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Apresentação

O QUE É O MEMORIAL DA RESISTÊNCIA DE SÃO PAULO?
Inaugurado em 2009, o Memorial da Resistência é um equipamento da Secretaria de Cultura e 
Economia Criativa do Estado de São Paulo dedicado à valorização da democracia, cidadania e direitos 
humanos. Este trabalho é realizado a partir da musealização de parte do edifício-sede de uma das 
polícias políticas mais truculentas do país, o Departamento Estadual de Ordem Política e Social de São 
Paulo (Deops/SP).

O QUE É O PROJETO RESISTO!?
Pensado no contexto da pandemia de covid-19, o Projeto Resisto! é uma ferramenta de enfrentamento 
à distância junto ao público infantojuvenil e representa uma alternativa virtual de atuação do museu.

O Projeto Resisto! é uma série lúdica composta por quatro vídeos, elaborados pelo Programa de Ação 
Educativa da instituição, e que reflete sobre os seguintes eixos temáticos: 1. Resistência, 2. Repressão, 
3. Direitos Humanos e 4. Patrimônio.

Cada vídeo tem duração de aproximadamente 12 minutos e se dedica a um dos temas. Como suporte 
para ações em sala de aula, cada vídeo é acompanhado de um material de apoio ao professor, trazendo 
propostas de atividades e questões para debate. Além disso, foram elaborados também quatro roteiros 
de pesquisa que exploram cada um dos temas a partir do repositório digital da instituição, pensado 
como ferramenta para aprofundamento das questões propostas

O QUE É O MATERIAL DE APOIO AO PROFESSOR?
Um conjunto de informações estruturado para auxiliar o processo de ensino e aprendizagem a partir 
dos vídeos do Projeto Resisto!.

No material,você encontra informações sobre a produção e os objetivos dos vídeos, suas especificidades 
e algumas das possíveis potencialidades pedagógicas

O QUE É O ROTEIRO DE PESQUISA?
São orientações que visam a facilitar e propor possibilidades de pesquisa aos acervos dos programas 
Coleta Regular de Testemunhos e Lugares da Memória. Ambos compõem parte do Repositório Digital.

O roteiro de pesquisa amplia o diálogo entre o acervo e os eixos temáticos do Projeto Resisto! à 
medida que relaciona informações de ambos os programas.

Após o acesso a essas fontes, você pode ainda utilizar as sugestões para o debate presentes no roteiro, 
como também fazer uma nova relação intertextual, com propostas de leitura de trechos de textos 
literários, dramatúrgicos, filosóficos e outros.



O QUE TEM NO REPOSITÓRIO DIGITAL?
No repositório, você acessa os seguintes programas:

Coleta Regular de Testemunhos. E conhece trechos de testemunhos de ex-presos políticos da ditadura 
militar brasileira e sua breve biografia.

Lugares da Memória. E tem mais informações sobre locais vinculados à história da ditadura militar 
brasileira e um acervo de fotografias.

SOU UMA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. COMO POSSO TER ACESSO?
Todos os quatro vídeos do Projeto Resisto! contam com janelas de Libras, legendas em português e 
audiodescrição. Além disso, as entrevistas do ex-presos políticos e iconografia presentes nos roteiros 
de pesquisa contam com as mesmas ferramentas de acessibilidade (janela de Libras e legendas em 
português para o acervo Coleta de Testemunhos e texto alternativo com descrição das imagens do 
Lugares da Memória).

NÃO FALO PORTUGUÊS. COMO POSSO TER ACESSO?
Todos os quatro vídeos do Projeto Resisto! e as entrevistas do ex-presos políticos presente nos 
roteiros de pesquisa contam com legendas em espanhol e inglês.

Este material é parte integrante do Projeto Resisto!, 
desenvolvido pela Ação Educativa do Memorial da 
Resistência de São Paulo | Fevereiro 2022


