares para este edifício”, e, ao lado esquerdo, a frase “lembrar é 

resistir”. Sua estrutura apresenta boa iluminação, com presença de luz natural e artificial; piso 

de tábua corrida em tonalidade clara; banco central para conforto do visitante; painéis de 

cores vivas, contendo reproduções fotográficas, textos explicativos e aparelho multimídia.  

 “Módulo B – Controle, repressão e resistência: o tempo político e a memória”, 

constituíndo um espaço sobre a história política nacional. O “Módulo B” valoriza a 

preservação da memória através da pesquisa. Para tal, este módulo vincula várias fontes de 

informação interconectadas, exibindo, assim, uma linha do tempo multifacetada com 

acontecimentos políticos após 1888/89, aparelhos áudios-visuais com chamadas sobre a 

questão da preservação documental, uma vitrine expositiva com publicações sobre a temática 

abordada na instituição, assim como, uma maquete panorâmica com a reconstituição do 

espaço a partir da memória de ex-presos políticos que estiveram no local. Por sua vez, o 

espaço é amplo e apresenta entrada visível; iluminação com luz natural e artificial; piso de 

cerâmica clara; paredes decoradas por painéis chamativos, em diversas cores, que apresentam 

vitrines e aparelhos de vídeo; banco lateral próximo a porta de vidro; e vitrine móvel, ao 

centro, com a maquete.   

“Módulo C – A construção da memória: o cotidiano nas celas do DEOPS/SP”, 

percurso instituído pelas celas, que receberam diferentes enfoques expográficos. O “Módulo 

C” apresenta o segmento estruturador do discurso institucional, ou seja, a construção da 

memória da resistência no período da ditadura militar brasileira através do conjunto carcerário 

do DEOPS paulistano. Tal modulo é composto por um corredor externo, um corredor interno, 

quatro celas e um pequeno nicho. Ao contrário dos ambientes anteriores, estes espaços 

apresentam entradas estreitas; paredes com cores escuras e frias; iluminação proveniente de 

fonte artificial (exceto o corredor externo e a terceira cela); e pisos diferenciados entre 

cimento, cerâmica e madeira, que variam de acordo com a cenografia de cada ala.  

Ao entrar no “Módulo C”, o visitante possui duas opções de caminho. Sua escolha 

permeia a entrada que leva ao corredor externo, espaço constituído pela área utilizada para o 

banho de sol individual dos prisioneiros, ou, o acesso que leva ao corredor interno, onde há as 

quatro celas e o nicho. Em relação ao corredor externo, observa-se as grades que cerceiam o 

ambiente e o espelho que distorce a sensação de tempo e espaço, levando o visitante a 

reconstituir inconscientemente a solidão inerente àquele local carcerário e a infinitude do 

momento prisional. Em relação ao corredor interno, observa-se a entradas das celas e nicho e 

a parede branca com poucas algumas plotagens. 
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Figura 2 - Cela 01: processo de implantação do Memorial da Resistência 
Foto: Acervo do Memorial da Resistência 

A primeira cela mostra a construção do projeto museológico do Memorial, o porquê da 

nova abordagem, as escolhas ao longo da trajetória, a metodologia usada na pesquisa e as 

dificuldades encontradas, ou seja, tudo aquilo que permeou o processo de musealização 

daquele espaço. Como foi dito anteriormente, o ambiente é escuro, devido ao bloqueio 

proposital da luz natural e ao uso do cinza nas paredes, apresentando focos de iluminação 

artificial nos painéis, que contrastam com o local devido à coloração laranja. Tal cenário tem, 

ainda, frases extraídas dos testemunhos prestados pelos ex-presos políticos escritas 

esparsamente nas paredes.  

 A segunda cela 

evidencia a 

problemática dos 

presos políticos 

mortos e 

desaparecidos no 

período militar. Para 

tal, é exibido um vídeo 

sobre quatro cidadãos 

que perderam a vida, 

por conta da 

resistência oferecida 

ao sistema político. A 

estrutura montada na sala é composta por um projetor, que reproduz um vídeo de média 

duração sobre um anteparo de vidro jateado, suspenso por fios de aço em meio ao ambiente. 

A terceira cela reconstitui o espaço carcerário do DEOPS/SP, no qual os presos políticos eram 

confinados. Sua ambientação é mais clara que as outras celas, com entrada de luz natural 

pelas janelas, que propositalmente não apresentam bloqueio da iluminação. O cenário é 

composto por colchonetes, levemente desarrumados, sobre o chão de madeira; toalhas 

dispostas em varais improvisados; banheiro estruturado por pia, fossa sanitária, banho sem 

ducha e objetos de uso pessoal; e, principalmente, pelas paredes riscadas, simulando as 

inscrições feitas pelos presos políticos. Nesta área não há nenhuma sinalização museológica, 

sendo uma reprodução aproximada do cárcere, constituindo uma representação com base na 

memória coletiva daqueles que ali foram cerceados. 

 A quarta cela é a evocação da memória através da oralidade a partir da reprodução 

fonográfica dos testemunhos gravados pela equipe de pesquisa, em aparelhos auditivos de uso 
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Figura 3 - Vista geral e detalhes da cela 4 
Foto: Acervo do memorial da Resistência 

individual. Recorrendo a cenografia dramatizada, a última cela apresenta ambientação escura 

com apenas um foco de iluminação artificial ao centro, que ilumina um cravo vermelho 

disposto sobre caixote de madeira. Tal construção tem como objetivo celebrar e sintetizar os 

gestos de solidariedade existentes nos relatos dos ex-presos, que, por inúmeras vezes, 

mostraram o limiar existente entre o horror da repressão e as manifestações de afeto entre 

aqueles que viveram momentos de privações dos direitos civis no cárcere do DEOPS/SP 

(BRUNO; MATOS, 2009).  

Ao sair da quarta cela, o visitante é confrontado 

com uma plotagem estilizada no corredor, simbolizando 

a missa realizada por frades dominicanos presos no 

DEOPS/SP, em 1969, por apoiar um grupo guerrilheiro 

contra a ditadura militar. Por sua vez, o local de 

passagem, que dá acesso às celas, também leva a um 

nicho disposto pelo meio do caminho na parede oposta 

às instalações carcerárias. Fazendo um contraponto às 

celas, a saleta denominada “Do lado de fora deste 

edifício: outras memórias” expõe algumas publicações e 

um vídeo, exaltando, assim, as inúmeras ações de 

resistência que ocorriam fora das grades do DEOPS/SP.     

“Módulo D – Da carceragem ao 

Centro de Referência”, contendo uma área de 

pesquisa para utilização do público, com informações sobre o contexto temático exposto. O 

“Módulo D” é a constituição de um espaço para consultas das bases de dados que abordam 

questões inerentes a temática do memorial. Neste espaç há computadores disponíveis à 

consulta do visitante; objetos que fazem parte do fundo DEOPS/SP no Arquivo Público de 

São Paulo; painéis com reproduções fotográficas que mostram alguns escritórios deste órgão e 

um arquivo que complementa a cenografia de um ambiente de trabalho.  

Através da sociomuseologia, que tem por objetivo a musealização do patrimônio 

integral em prol da sociedade, o Memorial da Resistência opta pela dramatização cenográfica, 

promovendo experiências estéticas. Gerando novos discursos interpretativos, a instituição 

torna-se fonte de estudo por exibir os fundamentos de uma nova teoria e prática em seu 

processo museológico, principalmente, no que tangencia a comunicação museológica. O 

roteiro expositivo do Memorial corrobora com o paradigma teórico da instituição e com as 
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questões de conflitos abordadas no espaço museal, por exemplificar como “as tendências 

contemporâneas da expografia envolvem as convergências e incongruências dos referenciais 

culturais da história, do contexto e das expectativas sociais de diferentes grupos e indivíduos” 

(GUIMARAENS, 2010, p. 296). Assim, sua concepção expositiva parte da teatralização 

cenográfica para construir a materialidade das memórias e testemunhos daqueles que 

vivenciaram a repressão militar através do DEOPS/SP.  

 Por fim, cabe ressaltar que o ambiente expositivo do Memorial da Resistência se 

constitui de vários recursos técnicos em prol da construção semântica existente na narrativa. 

Os módulos do roteiro de longa duração apresentam recursos cenográficos, tais como luz 

teatral, cores e reconstituições, que dramatizam o contato do visitante com a memória, criando 

uma “intertextualidade da linguagem, onde materiais e recursos técnicos ou tecnológicos 

cumprem um papel fundamental na projeção da ideia artística” (GONÇALVES, 2004, p. 45). 

Neste sentido, a exposição de longa duração do Memorial da Resistência torna-se um meio de 

ressignificação do passado político do Brasil ao possibilitar a promoção de memórias, que 

foram silenciadas durante anos, em um espaço-símbolo ao processo de repressão política no 

governo militar. 

4. Memorial da Resistência: o espaço de uma memória não mais silenciada 

 Nas sociedades democráticas, a esfera pública forma uma estrutura de mediação entre 

o Estado e sociedade, sendo um locus de discussão entre indivíduos de uma comunidade 

política. A esfera pública é uma instância de emancipação humana, na qual a comunicação se 

instaura como o espaço comum de discussão, estando, por tal, arquitetada sobre direitos civis 

básicos, que devem ser assegurados pelo poder público. É uma condição inerente às 

sociedades ocidentais contemporâneas, que nasce a partir da concepção de democracia, em 

meio à expansão da participação política e à consolidação dos ideais de cidadania, tendo como 

alicerce a liberdade de expressão, de imprensa, de reunião, de associação, entre outros direitos 

garantidos por lei. Essencial à esfera pública, a liberdade torna-se elemento fundante para a 

construção de um debate crítico, tal como a regulação racional de conflitos. 

A esfera pública representa, segundo Habermas (1984), a dimensão social na qual se 

organiza a opinião pública, sendo um espaço de comunicação no mundo da vida, onde os 

membros da sociedade discutem assuntos de interesse comum, formando juízo sobre alguma 

questão. É um processo que pode se delinear de maneira crítica ou manipulativa, através dos 

meios de comunicação que dão publicidade a determinados assuntos, por meio de discursos 

isentos de neutralidade. Sob o viés crítico, os meios de comunicação podem apreender 
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transformações sociais, por meio do dialogismo, processo de comunicação que deve 

prevalecer na construção da esfera pública. Simultaneamente, ao hierarquizar os horizontes 

discursivos, os meios de comunicação podem propagar ideias hegemônicas, impedindo o 

potencial emancipatório da esfera pública. No quadro mais amplo da teoria da ação 

comunicativa, os meios de comunicação em massa têm, potencialmente, minado o poder de 

resistência e a capacidade crítica da sociedade. 

Por sua vez, a sociomuseologia evidenciou os museus como instituições que 

pesquisam, preservam e comunicam o patrimônio material e imaterial da humanidade e do seu 

meio, constituindo entidades permanentes, abertas ao público, sem fins lucrativos, a serviço 

da sociedade e do seu desenvolvimento (ICOM, 2007). Enquanto instituições midiáticas, os 

museus contemporâneos são instâncias a serviço da sociedade, que buscam a compreensão e a 

transformação da realidade, a fim de criar no público reflexões críticas sobre o mundo que o 

cerca. Cada vez mais, os museus têm se associado aos processos de construção democrática, 

ganhando evidência como espaços de produção discursiva, onde narrativas e memórias são 

construídas e negociadas por diferentes atores sociais, sendo instituições inseridas em 

discussões políticas e ideológicas, permeadas por escolhas, que produzem sentidos e discursos 

com base em uma intencionalidade.  

Indo ao encontro da ideia de transformação social, inerente a sociomuseologia, o 

Memorial da Resistência tem se inserido em meio à construção de uma esfera pública sobre o 

processo de consolidação da democracia e reparação das vítimas do regime militar brasileiro. 

Resgatando a memória social e política do prédio onde funcionou DEOPS/SP, tal como as 

vozes silenciadas que vivenciaram o regime ditatorial brasileiro entre 1964 a 1985, o 

Memorial da Resistência visa, através do processo museológico e das estratégias pedagógicas, 

abrir um espaço de discussão sobre o passado político, salvaguardando as conquistas 

democráticas e as memórias subterrâneas (POLLAK, 1989), que foram soterradas em prol de 

uma história oficial.  

Sendo um espaço-símbolo sobre a história da repressão e sua resistência na trajetória política 

do Brasil, tema incômodo para aqueles atores sociais que participaram dos órgãos de coerção, 

a referida instituição representa um passado, ainda vivo na memória coletiva, marcado por 

uma série de violações sistemáticas aos direitos humanos por parte do Estado. Neste sentido, 

tal entidade é entendida como um local de consagração da memória coletiva, sobre o qual se 

ergue um passado que deve ser rememorado para nunca mais ser revivenciado.  

Ao musealizar um espaço-símbolo sobre a história da repressão e sua resistência na 

trajetória política do Brasil, tema incômodo para aqueles atores sociais que participaram dos 
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órgãos de coerção, o referido memorial tem como objetivo abrir um processo de discussão 

sobre o passado, salvaguardando as lembranças dos perseguidos políticos, que ficaram presos 

no DEOPS/SP, entre 1964 a 1985. Constituindo um lugar de memória (NORA, 1993), 

imbuído de valor simbólico, tal instituição tem sido compreendida como um espaço de 

representação social, inserido em uma relação de poder, apto a apoiar políticas de memória 

empreendidas em torno das necessárias reparações às vítimas regime militar. Destacando 

narrativas, que até então haviam sido ocultadas, o Memorial da Resistência tem contribuído 

para construção de sentidos sociais sobre a democracia e o respeito aos direitos humanos, 

articulando passado, presente e futuro, a partir do processo de enquadramento e construção da 

memória coletiva. 

 Por sua vez, a memória deve ser entendida como um permanente processo de 

reconstrução do passado a partir do presente, constituindo, um sucessivo movimento de 

ressignificação do passado com base nos interesses e vicissitudes dos processos sociais do 

presente (HALBWACHS, 1990). A memória é seletiva, encontrando-se atrelada ao 

movimento de disputa, negociação e aparelhamento de perspectivas, permeando sentido não 

só dos eventos passados, mas, principalmente do tempo presente e de seus conflitos. É um 

instrumento de legitimação capaz de negar ou ratificar narrativas, sendo um contínuo 

movimento entre pontos de vista, no qual nem tudo fica gravado, nem tudo fica registrado 

(POLLAK, 1992). É um elemento de poder, no qual lembranças e esquecimentos podem ser 

produtos não só do acaso, mas da intencionalidade, transformando a memória em um objeto 

de conquista relacionado ao processo de representação social. 

A memória pode buscar por elementos materiais, simbólicos e funcionais para sua 

fixação, em uma tentativa de parar o tempo, bloquear o trabalho de esquecimento, 

materializar o “imaterial” (NORA, 1993). Tal busca pode surgir de maneira inconsciente aos 

indivíduos, através da rememoração ou, advir de processos coletivos de transmissão e 

enquadramento da memória, via a comemoração (RICOUER, 2012). É sob este contexto de 

transmissão da memória coletiva, que surgem os lugares de memória (NORA, 1993). 

Construindo narrativas sobre um passado comum, os lugares de memória são elementos 

forjados a partir de uma vontade de registro, sendo uma operação social baseada na 

experiência vivida, mas enquadrados por meio de elementos de significação, aptos à 

rememoração de um passado comum, tal como assinalado por Ricouer: 
 

É o conjunto que o aqui e o lá do espaço vivido da percepção e da ação e o antes do 
tempo vivido da memória se reencontram enquadrados em um sistema de lugares do 
qual é eliminado a referência ao aqui e agora absoluto da experiência viva. (...) Da 
memória compartilhada passa-se gradativamente à memória coletiva e suas 
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comemorações ligadas a lugares consagrados pela tradição: foi por ocasião dessas 
experiências vividas que foi introduzida a noção de lugares de memória (RICOUER, 
2012: 156). 

 

De acordo com Pierre Nora (1993), os lugares de memória são forjados a partir de uma 

vontade de registro, que nasce do sentimento que não há memória espontânea, sendo 

elementos materiais revestidos de aura simbólica. Pertencendo ao mundo sensível, tais 

recursos são elaborações de cunho material, simbólico e funcional. O sentido material refere-

se ao palpável, onde a memória social se ancora, o sentido funcional vincula-se a cristalização 

e transmissão da lembrança, enquanto o simbólico remete a representação de experiência 

vivida por um grupo, que é repassada para uma maioria que dele não participou. Neste 

sentido, os lugares de memória são documentos/monumentos (LE GOFF, 1990), que 

consolidam contextos, alicerçando a memória coletiva, por serem fundamentos criadores de 

sentidos e percepções aptos a transmissão de valores do presente para o futuro, contrapondo, 

assim, a relação de distanciamento temporal. 

Longe de serem produtos espontâneos, os lugares de memória são construções 

reveladoras dos processos sociais, constituindo elementos cheios de sentidos e significações 

sobre um passado enquadrado. São documentos/monumentos aptos a operar a memória 

coletiva, devido ao seu caráter testemunhal, freando o esquecimento, constituindo substâncias 

ativas no processo de rememoração. Embutidos de valor documental, os lugares de memória 

registram uma intencionalidade, envolvendo o passado e o presente em um projeto de futuro. 

Neste sentido, tornam-se elementos que reforçam imagens sobre um passado comum, sendo 

suportes de significação que ancoram a memória em referenciais tangíveis, enviando 

testemunhos a uma dada sociedade.  Ao serem entendidos como monumentos, os lugares de 

memória tornam-se elementos de significação que teatralizam valores, consolidando uma 

mentalidade comum sobre um passado coletivo, tornando-se elementos simbólicos aptos a 

consolidar a mentalidade sobre um passado compartilhado.  

 As memórias ressignificadas pelo Memorial da Resistência passaram por processos de 

lembrança e esquecimento, inerente ao conflito entre memórias distintas, permanecendo sob o 

manto do esquecimento, esperando um contexto propício para reinterpretarem publicamente o 

passado. Ao serem operadas por um lugar social6, transformam-se em documentos que 

articulam passado, presente e futuro a partir de uma intencionalidade, sendo representações 

selecionadas e preservadas em prol de determinadas narrativas. Por sua vez, a musealização 

do edifício do DEOPS, permitiu a criação de representações, que trabalham dialogicamente 

                                                             
6 Cf. CERTEAU, Michel de. A Escrita da História. Rio de Janeiro. Forense Universitária: 2002. 
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sobre si mesmas, possibilitando, dentro do imaginário coletivo, interpretações sobre um 

passado comum. Trabalhado museologicamente, o prédio do DEOPS/SP transfigurou-se em 

um monumento inserido em uma relação de poder, imbuídos de valor simbólico, apto a 

transmitir experiências sobre o binômio repressão/resistência para gerações futuras. 

O Memorial da Resistência é um local de ressignificação de um passado recente, que 

tem como base operacional o processo de preservação, pesquisa e comunicação de 

testemunhos sociais de um determinado processo histórico dentro de um espaço-símbolo. Sua 

concepção teórica-metodológica consiste no isolamento de vestígios de um momento social, 

seja através do processo de musealização da área do edifício do DEOPS/SP, tal como das 

memórias individuais dos ex-presos políticos. Partindo da relação do tempo da experiência 

humana, o Memorial da Resistência apreende uma narrativa constituída por uma trama 

(RICOEUR, 2010), ligando diversos vestígios e testemunhos em uma intriga, ou seja, em um 

enredo amplo, que irá resultar em uma totalidade significativa. Possibilitando a mediação de 

uma experiência social sobre um contexto traumático, por meio de seu circuito expositivo, a 

referida instituição configura ações humanas específicas dentro de um enquadramento, 

convertendo vestígios de um momento social em fonte de informação à espera de 

interlocutores que ressignificarão o passado. 

Ao quebrar o silêncio de determinadas vozes ao longo da história, o memorial da 

Resistência possibilita o estabelecimento de tempos miméticos, tal como entendido por Paul 

Ricoeur, produzindo uma experiência temporal que faz concordar diversos tempos da 

experiência vivida, possibilitando, no presente, condições de ressignificação do passado, além 

da construção de imagem para o futuro. Apreendendo relações de sentidos em seu circuito 

expositivo, a referida instituição apresenta formas específicas de narrativas, que vinculam o 

testemunho oral ao processo de pesquisa histórica, articulando informações dentro de um 

espaço teatralizado, possibilitando o surgimento de uma trama na qual se constrói a 

compreensão e comunicação de uma experiência. Ao musealizar memórias traumáticas, que 

foram silenciadas durante décadas, dentro de um lugar simbólico ao processo repressão 

política perpetrado pelo Estado, o Memorial da Resistência se apropria de diversas narrativas 

como uma dimensão fundamental ao discurso histórico, amarrando o vivido da experiência 

social, a um trabalho metodológico de pesquisa, que resultará na mediação sobre um passado 

recente, que deve ser constantemente rememorado para não mais ser revivido. 

Simultaneamente, tal instituição tem possibilitado a comunicação de uma experiência do 

vivida, em meio a uma síntese não homogeneizadora, apta a organizar diferentes memórias 

individuais em um mesmo enredo narrativo. 
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 A construção intencional da memória coletiva leva ao movimento de formatação dos 

elementos que devem ser lembrados e esquecidos por um grupo social. Estabelecido de 

maneira consciente, o enquadramento configura a memória por meio da seleção de 

lembranças com apoio histórico, instituindo discursos organizados sobre o passado. Sob tal 

compreensão, os museus ganham contornos políticos, sendo instâncias comunicativas que 

expressam narrativas baseadas nas forças sociais, que buscam legitimação, chancelando 

discursos simbólicos, que moldam a opinião pública. Instrumentalizando embates políticos e 

sociais, os museus contemporâneos têm se tornando importantes mecanismos discursivos 

sobre as relações de poder da sociedade, tornando-se palco para representações que reclamam 

o direito de reconhecimento. 

Os museus permeiam disputas de sentidos, que colocam em jogo estratégias de 

dominação, mas também de resistência (BOURDIEU, 1989). Em meio aos conflitos 

existentes, entre as falas do opressor e do oprimido, o Memorial da Resistência permite a 

própria ressignificação do discurso do Estado, diante de si e da sociedade, incorporando uma 

nova narrativa dentro de sua história oficial. Tal acepção assume um papel de legitimação da 

fala do outro, porém enquadrada em parâmetros cerceados por questões institucionais, criando 

embates entre deliberações editadas pelas instâncias governamentais; pela disponibilidade das 

fontes documentais, que nem sempre apresentam disponibilidade de acesso; pelas escolhas 

museológicas, que legitimam determinadas memórias, em detrimentos de outras; e pelas 

problematizações inerentes ao processo de construção da memória coletiva. Por conseguinte, 

percebe-se um paralelo entre a historicidade da instituição e ao processo de transição político 

brasileiro, no que tange a reparação dos atos de exceção cometidos pelo Estado brasileiro. 

 

5. Considerações finais 

O Memorial da Resistência é um espaço-símbolo que apresenta funções inerentes ao 

processo museológico, assim como, as problemáticas que transformam os museus em locais 

de interpretações, negociações e conflitos. Sua estrutura expositiva recorre à cenografia 

dramatizada, em um espaço simbólico, para ressignificar a memória coletiva sobre um 

passado recente. O Memorial da Resistência é um lugar de memória sobre o processo de 

repressão e resistência política no Brasil, que se insere no movimento de reparação simbólica 

das vítimas dos atos violência do Estado brasileiro durante o regime militar.  Relacionado ao 

contexto da justiça de transição, a referida instituição tem articulado o Estado e a sociedade 

civil na construção de um diálogo sobre o passado, reconhecendo sua responsabilidade por 

assassinatos, desaparecimentos e torturas, expressando, simultaneamente, as reivindicações 
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sociais sobre o “Direito à Memória e à Verdade”. Acreditando no poder da memória, tal 

instituição tem possibilitado a construção de narrativas sobre os atos de violação massiva dos 

direitos humanos perpetrados pelo Estado, construindo, ao mesmo tempo, representações 

acerca da importância do Estado Democrático de Direito.  

Neste sentido, o Memorial da Resistência tem sido compreendido como um espaço 

privilegiado de reparação simbólica às vítimas do regime militar. Trabalhando a memória 

coletiva, em meio a uma construção permeada de conflitos, tal instituição se insere como um 

instrumento de esclarecimento da sociedade sobre os abusos estatais perpetrados no passado. 

Salvaguardando memórias subterrâneas, que foram silenciadas em prol de uma história 

oficial, tal instituição tem criado, através do processo museológico, um espaço público capaz 

de contribuir para construção de sentidos sociais sobre a democracia e o respeito aos direitos 

humanos. Instituído como meio midiático, o Memorial da Resistência possibilita a 

preservação e a comunicação destas memórias, ressignificando um passado violento, criando 

locus social de debate sobre a democracia, conscientizando, simultaneamente, a sociedade 

sobre as práticas discrionárias do uso do poder. Simultaneamente, tal instituição tem 

possibilitado a comunicação de uma narrativa histórica com base na experiência, ou seja, por 

meio do testemunho do vivido, concedendo às vítimas o papel de protagonistas de uma 

história de luta. 
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