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Neste ano, em que se rememora meio século do Golpe que instaurou a 

Ditadura Civil-Militar no Brasil (1964 – 1985), realizar a exposição 

Mortos e desaparecidos políticos: percursos pela Verdade e 

Justiça é um dever e um compromisso do Memorial da Resistência de 

São Paulo.  

Dever, para com os familiares dos mortos e desaparecidos políticos 

que, desde sempre, lutam pelo esclarecimento das circunstâncias das 

mortes, dos desaparecimentos forçados e pela responsabilização dos 

agentes envolvidos na repressão, e que continuam procurando, 

cotidianamente, pelos seus entes queridos. Para uns, ainda a esperança 

de encontrá-los vivos; para outros, sabedores de suas mortes, o desejo 

de sepultá-los condignamente e finalmente elaborar o luto. 

Dever para com todos aqueles engajados na luta pela defesa dos 

Direitos Humanos e que compartilham essa busca pela Verdade e 

Justiça.

Falar sobre os mortos e desaparecidos políticos nessa pequena 

exposição significa mostrar as implicações de um governo autoritário; 

da participação de civis, militares e de autoridades do poder público nos 

assassinatos; dos esforços empreendidos para o desaparecimento e a 

ocultação de cadáveres, deliberadamente, para dificultar, quando não 

impossibilitar, o encontro dos restos mortais e a punição desses 

agentes. 

Nesse sentido, compromisso para com jovens e adultos, civis e 

autoridades que, por meio do conhecimento desses percursos, possam 

se solidarizar e se engajar nessa luta – um dever de toda a sociedade 

brasileira.

É uma grande honra para o Memorial da Resistência contar, mais uma 

vez, com a inestimável parceria da Comissão Estadual da Verdade 

Rubens Paiva, que tem atuado de forma exemplar pela concretização 

desses ideais.

Ivo Mesquita

Diretor Técnico da Pinacoteca do Estado 

Kátia Felipini Neves

Coordenadora do Memorial da Resistência de São Paulo

Mortos e desaparecidos políticos: percursos pela Verdade e Justiça

A exposição conta com 5 módulos:

No primeiro, um painel com 

fotografias e referências dos 

mortos e desaparecidos políticos 

presta uma homenagem a todos 

que lutaram por um país mais justo 

e democrático.

No segundo, por meio de gráficos 

e imagens, apresenta o perfil 

desses militantes – ocupação 

profissional, idade, local de morte 

ou desaparecimento. 

O terceiro busca evidenciar que a 

dificuldade dos familiares na 

localização dos corpos e na 

responsabilização dos agentes 

repressivos é decorrente de ações 

deliberadas de diversos agentes 

logo após o Golpe para encobrir os 

assassinatos e ocultar os 

cadáveres.

O quarto módulo, por meio de 

painéis temáticos e cronológicos, 

traça uma síntese do percurso 

empreendido por diversos grupos 

e organizações na busca pela 

Verdade e Justiça, em que teve os 

familiares sempre a frente.

No quinto módulo, são 

apresentados vídeos produzidos 

pela Comissão Estadual da 

Verdade Rubens Paiva, em que 

atores represem mortos, 

desaparecidos e familiares.  

Manifestação de mães em frente ao 

Presídio Tiradentes, em São Paulo. 

Acervo Iconographia.

Exumação do corpo de Sônia de Moraes Angel 

Jones, no dia 23 de junho de 1986, no Cemitério 

Dom Bosco. Foto Benedito Soares. Acervo Luiz 

Eduardo Greenhalgh.

Dona Alzira Grabois e a busca pelos 

desaparecidos na Guerrilha do 

Araguaia. Acervo da família.


