Projeto Resisto!
Produção e objetivos gerais
Desde o início da pandemia de Covid-19 em 2020, o Memorial da Resistência de São Paulo acompanhou
os desdobramentos provocados pela crise sanitária. Pela necessidade de distanciamento social, o
Programa de Ação Educativa adotou estratégias de ensino não presencial para garantir a continuidade
de suas atividades, integrando a tecnologia para realizar o processo de ensino-aprendizagem.
O Projeto Resisto! foi pensado em 2021, inicialmente, para atuar em uma nova frente de atendimento
à distância, dado que grande parte do trabalho da Ação Educativa, em seu momento presencial, é de
diálogo direto e constante com o público através de visitas mediadas. Assim, o desenvolvimento de
vídeos acessíveis teve por finalidade manter o contato com o público e dar continuidade a essa forma
de processo educacional, interrompida por questões de saúde pública, a fim de ampliar o acesso da
população ao conteúdo elaborado pelo Memorial da Resistência de São Paulo através do Programa de
Ação Educativa e difundir essa produção, expandindo a fronteira imposta pelo isolamento social.
Com o objetivo de incentivar o exercício do direito de acesso à cultura e estimular o desenvolvimento
cultural do indivíduo, desenvolvemos uma série de vídeos elaborados através de eixos temáticos,
baseados nos conteúdos abordados pelas exposições do Memorial. Inicialmente pensados como
alternativa virtual para a aproximação do público com o espaço do Memorial, com a retomada
progressiva das ações presenciais, a série se consolida como material educativo disparador a ser
utilizado tanto em sala de aula como em atividades virtuais.
De acordo com a mitologia grega, por levar o fogo da sabedoria aos homens, Prometeu foi condenado
por Zeus a viver eternamente um ciclo de sofrimento. Todos os dias, uma águia comia seu fígado e,
todas as noites, um novo fígado crescia para que a ave pudesse comê-lo novamente. Mas a resposta de
Prometeu a tal castigo era sempre, todos os dias, “resisto”.
Inspirados por esse mito e pela própria proposta de resistência do Memorial, o Projeto Resisto!conta
com quatro vídeos em formato de telejornal que buscam levantar questões de forma lúdica e abrangente
sobre Resistência, Repressão, Direitos Humanos e Patrimônio. Todos possuem versões acessíveis com
janela de Libras, legendagem em português, inglês e espanhol e audiodescrição, bem como um material
de apoio com questões para debate e um roteiro de pesquisa do Acervo de Testemunhos e Lugares da
Memória, disponibilizados ao público pelo repositório digital.
O processo de elaboração dos vídeos foi de multiplicação de conhecimentos, portanto esperamos que
vocês também possam utilizá-lo como fermenta multiplicadora para potencializar a reflexão sobre
Repressão, Resistência, Patrimônio e Direitos Humanos.
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