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RESUMO 

O Memorial da Resistência de São Paulo está voltado para a pesquisa, salvaguarda e 

comunicação das memórias e narrativas históricas da resistência, do controle e da repressão 

durante o Brasil Republicano, privilegiando as narrativas e memórias sobre a Era Vargas 

(1930-1945) e a ditadura civil-militar (1964-1985). Em nossa pesquisa, em primeiro lugar, 

buscamos delinear as dimensões comunicativas do Memorial da Resistência de São Paulo. 

Esse processo envolve a argumentação teórica de que essa instituição museológica é 

constituída como um meio de comunicação/mídia, fazendo parte do campo da Comunicação. 

Em segundo lugar, tendo em vista que a escola formal ainda é o espaço privilegiado de 

reflexão sobre a realidade social, realizamos uma pesquisa buscando compreender o processo 

de recepção do discurso do Memorial da Resistência de São Paulo por parte de professores 

(as) e alunos (as) do nono ano do Ensino Fundamental II e do terceiro ano do Ensino Médio. 

Nesse âmbito, buscamos iluminar o processo de (re) produção de sentidos hegemônicos e/ou 

contra hegemônicos sobre a ditadura civil-militar. Fundado nas reflexões apresentadas pelos 

campos da Comunicação, da História e da Educação, concebemos, por um lado, que o 

discurso expositivo do Memorial da Resistência de São Paulo é constituído como um discurso 

contra hegemônico predisposto a operar como embate à concepção hegemônica acerca da 

ditadura civil-militar em circulação nos meios de comunicação e no campo escolar Por outro, 

compreendemos como sentidos hegemônicos o conjunto de discursos que relativizam e/ou 

silenciam sobre a violência; a tortura; a corrupção; as diversas violações aos direitos 

humanos; a censura; o genocídio dos povos indígenas; as lutas de resistências etc. ocorridas 

durante a ditadura civil-militar, chegando ao ponto de justificá-la e legitimá-la e, em alguns 

contextos cotidianos, clamar por sua volta. Esta pesquisa está situada na confluência de quatro 

campos teóricos: (1) Estudos de Recepção Latino-Americanos; (2) Estudos Culturais 

Britânicos; (3) Teoria das Mediações e (4) Análise de Discurso de Linha Francesa (ADF). 

Esses quatro campos são amarrados pelas reflexões do campo da Comunicação/Educação. 

 

Palavras-chave: comunicação/educação, Memorial da Resistência de São Paulo, recepção, 

discurso, ditadura civil-militar.  

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

The "Memorial da Resistência de São Paulo" preserves and comunicate the memories e 

narratives about the resistance, the control and repression along the History of republican 

Brazil, privileging the narratives anda memories of Vargas Era (1930-1945) e and the 

civilian-military ditatorship (1964-1985). In our research, in a first step, we seek to delineate 

the communicative dimensions of the "Memorial da Resistência de São Paulo". This process 

involves the theoretical argument that this museological institution is constituted as a means 

of communication / media, being part of the field of Communication. In a second step, 

considering that the formal school is still the privileged space for reflection on social reality, 

we conducted a research to understand the process of reception of the speech of the 

"Memorial da Resistência de São Paulo" by teachers and students of the Elementary School 

and High School. In this context, we seek to illuminate the process of (re) production of 

hegemonic and / or counter-hegemonic meanings about the civilian-military dictatorship. 

Based on the reflections presented by the fields of Communication, History and Education, 

we conceive, on the one hand, that the discourse of the "Memorial da Resistência de São 

Paulo" is constituted as a discourse predisposed to operate as a clash with the hegemonic 

conception about the dictatorship movement in the media and the school field. On the other, 

we understand as hegemonic meanings the set of discourses that relativize and / or silence 

about violence; torture; the corruption; violations of human rights; censorship; the genocide of 

indigenous peoples; the struggles of resistance, etc. occurred during the civilian-military 

dictatorship, to the point of justifying and legitimizing it and, in some everyday contexts, to 

claim for its return. This research is situated at the confluence of four theoretical fields: (1) 

Latin American Reception Studies; (2) British Cultural Studies; (3) Mediation Theory and (4) 

French Line Discourse Analysis. These four fields are tied by the reflections of the field of 

Communication / Education. 

Palavras-chave: communication/education, Memorial da Resistência de São Paulo, reception, 

discourse, civilian-military ditatorship 
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APRESENTAÇÃO 

 

 

DO PROBLEMA DA PESQUISA 

 

 

Objeto de estudo e sua justificativa 

 

 

O Memorial da Resistência de São Paulo é uma instituição museológica voltada para 

a coleta, preservação e comunicação das memórias e narrativas históricas acerca dos governos 

autoritários ao longo do Brasil republicano. Integra a Estação Pinacoteca e ocupa parte do 

edifício que pertenceu ao Departamento Estadual de Ordem Política e Social de São Paulo —

DEOPS/SP (1940-1983). Foi inaugurado em janeiro de 2009. 

Em linhas gerais, o discurso expositivo do Memorial da Resistência é organizado a 

partir dos enfoques temáticos “resistência”, “controle” e “repressão”. Assim, a despeito de as 

memórias e as narrativas comunicarem as atrocidades cometidas pelos aparatos repressivos e 

de controle estatais, elas, ao mesmo tempo, são construídas de forma a iluminar a dimensão 

de luta e de resistência da sociedade brasileira ao longo da história republicana — tendo como 

foco o Estado Novo (1937-1945) e a ditadura civil-militar (1964-1985), períodos nos quais a 

repressão, o controle estatal e a resistência estiveram presentes de forma mais substantiva.  

Em nossa pesquisa, em primeiro lugar, buscamos delinear as dimensões comunicativas 

do Memorial da Resistência de São Paulo. Esse processo envolve a argumentação teórica de 

que essa instituição museológica é constituída como um meio de comunicação/mídia, fazendo 

parte do campo da Comunicação. 

Em segundo lugar, tendo em vista que a escola formal ainda é o espaço privilegiado de 

reflexão sobre a realidade social (BACCEGA, 2009), bem como principal agente 

multiplicador do discurso museológico (ARAÚJO; BRUNO, 2009), realizamos uma pesquisa 

buscando compreender o processo de recepção do discurso do Memorial da Resistência de 

São Paulo por parte de professores (as) e alunos (as) do Ensino Fundamental II e do Ensino 

Médio1. Nesse âmbito, nos debruçamos especialmente no processo de (re) produção de 

sentidos sobre a ditadura civil-militar2. 

                                                 

1 A partir daqui, a fim de aliviar o texto, abrandaremos a fórmula “o (a) ” e passaremos a adotar o masculino. 
2 Adotamos em nossa pesquisa a mesma terminologia usada pelo Memorial da Resistência de São Paulo para 

designar o período histórico ditatorial: “ditadura civil-militar”. Aqui, além do discurso do Memorial, nos 

amparamos nas considerações de Napolitano (2014) sobre o período histórico em questão. O uso do termo “civil-

militar” tem como objetivo iluminar que a ditadura contou com o apoio e participação de diversos setores da 

sociedade civil além das Forças Armadas. 
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Nossa pesquisa envolve dois processos comunicativo-educativos diferenciados, porém 

articulados: um deles repousa na compreensão de como os professores e os alunos reelaboram 

o discurso do Memorial da Resistência de São Paulo na forma de outros discursos; o outro 

repousa no apontamento de como esses novos discursos emergem em sala de aula, em um 

novo processo de ressignificação, a partir do diálogo entre professores e alunos. 

Ancorados nas reflexões do campo da Comunicação/Educação, estamos interessados 

em contemplar as batalhas pela hegemonia dos sentidos sociais em direção à construção de 

uma sociedade mais justa e igualitária. Sendo assim, buscamos abarcar a produção e 

reprodução de sentidos contra hegemônicos e/ou hegemônicos sobre a ditadura civil-militar 

— indagando a forma como os sentidos produzidos pelos professores e alunos na recepção do 

discurso do Memorial se entrecruzam, embatem e dialogam com o conjunto dos discursos em 

circulação em nossa sociedade.  

Concebemos, por um lado, que o discurso expositivo do Memorial da Resistência de 

São Paulo é constituído como um discurso contra hegemônico predisposto a operar como 

embate à concepção hegemônica acerca da ditadura civil-militar em circulação nos meios de 

comunicação e no campo escolar 3. 

Por outro, compreendemos como sentidos hegemônicos o conjunto de discursos que 

relativizam e/ou silenciam sobre a violência; a tortura; a corrupção; as diversas violações aos 

direitos humanos; a censura; o genocídio dos povos indígenas; as lutas de resistências etc. 

ocorridas durante a ditadura civil-militar, chegando ao ponto de justificá-la e legitimá-la e, em 

alguns contextos cotidianos, clamar por sua volta.  

 

Nesse âmbito, destacamos a relevância social da pesquisa que, ao iluminar os embates 

de sentido acerca da ditadura civil-militar, busca encorpar as reflexões sobre políticas públicas 

de promoção aos direitos humanos, à cidadania e à democracia, bem como apontar aspectos 

concernentes ao papel comunicativo-educativo do Memorial da Resistência de São Paulo (ao 

mesmo tempo meio de comunicação e instituição não-formal de ensino) na construção do 

conhecimento histórico escolar sobre a ditadura civil-militar.  

 

                                                 

3 As considerações acerca do caráter hegemônico e contra hegemônico dos sentidos sobre a ditadura civil-militar 

foram construídas partir da análise das estruturas simbólicas do discurso do Memorial da Resistência articulada à 

análise compreensiva do contexto social e histórico em que esse discurso é produzido, circula e é recebido. Esse 

processo analítico contou com pesquisa de campo (envolvendo tanto o discurso do Memorial quanto os discursos 

de alunos e professores), bem como o amparo de pesquisa bibliográfica baseada nos campos da Comunicação, da 

Educação e da História.  
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Em relação ao campo da Comunicação, julgamos, em primeiro lugar, que a exposição 

do Memorial da Resistência de São Paulo como meio de comunicação, para além dos meios 

tradicionais, possa contribuir para encorpar as reflexões teórico-epistemológicas acerca dos 

objetos de estudo do campo.  

Em segundo lugar, julgamos que nossa pesquisa contribui para iluminar os 

entrecruzamentos entre as relações de poder e os sentidos sociais —  dimensão que tem sido 

relegada a segundo plano no campo da Comunicação, segundo nos mostram Curran (2007), 

França (2014), Grohmann e Figaro (2014), Huergo (1996), Martín-Barbero (2009), Ronsini 

(2010, 2012) e Sodré (2012, 2015). 

 

Problema da pesquisa 

 

Nossa pesquisa abarca duas ordens de problemas, a saber:  

Em primeiro lugar, nossa pesquisa está fundamentada no seguinte questionamento: 

como, em que medida o Memorial da Resistência constitui-se como meio de comunicação, 

participando da luta pela hegemonia dos sentidos sociais em relação à ditadura civil-militar? 

Em segundo lugar, tendo em vista a produção de sentidos hegemônicos e/ou contra 

hegemônicos em relação à ditadura civil-militar indagamos como os professores e alunos do 

Ensino Fundamental II e do Ensino Médio ressignificam e se apropriam do discurso sobre a 

ditadura civil-militar comunicado pelo Memorial da Resistência de São Paulo. 

Do segundo problema desdobra-se a indagação acerca de como, em que medida, e se, 

o discurso sobre a ditadura civil-militar comunicados pelo Memorial da Resistência e 

ressignificados por alunos e professores emergem em sala de aula. 

 

Objetivos da pesquisa  

 

Como objetivos gerais propomos: 

 

a) À luz dos Estudos de Recepção Latino-Americanos, dos Estudos Culturais 

Britânicos e da Análise de Discurso de Linha Francesa, articulados pelo campo 

da Comunicação/Educação, delinear as dimensões comunicativo-educativas do 

Memorial da Resistência de São Paulo e, nesse processo, argumentar que esse é 

constituído como um meio de comunicação; 
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b) Compreender como os professores e alunos do Ensino Fundamental II e do 

Ensino Médio ressignificam o discurso do Memorial da Resistência de São Paulo 

sobre a ditadura civil-militar; bem como apontar como os significados 

mobilizados na recepção do discurso do Memorial emergem em sala de aula, a 

partir do diálogo entre professores e alunos.  

 

Nesse caminho, propomos iluminar o processo de (re) produção de sentidos 

hegemônicos e/ou contra hegemônicos sobre a ditadura civil-militar por parte de professores e 

de alunos e, nesse âmbito, apontar como e em que medida esses sentidos se articulam com as 

estruturas sociais brasileiras — no caminho da reprodução e/ou transformação da sociedade.  

 

Como objetivos específicos propomos: 

 

a) Descrever e analisar o contexto sócio histórico de produção, circulação e recepção do 

discurso do Memorial da Resistência de São Paulo, enfocando os embates pelas 

memórias coletivas e narrativas históricas sobre a ditadura-militar presentes na 

sociedade civil brasileira; 

b) À luz dos Estudos de Recepção Latino-Americanos e da Teoria das Mediações, 

identificar, descrever e interpretar quais as mediações comunicativas da cultura mais 

significativas que estruturam (incidem) o processo de produção de sentidos acerca da 

ditadura civil-militar por parte de alunos e professores, a partir da recepção do 

discurso do Memorial da Resistência de São Paulo; 

c) Propor, se for o caso, outras mediações que estruturam o processo de recepção do 

discurso do Memorial, em relação às propostas pelos Estudos de Recepção Latino-

Americanos e pela Teoria das Mediações, sobretudo apresentadas nas obras de Martín-

Barbero, Guillermo Orozco Gómez, Veneza Ronsini e Raymond Williams. 
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Referenciais teóricos 

 

Situamos esta pesquisa na confluência de quatro campos teóricos: (1) Estudos de 

Recepção Latino-Americanos; (2) Estudos Culturais Britânicos4; (3) Teoria das Mediações e 

(4) Análise de Discurso de Linha Francesa (ADF). Esses quatro campos são amarrados pelas 

reflexões do campo da Comunicação/Educação. 

Dentro desse quadro teórico, destacamos a conceituação gramsciana de hegemonia 

(GRAMSCI, 1978, 1982,1984, 2000). Interpretamos que essa conceituação contribui, em 

primeiro lugar, para lançar luzes sobre o papel central que a dimensão simbólica desempenha 

na construção, sustentação e/ou subversão das relações de poder nas sociedades modernas. 

Em segundo lugar, permite iluminar que as lutas de poder não se dão, tão somente, nas arenas 

partidárias e sindicais (nas arenas da política clássica), mas também na esfera cotidiana das 

práticas sociais: nos hábitos, nos valores, nos rituais e nas trocas simbólicas e discursivas do 

dia a dia5.  

Como pano de fundo teórico nos servimos das contribuições da Escolas dos Anais 

(BURKE, 2010) e da Nova História (LE GOFF, 1985, 200). Esses aportes iluminam que a 

narrativa histórica é uma atividade que contempla o cotidiano, e, assim, dá voz aos grupos e 

classes sociais que foram esquecidos (silenciados) pela narrativa histórica tradicional/oficial.  

Nesse âmbito, nos baseamos nas reflexões do campo da Psicologia Social (BOSI, 

2002) e do campo da História (DIDI-HUBERMAN, 2004; HUYSSEN, 2011, 2014; NORA, 

1991; PINTO, J.P, 1998, POLLAK, 1989), acerca da constituição das memórias coletivas e 

como e em que medida elas subvertem ou encorpam a história oficial nacional e as memórias 

coletivas hegemônicas.    

                                                 

4 Sobretudo no que tange aos trabalhos do que comumente é denominada “Primeira geração” dos Estudos 

Culturais Britânicos, objetivada nas obras de Raymond Williams, E.P Thompson, David Morley e Stuart Hall. 

Ver Escosteguy (2001).  
5 É importante assinalarmos o modo como concebemos as relações entre o termo “ideologia” e o termo 

“hegemonia” em nossa pesquisa. Interpretamos que a Análise de Discurso de Linha Francesa (ADF) concebe a 

ideologia como um conjunto de visões e valorações de mundo intrínseca a todo discurso e que se dá em função 

da trajetória posição social dos sujeitos. Usando a classificação e argumentação de Thompson (2007, p.14-17), 

entendemos que o conceito de ideologia no campo da ADF é, grosso modo, uma “concepção neutra de 

ideologia”. Embora nos sirvamos do conceito de ideologia da ADF, abarcando aí questões entre sentido e poder, 

optamos por usar o conceito de hegemonia como ferramenta teórico-analítica que ilumine como os sentidos 

sociais são mobilizados em direção à instauração e/ou manutenção de relações sistemáticas de dominação e/ou 

em direção à subversão dessas relações. No caso de nossa pesquisa: como os sentidos sobre a ditadura civil-

militar contribuem para a reprodução do status quo ou para sua transformação, rumo a uma sociedade mais justa 

e igualitária.  
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Servimo-nos também das pesquisas e estudos do campo da Comunicação que tratam 

da presença da memória coletiva e do discurso da história da ditadura civil-militar nos meios 

de comunicação (BARBOSA, 2005, 2014a, 2014b, 2015; BERGER, 2008,2009, 2011, 2015; 

BONIN, 2009; CASTILHO, 2014; DIAS, 2014a, 2014b, 2014c).   

Por fim, como suporte, lançamos mão de estudos e pesquisas do campo da História e 

da Educação voltadas para a reflexão acerca dos potenciais e limites do ensino de ditadura 

civil-militar no Brasil contemporâneo (ARAUJO, 2013; CARVALHO 2014a, 2014b; 

CASTEX, 2009; PERES,2014).  

 

PLANO DE PESQUISA 

 

 

Na primeira parte de nossa tese, apresentamos as dimensões comunicativas e 

educativas do Memorial da Resistência de São Paulo. Nesse quadro, buscamos desenvolver os 

vínculos existentes entre a obra educativa, a dimensão museológica e a dimensão 

comunicativa da instituição à luz dos referenciais teóricos da Análise de Discurso de Linha 

Francesa, dos Estudos de Recepção Latino-Americanos e dos Estudos Culturais Britânicos, 

articulados pelo campo da Comunicação/Educação. 

No primeiro capítulo, “Do campo da Comunicação às materialidades discursivas da 

comunicação: considerações teórico-epistemológicas”, fazemos uma breve exposição de 

cunho teórico e epistemológico a fim de delinear os pressupostos teóricos que sustentam 

nossa concepção de comunicação e de que forma essa se situa nos debates acerca do objeto do 

campo da Comunicação. Esse primeiro capítulo é pano de fundo para as discussões 

desenvolvidas no capítulo 2 “As dimensões comunicativas do Memorial da Resistência de 

São Paulo”. 

A partir da exposição realizada no primeiro capítulo, buscamos delinear, no segundo 

capítulo, as dimensões comunicativas e educativas do Memorial da Resistência. Nesse 

caminho, refletimos como e em que medida o discurso do Memorial se relaciona com o 

discurso da comunicação buscando argumentar que essa instituição museológica é constituída 

como um meio de comunicação/mídia. 

 No terceiro capítulo desta tese, “Memória, comunicação e história: contextualização 

social e conceitual”, estabelecemos os vínculos entre memória coletiva, história e 

comunicação. Num primeiro momento, dissertamos sobre o conceito de memória coletiva, 

para, em seguida, fazermos alguns apontamentos sobre a produção e circulação das memórias 

coletivas e narrativas históricas na sociedade contemporânea. A partir dessas considerações, 
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apresentamos alguns pontos relativos à produção de memórias coletivas relacionadas a 

períodos de sistemática violação dos direitos humanos, na qual está inserido o Memorial da 

Resistência de São Paulo. 

No âmbito do Memorial da Resistência e das memórias coletivas dos traumas e 

violência sistemática, apresentamos o papel dos meios de comunicação tradicionais e 

hegemônicos na configuração das memórias coletivas e, em especial, das memórias sobre a 

ditadura civil-militar brasileira. 

Na segunda parte desta tese “O diálogo entre o campo escolar e o Memorial da 

Resistência de São Paulo”, apresentamos as dimensões concernentes à nossa pesquisa de 

campo junto às escolas.  

Sendo assim, no quarto capítulo apresentamos a metodologia de nossa pesquisa. 

Nesse, em primeiro lugar, dissertamos brevemente sobre o quadro metodológico, envolvendo 

os princípios e procedimentos teórico-analíticos da Análise de Discurso de Linha Francesa 

(ADF); da Teoria das Mediações, conforme trabalhada pela Teoria da Recepção Latino-

Americana e pelos Estudos Culturais Britânicos; e o modelo de Codificação/Decodificação 

proposto por Stuart Hall (1973 [2011]). Em seguida, delineamos os procedimentos metódicos 

que presidiram nossa seleção e coleta do corpus: duas escolas (uma particular e uma pública) 

do nono ano do Fundamental II e duas escolas (uma particular e uma pública) do terceiro ano 

do Ensino Médio. De forma resumida e parcial, a escolha dos anos escolares em questão se 

deu por conta de esses serem os momentos em que usualmente é lecionado o período da 

ditadura-civil militar. Por fim, apresentamos o protocolo de análise de nossa pesquisa. 

Dividido em três partes articuladas, esse protocolo está voltado para (1) a análise do discurso 

comunicado pelo polo emissor (o Memorial da Resistência de São Paulo), (2) pela descrição 

do contexto social e histórico em que esse discurso é produzido, circula e é recebido, (3) pelo 

processo de compreensão dos sentidos mobilizados nos processos de recepção propostos por 

nossa pesquisa. 

  No quinto capítulo de nossa tese “Entrecruzamentos discursivos: o campo escolar e o 

Memorial da Resistência de São Paulo” buscamos evidenciar os cruzamentos discursivos 

presentes no diálogo entre (1) as escolas contempladas pela pesquisa, (2) os discursos sobre a 

ditadura civil-militar em circulação em nossa sociedade, sobretudo produzidos e veiculados 

pelos meios de comunicação e (3) os discursos do Memorial da Resistência de São Paulo, 

compreendido como instituição de ensino não formal e, ao mesmo tempo, meio de 

comunicação. 
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Nesse capítulo, buscamos traçar alguns pontos acerca da complexa trama discursiva 

que compõe as memórias e os discursos sobre a ditadura civil-militar no âmbito do ensino 

formal, tendo como foco o processo de ressignificação e de apropriação dos discursos do 

Memorial por parte de alunos e professores.  

Por fim, no capítulo 6 “Mediações comunicativas, história e memória”, buscamos 

apontar algumas articulações entre os sentidos mobilizados no processo de recepção do 

discurso do Memorial da Resistência e os contextos e estruturas sociais do Brasil 

contemporâneo. Nesse caminho, tendo em mente que o lugar metodológico da recepção é o 

cotidiano (Martín-Barbero), apresentamos, em um primeiro momento, as mediações 

comunicativas da cultura mais significativas que incidem no processo de (re) produção de 

sentido sobre a ditadura civil-militar por parte de alunos e professores. Aqui, buscamos trazer 

as vozes de professores e alunos, com o objetivo de fazer alguns apontamentos sobre as 

formas de apropriação e de uso cotidiano das significações sobre nosso passado recente e 

sobre nossa contemporaneidade. 

Em um segundo momento, buscando iluminar de forma mais consistente a relação 

entre os sentidos sobre a ditadura civil-militar e a práxis cotidiana de alunos e professores, 

dissertamos acerca de duas categorias fundamentais sobre as relações entre política, história e 

memória, conforme assinalado pelo campo da História, e que emergiram ao longo de nossa 

pesquisa de campo: (1) a questão da percepção temporal sobre a ditadura, na chave de 

continuidade e/ou ruptura; (2) a questão entre conscientização cidadã, sensibilidade e a 

produção de conhecimento histórico.  
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PARTE I – AS DIMENSÕES COMUNICATIVAS E EDUCATIVAS DO MEMORIAL 

DA RESISTÊNCIA DE SÃO PAULO 

 

1. DO CAMPO DA COMUNICAÇÃO ÀS MATERIALIDADES DISCURSIVAS DA 

COMUNICAÇÃO: CONSIDERAÇÕES TEÓRICO-EPISTEMOLÓGICAS 

 

1.1 A CONSTITUIÇÃO DO CAMPO DE ESTUDOS EM COMUNICAÇÃO 

 

O estudo da Comunicação se consolidou ao longo do século XX como um espaço de 

convergência de diversos interesses de nossa sociedade. Temática que perpassa todas as 

práticas sociais, a Comunicação passa a ser discutida a partir da segunda metade do século 

XIX com o surgimento dos primeiros veículos de massa e tendo como contexto o conjunto de 

grandes transformações históricas, sociais, econômicas e culturais que marcam a era 

contemporânea — como a segunda Revolução Industrial e o surgimento dos Estados 

Nacionais modernos (MARTINO, 2001, p.51). 

Uma das características mais marcantes dos estudos de Comunicação reside na forte 

demanda social que ela, a Comunicação, suscita nos mais diversos grupos, organizações e 

sujeitos: a grande maioria dos agentes sociais indagam acerca de seu papel e de seu impacto 

sobre a sociedade e os indivíduos (MARTINO, 2001, p.51). 

Essas indagações começam a ganhar um corpo sistematizado na década de 1930 nos 

Estados Unidos a partir de pesquisas do campo da sociologia e da psicologia social, que 

contavam com uma perspectiva fundamentalmente funcionalista e behavorista e estavam 

“voltados para a análise das funções e dos efeitos dos então chamados meios de comunicação 

de massa” — a imprensa, o rádio e a televisão, e, em menor medida, o cinema (FRANÇA, 

2001, p. 9-10).  

Em linhas gerais, esses estudos serviam aos interesses da indústria, dos governos e de 

grupos políticos (SODRÉ, 2015, p. 120). O objetivo central era a produção de conhecimento 

sobre o público tendo em vista melhorar e “otimizar” a comunicação, e, assim, viabilizar o 

que se pretendia como “comunicação perfeita” — quer dizer, a garantia da eficácia da 

mensagem que chegaria no receptor sem ruídos e sem desvios (HALL, 2011, p. 334). Em 

contrapartida, surgem, também, nesse emergente e crescente espaço de pesquisas, reflexões 

voltadas para a denúncia e para o enfoque crítico sobre os meios de comunicação, sobretudo 

os ensaios dos filósofos alemães Theodor Adorno e Max Horkheimer acerca da Indústria 

Cultural (FRANÇA, 2001, p. 9-10).  
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Dessa forma, a entrada dos estudos de Comunicação no campo intelectual se deu por 

demandas sociais imediatas e não, como em outros campos de saberes, por conta de 

fundamentações teóricas consistentes e sistematizadas (MARTINO, 2001, p. 51). 

Esse estatuto ambíguo, entre a demanda social e a institucionalização teórico-

conceitual, que marca a origem dos estudos de Comunicação — e segue até os dias de hoje —  

leva, dentre outros motivos, a uma série de debates acerca do estatuto científico e da 

consolidação do campo da Comunicação. Isto porque, os estudos de Comunicação ao estarem 

diretamente ligados a demandas sociais e históricas, passaram a refletir mais as experiências e 

as tendências dos processos sociais do que seguir uma lógica intelectual relativamente própria 

que permitisse sua constituição como campo científico autônomo. A diversidade presente nas 

orientações das pesquisas, nas seleções dos temas e na construção de modelos teórico-

metodológicos está intimamente relacionada à diversidade empírica que as práticas 

comunicacionais e os meios envolvem (FRANÇA, 2010, p. 49). 

Sendo assim, há, por parte dos pesquisadores, um consenso de que o campo da 

Comunicação é caracterizado pela existência de uma pluralidade de métodos, de teorias, de 

perspectivas e de objetos que, na maioria das vezes, não conversam entre si. Esse panorama 

leva a uma insatisfação generalizada com o estado atual do campo e se manifesta numa 

multiplicação de propostas de reformulações teórica, metodológicas e analíticas (LOPES, 

2006, p.19).  

Nesse contexto, Braga (2011, p.64) fala do estado de dispersão em que se encontra os 

estudos de Comunicação e propõe um trabalho de sistematização, a partir de um enfoque 

propriamente comunicacional, dos diferentes objetos, métodos, teorias e perspectivas que 

perpassam o campo.  

Seguindo essa linha, França (2001, p.1) identifica uma fragmentação no corpo teórico 

da área da Comunicação e relaciona essa a certa negligência na discussão do objeto da 

comunicação e de suas bases teóricas e metodológicas. Indo mais além, a autora conjectura 

dois sentidos possíveis para esse cenário: o primeiro reside no fato de que há no campo da 

Comunicação um posicionamento de que a discussão epistemológica é um tema antigo que já 

foi resolvido e/ou descartado; o outro estaria relacionado à falta de interesse que a reflexão 

teórico-conceitual suscita nos pesquisadores da área, mais motivados a realizarem pesquisas 

sobre temas mais atuais e mais “estimulantes” (FRANÇA, 2001, p.1).  

Já Martino (2003, p. 54) argumenta que os estudos de Comunicação se encontram sob 

o risco de um colapso epistemológico. Nesse sentido, o autor defende um trabalho de 

fundamentação teórica tendo em vista a constituição da identidade do campo da Comunicação 
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em relação aos outros campos das ciências humanas e sociais, sob a pena de perda de sua 

relevância acadêmica e científica.  

Num registro mais filosófico, Marcondes Filho (2011) fala de uma “insuficiência 

ontológica” em relação ao conceito do termo “comunicação”, presente nas pesquisas do 

campo. Para sanar esse problema o autor defende um trabalho estritamente teórico que venha 

a diferenciar as práticas (fenômenos) comunicacionais de uma fundamentação conceitual do 

que é a Comunicação 

De forma complementar ao pensamento de Martino (2003), Sodré (2012, p. 23-24) 

argumenta que o campo da comunicação se encontra em apuros teóricos e que “apesar de 

algumas tentativas isoladas, o campo permanece cientificamente tão ambíguo quanto no 

passado, em meio a milhares de estudos recortados sobre todo tipo de tema imaginável”. Para 

Sodré (2015, 2012), esse cenário é explicado, dentre outras razões, por conta da dominância 

do paradigma funcionalista e da teoria dos efeitos no campo da Comunicação, que vêm desde 

meados do século XX e persiste até os dias de hoje. Segundo o autor, o funcionalismo, por 

buscar soluções pontuais relacionadas a demandas políticas e mercadológicas imediatas, não 

está voltado para a construção de uma reflexão ampla que venha a inter-relacionar 

teoricamente as mais variadas dimensões da vida social (SODRÉ, 2015, p.121-122, 2012, 

p.18). 

Esse diagnóstico de prevalência do enfoque funcionalista feito por Sodré é 

corroborado por Martín-Barbero ao fazer avaliação do campo da Comunicação na América-

Latina em entrevista concedida a Maria Imacollata V. de Lopes (MARTÍN-BARBERO, 

2009). Segundo a percepção do pesquisador, o campo da Comunicação é, atualmente, “muito 

despotencializado”. Se num estado anterior do campo, havia estudos que estimulavam o 

questionamento e a transformação da sociedade, nos dias de hoje, o campo foi tomado, em 

grande medida, “por pessoas que podem ter muito valor, mas que o tornam cada vez mais 

neutro, mais despotencializado, mais [...] ‘funcionalizado’ a outras coisas, inclusive a grandes 

pesquisas” (MARTÍN-BARBERO, 2009, p. 146). 

Em parte, essa “despotencialização” está ligada à complexa relação presente, no 

âmbito do campo acadêmico da Comunicação, entre o subcampo do ensino (subcampo da 

reprodução dos saberes) e o subcampo da pesquisa (subcampo da produção dos saberes) 

(LOPES, 2006, p. 21).   

Conforme argumenta Sodré (2012, p. 25), as faculdades brasileiras da área da 

Comunicação são marcadas por uma estrutura burocrática e compostas fundamentalmente por 

jornalistas, publicitários, especialistas em marketing e outros tornados professores “que estão 
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atentos exclusivamente à reprodução didática de suas técnicas específicas sem qualquer 

exigência acadêmica de articulação dos saberes parcelares com o estatuto do conhecimento 

implicado”.  

De maneira sintética: por conta das exigências do mercado de trabalho, o campo 

acadêmico da Comunicação é caracterizado não só pela falta de reflexão epistemológica, mas 

também pela ausência de aportes críticos que venham a contemplar questões chave acerca da 

reprodução ou da transformação da sociedade como os conceitos de ideologia e de classes 

sociais.  Essa carência é assinalada por diversos pesquisadores do campo da Comunicação 

como Grohmann e Figaro (2014), Ronsini (2012), França (2014). 

 No que diz respeito ao campo internacional da Comunicação, a postura dos citados 

autores brasileiros está em consonância com os diagnósticos feitos por Curran (2007) e Craig 

(1999), no campo anglo-saxão, e por Martín-Barbero (2009) e Huergo (1996), no campo 

Latino-Americano. 

 

1.1.1 O objeto do campo da comunicação 

 

Conforme nos ensina França (2001, p.4), definir o objeto da comunicação é em grande 

medida definir a especificidade da comunicação em relação a outros campos. Não obstante, a 

questão acerca de qual é o objeto dos estudos comunicacionais vem suscitando, ao longo dos 

anos, intensos debates.  

 O primeiro ponto que emerge quando se pensa a delimitação do objeto do campo da 

comunicação é a questão dos meios de comunicação. Conforme expomos na primeira seção 

deste capítulo, a constituição do campo de estudos da comunicação está diretamente 

relacionada ao surgimento dos meios de comunicação de massa. A partir de demandas 

práticas —políticas e mercadológicas, sobretudo — as pesquisas em comunicação estiveram 

largamente, e por muito tempo, voltadas para a indagação dos efeitos dos meios sobre as 

audiências. Nessa perspectiva, o foco de pesquisa se concentra nos meios, em suas dimensões 

técnicas, instrumentais e estruturais, bem como na mensagem por eles emitida. 

A crítica a essa perspectiva repousa em pelo menos dois pontos que se articulam: um 

deles é de que se privilegia a dimensão técnica e instrumental dos meios de comunicação, o 

outro reside no fato de que o receptor é relegado a segundo plano. 

 A despeito do intenso debate sobre o objeto específico da comunicação, é consenso 

entre muitos pesquisadores do campo de que a consideração dos meios de comunicação como 

único objeto legítimo reduz a complexidade dos processos comunicacionais e culturais que 
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caracterizam nossa sociedade. Inúmeras práticas comunicativas estruturam as práticas sociais 

“e não passam pelo terreno das mediações tecnológicas — “por exemplo, o rumor, as relações 

de vizinhança e suas formas comunicativas, os teatros ou encenações urbanas, entre outras” 

(FRANÇA, 2001, p.5). 

Para França (2001, p.5), a eleição dos meios de comunicação como objeto específico 

se assenta “no pressuposto de uma ilusória autonomia e precisão dos contornos da empiria”. 

Quer dizer, o objeto científico é resultado da construção do pesquisador, e não um dado da 

realidade que está presente de antemão, que possui leis intrínsecas passíveis de serem 

captadas. Os meios de comunicação podem levar a uma impressão de objetividade autônoma, 

mas, na verdade, “se desdobram em diversas dimensões que estão diretamente articuladas 

com o conjunto da sociedade [...]” (FRANÇA, 2001, p. 4).  

Em contrapartida, a “virada” em direção aos processos comunicativos que estão 

situados além dos meios pode correr o risco de dissolver a especificidade do objeto da 

comunicação. Braga (2011, p.67) observa em alguns estudos uma confusão entre 

comunicação e cultura. Esses estudos ao passarem, de forma imediata e não refletida, dos 

meios às mediações, às vezes parecem diluir no “cultural” o que há de especificamente 

comunicacional “nas relações dos usuários com a mídia”. Nesses casos, o objeto 

comunicacional é muito amplo e assim pode se confundir com objetos e perspectivas de 

outros campos das ciências sociais e humanas. Em outros termos: estaria sendo realizado um 

estudo, por exemplo, de Antropologia, Sociologia, História e não um estudo de comunicação6.   

Evidentemente, essas duas tendências: (1) a “reducionista”, que considera que a 

pesquisa em comunicação deve contemplar necessariamente os meios de comunicação e (2) a 

“holista”, que concebe a comunicação como prática presente em todas as atividades humanas, 

são duas posições extremas. Uma breve análise de alguns trabalhos representativos do campo 

nos leva a identificar uma série de propostas que apresentam possibilidades menos radicais de 

se abordar a especificidade do objeto da comunicação. 

José Luiz Braga (2011, 2012, 2016) propõe pensar a comunicação a partir da noção de 

“interação social/comunicacional, referida aos processos simbólicos e práticos que, 

organizando trocas entre os seres humanos, viabilizam as diversas ações e objetivos em que se 

                                                 

6 Em grande medida, essa tendência está diretamente relacionada ao que é denunciado como 

interdisciplinaridade “frouxa” ou inconsequente, amplamente criticada por pesquisadores do campo (BRAGA, 

2011; MARTINO; 2003).  
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veem engajados (por exemplo, de área política, educacional, econômica, criativa ou estética) e 

toda e qualquer atuação que solicita coparticipação” (BRAGA, 2011, p.66).  Concebida como 

um processo de troca simbólica intrinsicamente relacionado à prática social, essa concepção 

ilumina que a comunicação não é tão somente um processo de transmissão de mensagens, 

bem como assinala o papel ativo (participativo) que os sujeitos desempenham na produção e 

interpretação dos sentidos sociais (BRAGA, 2016).    

Centrada no conceito de “dispositivos interacionais”, a noção proposta pelo autor tem 

como objetivo “constituir conceitualmente um objeto empírico que possa ser observado por 

investigação com formulação flexível para comportar a inteligibilidade de diferentes 

proposições, descobertas e linhas de pesquisa na área da Comunicação” (BRAGA, 2016, 

p.31-2). Nesse contexto, o autor enfatiza o caráter heurístico e pragmático (e não teórico) de 

sua proposta: a partir do tensionamento entre perspectivas diferenciadas no campo, são 

buscadas novas perguntas de pesquisa e novas descobertas (BRAGA, 2016, p.32). Não se 

objetiva unificar a diversidade numa teoria geral, mas sim cotejar e aproximar as diferentes 

pesquisas, tendo como um dos objetivos a problematização dos fatos humanos a partir de um 

ângulo comunicacional. (BRAGA, 2011, p.67).   

Descortina-se da proposta de Braga a noção de “midiatização”. Essa, tem o mérito, 

segundo o autor (2011, p. 70), de ressaltar os processos comunicacionais que perpassam nossa 

sociedade sem se reduzir ao foco na mídia, e, com este, em indagações voltadas para quais os 

efeitos que essa, a mídia, exerce sobre a sociedade (2011, 67-8).  Em linhas gerais a noção de 

“midiatização” ilumina que a comunicação é um processo em constante fluxo, no qual, a 

despeito de a mídia desempenhar papel central na produção de sentidos, os receptores 

desempenham papel ativo em interações com os meios e com os outros sujeitos sociais nas 

situações práticas da vida cotidiana (BRAGA, 2011, p.68).  

Muniz Sodré (2002, 2011) também usa a noção de “midiatização”, entretanto dentro 

de outros referenciais, sobretudo fundados na conceituação aristotélica de bios.  Em suas 

reflexões, o autor propõe pensarmos as práticas comunicacionais como um campo de ação 

social correspondente a uma nova forma de vida” (bios midiático). Nesse contexto, destaca o 

papel que as tecnologias e a mídia desempenham na vida social, porém sem que essas anulem 

a diversidade a as possibilidades de transformação social por parte dos sujeitos (2011, p. 187). 

Vera França, em alguns de seus trabalhos mais recentes (2012, 2013), propõe que a 

Comunicação seja abordada no âmbito das articulações entre “acontecimento” e “mídia”. Ao 

partir da conceituação de “acontecimento” trabalhada pelo sociólogo francês Louis Quéré, 

entendida “como ruptura da normalidade, desencadeando sentidos e descortinando novas 
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possibilidades” (2012, p.13), a autora busca iluminar as articulações existentes entre a mídia e 

a vida social:  “[...] a mídia tanto pode ser um dos lugares nos quais surgem e se produzem 

acontecimentos (na sua dimensão existencial), como o espaço em que os acontecimentos são 

repercutidos e adquirem sua segunda vida (dimensão simbólica)” (FRANÇA, 2012, p.13). 

 Lucrécia Ferrara (2008a, 2008b) faz uma revisão dos conceitos de “meios” e 

“mediações”, conforme trabalhados por Martín-Barbero no prefácio da quinta edição 

espanhola de seu livro “Dos meios às mediações”, e nesse caminho propõe um 

redirecionamento teórico acerca das relações entre as mediações e os meios, tendo como 

aporte o campo da semiótica. 

Em nossa pesquisa, amparados pelos Estudos Culturais Britânicos, pela Teoria da 

Recepção Latino-Americana e pela Análise de Discurso de Linha Francesa, articulados pelo 

campo da Comunicação/Educação, propomos contemplar o processo comunicacional 

abarcando os diálogos entre o Memorial da Resistência do Estado de São Paulo, 

compreendido como meio de comunicação, e o campo escolar. Nesse quadro, delineamos uma 

abordagem ampla de comunicação, envolvendo articulações entre linguagem, cultura e 

sociedade e o papel dessas na (re) produção da história. Servimo-nos de um enfoque 

transdisciplinar, porém realizado a partir do campo da Comunicação, de forma a contemplar 

tanto o papel dos meios (os tradicionais e o Memorial) quanto das mediações comunicativas 

da cultura no (re) desenho dos sentidos sociais sobre a ditadura civil-militar brasileira. 

O desenvolvimento dos aportes que amparam nossa concepção de comunicação é 

apresentado na seção 1.3 deste capítulo. A exposição das dimensões comunicativas, culturais 

e educativas do Memorial da Resistência de São Paulo são apresentadas no segundo capítulo 

desta pesquisa.  

Em seguida, propomos dar sequência a alguns apontamentos sobre o campo da 

Comunicação, tendo como objetivo situar nosso trabalho nos diálogos e embates que 

atravessam o campo. 

 

1.1.2 Interfaces e interdisciplinaridade 

 

Os exemplos de propostas de concepção dos objetos da comunicação acima arrolados 

são, evidentemente, somente uma parcela de um universo que não pretendemos esgotar nesta 

tese. Nosso objetivo reside em indicar algumas perspectivas presentes no campo da 

comunicação e pontuar a existência de diversos empreendimentos buscando escapar do falso 
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dilema “meios de comunicação” ou “mediações” como único caminho para a definição dos 

aportes das pesquisas do campo. 

As possibilidades de abordagens das questões atinentes ao universo das práticas 

sociais e humanas a partir do olhar da comunicação são múltiplas. A existência dessas 

possibilidades é, de certa maneira, tácita: basta darmos um olhar de sobrevoo nas 

programações de grupos de pesquisa/trabalho dos dois principais congressos brasileiros do 

campo da comunicação, Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação (Intercom) e 

Compós (Associação nacional dos programas de pós-graduação em Comunicação) que nos 

deparamos com uma grande diversidade de denominações indicativas das interfaces 

institucionalizadas da comunicação com outros campos, domínios, áreas e temas do 

conhecimento: Comunicação e Cibercultura (Compós), Culturas da Mídia (Compós), 

Consumos e processos de comunicação (Compós),  Comunicação Organizacional (Intercom),  

Comunicação e Esporte (Intercom), Comunicação e Culturas urbanas (Intercom), para 

mencionar alguns. 

A perspectiva da existência de uma diversidade de interfaces da Comunicação com 

outros campos dos saberes é reforçada ao contemplarmos, mesmo que superficialmente, os 

programas de pós-graduação em Comunicação através do Brasil, bem como as revistas 

acadêmicas, editadas por estes programas e suas linhas. Pelos seus nomes, pelos artigos 

publicados e pelos dossiês temáticos, indicam a amplitude das interações da comunicação 

com inúmeros campos de saberes e de práticas: Economia Política dos Meios, Comunicação e 

Semiótica, História da Comunicação, Comunicação e Jornalismo, Comunicação e 

Publicidade, Comunicação e Cinema etc.7.  

Embora estejamos atentos à possibilidade de dispersão e de diluição da comunicação 

em outros campos dos saberes sociais e humanos — levando, em certa medida, à uma 

interdisciplinaridade inconsequente (BRAGA, 2011, p. 74; MARTINO, 2003, p. 65) —, 

reconhecemos, em consonância à argumentação de Lopes (2006), que a diversidade de 

interfaces existente no campo indica a potencialidade deste em refletir acerca das múltiplas 

dimensões da vida contemporânea.  

                                                 

7 Dentre dessas incontáveis perspectivas destacamos o Programa de Pós- Graduação em Comunicação e 

Consumo da Escola Superior de Propaganda e Marketing de São Paulo, primeiro e único PPGCOM do Brasil 

voltado para a reflexão e pesquisa das articulações entre comunicação e consumo, e o campo da Comunicação e 

Educação estruturado, fundamentalmente, em torno da Revista Comunicação e Educação da Universidade de 

São Paulo – ressaltamos esses dois, pois esta tese é desenvolvida no programa referido e tem como marco teórico 

as reflexões do campo da Comunicação e Educação, tendo como principal referencial os artigo publicados pela 

mencionada revista.  
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Longe de constituírem uma dispersão disciplinar, as interfaces e diálogos são 

resultado, em parte, da complexidade de nossa sociedade. Assim, o campo da Comunicação 

reveste-se como lugar estratégico para se pensar o processo histórico da globalização, da 

financeirização do capital e das bruscas transformações tanto no domínio tecnológico quanto 

no campo das práticas culturais (LOPES, 2006, p. 26; SODRÉ, 2015, p.121-123; OROZCO 

GÓMEZ, 2006, p.81-83).  

Por outro lado, não devemos ignorar que muitas das classificações, denominações, 

definições de GTs e afins fazem parte da estrutura do campo científico da Comunicação: 

enquanto espaço social relativamente autônomo fundado nas e pelas lutas entre dominantes e 

dominados e estruturado em torno de disputas por troféus simbólicos, verbas e recursos, o 

campo da comunicação, sob a luz da teoria de Bourdieu, é um espaço não só de produção e 

reprodução de conhecimento, mas também um espaço de disputas políticas. Muitas das 

denominações de GTs de propostas de interfaces respondem a estratégias de conservação ou 

de ruptura do estado de forças que marcam todo campo científico.  

Certamente não devemos identificar automaticamente disputas institucionais com 

disputas epistemológicas. Porém temos que contemplar o campo como um espaço de disputa 

no qual novas classificações, novos GTs, novos conceitos e novas interfaces são parte de 

disputas inerentes ao campo, embora estas novas propostas sejam, também esforços teóricos 

voltados para acompanhar as contínuas transformações de nossa sociedade. 

Aparte das diversas disputas do campo e da imensa variedade de interfaces possíveis, 

estamos em consonância com o diagnóstico de Sodré (2012, 2015) sobre a dominância do 

paradigma funcionalista no campo da comunicação brasileiro e o risco que esse fato implica 

para a formação de um pensamento crítico e engajado por parte dos comunicadores. 

Defendemos a necessidade de se ressituar a política e as lutas sociais nos estudos de 

comunicação. Entendemos que o campo deve explicar e compreender as maneiras como os 

significados são (re) produzidos e a forma como esses servem para conservar ou transformar 

nossa sociedade. Nesse caminho, consideramos o Campo da Comunicação/Educação como 

um referencial privilegiado para a compreensão de nossa sociedade, uma vez que é justamente 

no encontro da comunicação com a educação que a maior parte dos sentidos sociais são 

conformados (BACCEGA, 2009). 
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1.2 O CAMPO DA COMUNICAÇÃO/EDUCAÇÃO 

 

No mundo contemporâneo as agências tradicionais de socialização — família, igreja e 

escola — se deparam com a presença dos meios de comunicação como agência privilegiada 

na conformação dos sentidos sociais. Dentre outras implicações, essa situação aponta para o 

fato de que a escola deixa de ser o único espaço socialmente consagrado e legitimado de 

produção do saber, tendo que concorrer com os meios de comunicação o papel de formação 

dos indivíduos (BACCEGA, 2009, p.19). 

Como nos mostra Huergo (1996, p. 1), os esforços em abordar as questões de 

Comunicação/Educação têm sido significativos e crescentes nas últimas décadas. Em linhas 

gerais, esses esforços são motivados por preocupações práticas voltadas, sobretudo, para o 

“uso dos meios e das novas tecnologias no trabalho escolar, do ensino à distância, de projetos 

de educação popular de campanhas educativas etc.” (HUERGO, 1996, p. 1). Esse conjunto de 

preocupações práticas encetou (enceta) uma multiplicidade de projetos e produções de 

Comunicação/Educação que utilizam aportes positivistas e funcionalistas, tendo como eixo 

indagações instrumentais acerca da relação entre os meios/novas tecnologias e o campo da 

educação formal e informal (HUERGO, 1996).  

Há no campo um forte desequilíbrio entre práticas, pesquisas e reflexões teóricas. Esse 

desequilíbrio faz com que o campo seja atravessado por diferentes perspectivas, propostas e 

referenciais teórico-metodológicos, “que chegam a tomar posições tão intensas e 

compromissos tão opostos, que poderia se concluir que o campo de estudos de 

Comunicação/Educação está avançando até um estado de incompatibilidades” (HUERGO, 

1996, p. 1, grifo do autor). 

Não obstante, o campo da Comunicação/Educação está consolidado na América 

Latina. A despeito das divergências e multiplicidades de aportes, existe um sólido conjunto de 

pesquisas, projetos e reflexões pertencentes a esse campo. Em contrapartida, seguindo a 

exposição de Huergo (1996), consideramos de que se trata de um campo “problemático”, no 

sentido de que esse é permeado por diversas dicotomias e por alguns reducionismos.  

Em grande medida as divergências existentes atualmente no campo da 

Comunicação/Educação orbitam em torno dos conflitos presentes no momento de constituição 

do campo na América Latina durante as décadas de 1960 e 1970. Conflitos, esses, marcados 

pela disputa entre projetos de cunho “desenvolvimentistas” — os que enxergam os potenciais 

instrumentais e mercantis do campo —, e projetos de comunicação/educação popular e 
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libertadora — os que concebem, dentro do marco das reflexões de Paulo Freire, o campo 

como um conjunto de teorias vinculadas à práxis emancipatória.   

Como nos mostram Huergo (1996) e Martín-Barbero (2014, p. 19-22), o campo da 

Comunicação/Educação enfrenta na América Latina uma série de desafios para sua efetiva 

constituição “como novo espaço teórico capaz de fundamentar práticas de formação de 

sujeitos” (BACCEGA, 2009, p.21). Fundamentalmente, a superação desses desafios se 

encontra em ressituarmos o campo na trama da cultura e da política. É nessa postura que 

ancoramos nossa concepção do campo da Comunicação/Educação. 

Articular dialeticamente o campo com o conjunto da sociedade implica  escaparmos, 

como mencionamos acima, de alguns reducionismos, que estão intimamente ligados ao 

enfoque funcionalista e instrumental e que na maioria das vezes implicam concepções 

dualistas — como, por exemplo, as posições que se limitam ao debate da adequação ou não 

das tecnologias e dos meios de comunicação na sala de aula, ou as posições que tratam de ou 

condenar essas tecnologias e meios como danosos para o processo educativo,  

(“apocalípticos”)  ou  de elogiá-los como sustentáculos do progresso diante de um modelo 

escolar ultrapassado e defasado (“integrados”). 

Como nos mostra Baccega (2009, p.20), a despeito de o campo da 

Comunicação/Educação incluir “a educação para os meios, leitura crítica dos meios, uso da 

tecnologia em sala de aula, formação de professor para o trato com os meios etc.”, ele não se 

resume a eles. O objetivo do campo é a construção da cidadania a partir de uma leitura crítica 

do mundo, que é a nós apresentado através de recortes e edições realizadas pelos meios de 

comunicação. O pesquisador do campo tem como dever articular o campo escolar e o campo 

da comunicação tendo em vista um enfoque global, não fragmentado, que sirva para a 

construção de uma nova variável histórica.   

Essa concepção de diálogo entre os dois campos é muito bem expressa na proposta de 

Huergo (1996) para a definição terminológica do campo: Comunicação/Educação. A fim de 

sairmos de um enfoque disciplinar e demarcar a inter-relação entre comunicação e educação, 

o autor propõe que no lugar da preposição “e” (Comunicação e Educação), que indica uma 

relação de mera justaposição, seja usado uma barra “/” (Comunicação/Educação)   

Por outro lado, o autor (1996, p.7) alerta para o risco de contemplarmos a relação entre 

comunicação e educação a partir de um olhar pedagógico. O campo da comunicação/educação 

é um campo teórico que ao propor o diálogo entre esses dois campos o faz a partir do olhar da 

comunicação. Dentre de diversos problemas possíveis, subsumir a comunicação à educação 

implica a realização de um estudo pedagógico e não comunicacional, “significando um erro 
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epistemológico de peso” (HUERGO, 1996, p.8) Ademais, alerta o autor, não devemos tomar 

comunicação e educação como sinônimos. Embora haja uma intima relação entre 

comunicar/educar e educar/comunicar, como nos ensina Paulo Freire em “Extensão ou 

comunicação? ” (1971 [1983b]), comunicação e educação são dois campos de teoria e prática 

distintos, não obstante, serem intrinsecamente ligados. 

Além do mais, o campo é pensado como um campo multi e transdisciplinar 

(BACCEGA, 1999, p.10; BACCEGA, 2009, p.23.). Ao propor um enfoque em que  teoria e 

prática política,  processos culturais e estrutura social/política e econômica estão 

dialeticamente relacionados, o campo da Comunicação/Educação só pode ser pensado na 

medida em que se serve dos conhecimentos das  diversas ciências humanas e sociais: Política, 

Estética, História, Linguagem etc. Nesse percurso, o campo reconhece a importância da 

construção de conhecimento, entendido “como  totalidade que inclui a condição de o sujeito 

ser capaz de trazer à superfície o que de maneira incipiente começa a ser esboçado na 

sociedade” (BACCEGA, 2009, p. 26), bem como reconhece o papel central que os meios de 

comunicação desempenham na constituição da trama cultural de nossa sociedade.  Conforme 

nos ensina Baccega (1999, p.9): 

  

A realidade em que estamos imersos, e que contribuímos para produzir, 

modificar e reproduzir, é sempre uma realidade mediatizada, que passa por 

vários filtros, por vários intermediários. Retomando Paulo Freire, diríamos 

que o "estar no mundo e com o mundo" inclui, obrigatoriamente, hoje, no 

conceito de mundo a mediação, a leitura do mundo que nos é oferecida 

pelos meios de comunicação. Trata-se, enfim, de saber ler e interpretar o 

mundo que, metonimicamente, eles nos passam como sendo a totalidade e 

saber reconfigurar essa totalidade.  
 

 

1.3 MATERIALIDADES DISCURSIVAS DA COMUNICAÇÃO E DA CULTURA 

 

1.3.1 Pressupostos epistemológicos que sustentam nossa visada 

  

Nossa perspectiva acerca da prática/fenômeno comunicação envolve alguns 

pressupostos teóricos/filosóficos acerca do mundo social e da ação humana que merecem ser 

assinalados antes de iniciarmos nossa exposição propriamente dita.  

Em primeiro lugar, consideramos que a realidade social é construída pelos sujeitos, 

individualmente e coletivamente. A partir desse ponto de vista reconhecemos o papel que o 
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“conhecimento mundano, a significação subjetiva e a competência prática desempenham na 

produção contínua da sociedade” (BOURDIEU; WACQUANT, 2008, p.33). 

Em outras palavras: consideramos que os sujeitos desempenham papel ativo na 

construção da realidade. Sendo assim, nos contrapomos à postura teórica-epistemológica 

denominada por Bourdieu de “objetivismo” (2010, p.9) presente nos trabalhos de Durkheim e 

nas teorias estruturalistas da linguagem e que reduzem os sujeitos à meros epifenômenos das 

estruturas sociais, sendo a dimensão simbólica de suas existências reflexos mecânicos da 

realidade objetiva (a realidade “em si”).  

Filiamo-nos a uma abordagem que concebe que existe uma relação de interação 

dialética e dialógica entre os sujeitos do conhecimento e os objetos conhecidos. Nessa 

abordagem, concebemos o conhecimento como resultado do processo ativo do sujeito, no qual 

jogam importante papel as dimensões sociais adquiridas ao longo de sua trajetória social — o 

“que implica uma visão da realidade com forte presença dos aspectos socialmente 

transmitidos” (BACCEGA, 2007b, p. 11). 

Essa nossa abordagem, a despeito de postular a construção social e simbólica da 

realidade não deve ser confundida com uma postura nominalista ou idealista. Ao 

considerarmos a relação interativa entre sujeito e objeto e entre os sujeitos de determinado 

universo social, consideramos a existência de um mundo objetivo (social e natural), 

“independente do sujeito” (BACCEGA, 2007b, p. 11). Quer dizer, ao nos afastarmos do 

objetivismo, não consideramos o sujeito como criador autônomo da realidade, “a qual não 

teria existência objetiva sem a sua presença” (BACCEGA, 1998, p. 69).   

Dessa mesma forma, nos opomos às concepções “voluntaristas” da ação humana. 

Consideramos que o sujeito é ativo, porém ao mesmo tempo é “condicionado” pelas 

estruturas e processos sociais em que está inserido. Estamos, aqui, falando do sujeito 

concreto, que se constitui, e é constituído, na interação social, lugar de sua prática. Conforme 

nos ensina Baccega (2007b, p. 11): 

 

Essa interação [entre o sujeito e a realidade objetiva] vai se dar através da 

linguagem, sobretudo a verbal; através do aparelho conceptual que ele [o 

sujeito] recebe pelo processo social da educação; através do sistema de 

valores no qual ele se banha e que é fortemente marcado pela classe social 

e/ou pelo nível socioeconômico a que pertence. 

 

 

Em segundo lugar, amparados pelo paradigma materialista dialético, consideramos 

que as sociedades são em sua essência organizadas em torno do conflito.  O debate acerca da 
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forma como as sociedades estão organizadas — em torno do conflito ou em torno do consenso 

—  é um dos temas fundamentais das ciências sociais e humanas (BURREL; MORGAN, 

1979, p.50-54). Em linhas gerais, esse debate está centrado em torno de dois campos: um 

enfatizando a estabilidade, a integração, a ordenação funcional e o consenso; outro 

enfatizando a mudança e o conflito. O primeiro campo, denominado por Burrel e Morgan 

(1979) de “teoria da regulação”, enfatiza a unidade e coesão das sociedades e pode ser 

encontrado na sociologia de Durkheim, Max Weber e Parsons (BURREL; MORGAN, 1979, 

p. p.50-54) — no campo da Comunicação, essa perspectiva está presente nos estudos 

embasados no paradigma funcionalista.  

 Já o segundo campo, denominado pelos mesmos autores de “teoria da mudança”, 

enfatiza as relações de poder e de dominação, bem como as contradições estruturais das 

organizações sociais. Como principal expoente dessa postura, os autores identificam a obra de 

Marx e das diversas tradições marxistas.  

É nessa segunda concepção de sociedade que nossa pesquisa está fundada. A partir 

dela concebemos cultura, comunicação e linguagem como campos de relações de forças 

intrinsicamente articulados à construção de uma nova variável histórica.  

 

1.3.2 A linguagem como porta de entrada para os estudos de Comunicação  

 

O campo da Comunicação, ao estar interessado nas formas pelas quais as sociedades 

se conservam ou se transformam, tem como foco de interesse as maneiras pelas quais os 

sentidos sociais são produzidos e reproduzidos. Nesse sentido, está voltado para (1) o 

conhecimento das linguagens em que se dão as interações sociais —linguagens essas que 

desvelam a realidade, bem como permitem transformá-la—; para (2) o conhecimento da 

subjetividade, entendida como espaço de reprodução e ação dos sentidos sociais —lugar de 

convergência dos discursos sociais, espaço privilegiado de articulação dialética entre 

processos e estruturas sociais—; (3) para as mediações comunicativas da cultura, 

compreendidas como práticas sociais que incidem na (re) produção dos sentidos e que 

contribuem na subjetivação dos indivíduos.  

Nossa concepção de comunicação envolve uma concepção mais ampla de cultura 

abarcando o “conjunto de relações sociais que incluem atores, instituições e empresas, 

públicas ou privadas, que se volta para a produção e circulação de bens simbólicos” 

(BACCEGA, 2009, p. 24).  Pensamos a comunicação a partir da cultura e não tão somente 

como uma questão dos meios e de suas dimensões técnicas.  
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Ao compreendermos a cultura como uma arena de lutas, damos conta de duas 

dimensões que estamos especialmente interessados em contemplar em nossa pesquisa: a 

questão da produção de sentidos e a questão do poder articulado às produções simbólicas — a 

questão sobre os discursos sobre a ditadura civil-militar e o papel que o Memorial 

desempenha, na sociedade civil, ao produzir discursos que são em grande medida silenciados 

e esquecidos pelos meios de comunicação hegemônicos e o campo escolar.   

Nesse contexto, tomamos a linguagem como porta de entrada para a compreensão das 

práticas comunicacionais. Nossa concepção de comunicação envolve contemplar o papel 

constitutivo e constituinte da linguagem — e de sua outra face, a cultura— nas práticas e na 

existência humana. 

Consideramos que a linguagem, sobretudo a verbal, desempenha papel fundamental na 

construção social de nossa realidade. Como nos ensina Paulo Freire, (1983a, p.12) 

“linguagem e realidade se prendem dinamicamente”. A linguagem medeia a relação dos 

sujeitos com a realidade.  

As linguagens podem ser de diferentes tipos. Podem ser verbais e podem ser não 

verbais.  Através delas o ser humano cria um universo constituído por imagens, ideias, artes, 

instrumentos, sonhos, representações, conhecimento, definido por Bakhtin como universo dos 

signos (BAKHTIN, 2002, p. 32). No entanto, a linguagem verbal é a que “se sobressai pelo 

seu poder de circular em qualquer dos domínios não verbais e também por preencher os 

espaços entre eles” (BACCEGA, 2015, p. 8). 

A linguagem verbal é constituída na interação verbal entre os sujeitos (BAKHTIN, 

2002, p.34-35), bem como é histórica e viva: as palavras revestem-se de múltiplos 

significados a partir dos e pelos conflitos sociais; a partir do e pelo contato com outras 

palavras.  

As palavras são vivas, mas só tomam vida no momento em que alguém as assume. 

Elas só adquirem seus significados “na atualização realizada pelo contexto da enunciação” 

(BACCEGA, 2015, p.9). Elas não possuem um único significado: mas sim, estão “prenhes 

deles” (BACCEGA, 2015, p.9). 

Assim, a despeito de possuírem uma realidade material, as palavras não são “coisas”. 

Caracteres “presos” ao dicionário. São materialidades e algo mais: são ações humanas que 

constroem/reconstroem/destroem realidades” (BACCEGA, 2007b, p.7).  

Nesse contexto, Paulo Freire (1983a, p. 21-22) se refere à alfabetização como um ato 

criador. Ensinar o sujeito a escrever é contribuir para que este sujeito seja capaz de ler 

criticamente a realidade e, neste ato, seja capaz de enfrentar os discursos em circulação em 
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seu universo social, produzindo novas ações, novas significações, novas palavras — e não 

somente reproduzir os sentidos já dados e consagrados.    

Situamos, assim, a comunicação no terreno da práxis. Pensamos a linguagem não no 

sentido formalista ou estruturalista — que concebe a linguagem isolada das práticas sociais — 

mas sim na dialética entre os contextos sociais e as estruturas sociais, entre a enunciação e o 

sistema da linguagem, entre a produção de novos sentidos e os sentidos já estabelecidos; bem 

como nos diálogos dos discursos que tecem a sociedade.  

Concebemos a comunicação como o contínuo ponto de chegada e de partida da 

dinâmica social, e, assim, como prática fundamental na conservação ou transformação da 

realidade histórica, do status quo. 

 Nesse contexto, destacamos duas dimensões fundamentais dos estudos de 

comunicação e linguagem para a compreensão das práticas comunicacionais: a centralidade 

da palavra como base para o pensamento conceitual e a materialidade dos signos, entendidos 

como universo objetivo que “reflete e refrata” uma realidade que lhe é exterior (BAKHTIN, 

2002, p. 31-35). Tendo como fundamento teórico as contribuições da Análise do Discurso de 

Linha Francesa (ADF), essas duas dimensões nos direcionam a contemplar as práticas 

comunicacionais e os meios a partir das materialidades discursivas da comunicação.  

Nossa perspectiva é fundada no paradigma materialista dialético, portanto, voltada 

para as condições materiais de existência humana, envolvendo (1) as relações entre 

infraestrutura e superestrutura; (2) as relações entre as significações sociais e (re) produção 

das estruturas sociais, econômicas e políticas e as (3) relações entre a comunicação e as 

relações de poder, de dominação e de resistência. Em outras palavras: estamos interessados 

num enfoque global da sociedade em que os processos comunicacionais e as estruturas estão 

dialeticamente articulados; nesse campo, a noção de “materialidade discursiva da 

comunicação” é uma categoria chave para a compreensão da práxis social.  

Ressaltamos que ao propormos situar as “materialidades da comunicação” num campo 

mais amplo do que o situado pela noção tradicional de mídia, compreendida como 

instrumento tecnológico, suporte veiculador de sentidos, não estamos questionando a validade 

epistemológica e teórica de outras posições presentes no campo, tampouco estamos ignorando 

o papel central que os meios de comunicação tradicionais possuem na constituição dos 

sentidos sociais. Mas sim, estamos propondo uma concepção mais abrangente dos meios de 

comunicação que contribua para abarcar a complexidade das redes de sentido que fazem parte 

da vida cotidiana. 
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2.  AS DIMENSÕES COMUNICATIVAS E EDUCATIVAS DO MEMORIAL DA 

RESISTÊNCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 

2.1 COMUNICAÇÃO E CULTURA: AS INSTITUIÇÕES MEMORIAIS 

 

Os Memoriais são, em linhas gerais, instituições museológicas voltadas para pesquisa, 

coleta, conservação e comunicação de memórias e narrativas de determinados acontecimentos 

e episódios históricos. Enquanto espaços de articulação entre conhecimento e subjetividade, 

são importantes instituições na consolidação e expressão de identidades individuais e 

coletivas; na preservação, desenvolvimento e valorização do patrimônio cultural de 

determinadas etnias, comunidades e nações; bem como na celebração e rememoração da 

trajetória de indivíduos, grupos ou instituições.  

Os Memoriais existem praticamente em todos os lugares do mundo e assumem 

diferentes denominações — Museu Memorial, Centro de Memória, Sítio de Consciência, 

Lugares de Memória, Memorial etc.—, bem como envolvem diversas e variadas temáticas, 

objetos e contextos sociais e históricos. O ponto delineador entre essas diferentes intuições é o 

fato de elas serem espaços culturais e científicos voltados para a rememoração de episódios da 

história recente/contemporânea e de terem o propósito de educar e entreter.  

 Nesse contexto, podemos destacar instituições destinadas à valorização cultural e 

promoção de identidades individuais e coletivas, como o Memorial da América Latina, 

situado na cidade de São Paulo, que tem como objetivo a consolidação e desenvolvimento da 

cultura e da identidade latino-americana e ibero-americana; ou como o Museu da Imigração 

de São Paulo (antigo Memorial do Imigrante de São Paulo), também localizado na capital 

paulista e voltado para a exposição de múltiplas histórias e memórias de imigrantes e de suas 

contribuições para a formação identidade paulista e brasileira. No campo dos Memoriais 

orientados para celebração de sujeitos históricos, podemos destacar o Memorial JK, em 

Brasília, voltado para a figura do ex-presidente Juscelino Kubitscheck e o Memorial JFK, em 

Dallas, EUA, com o propósito de prestar homenagens ao ex-presidente norte americano John 

F. Kennedy. Já em relação aos Memoriais centrados na celebração de organizações, grande 

parte está voltada para equipes e associações esportivas, como é o caso do Memorial do 

Corinthians e o Memorial do São Paulo Futebol Clube, ambos situados na capital do Estado 

de São Paulo. 
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Os Memoriais não ocupam necessariamente um determinado espaço físico. Com o 

advento cada vez maior de instituições museológicas localizadas no ambiente da internet e da 

progressiva aceitação da legitimidade dessas, espaços memoriais virtuais estão sendo 

regularmente criados, sem perder, no entanto, a relevância social na coleta e divulgação de 

experiências e narrativas de memória.  Dentre essas iniciativas, destacamos o Memorial do 

Consumo desenvolvido e gerido pelo Programa de Pós-Graduação em Comunicação e 

Práticas de Consumo da Escola Superior de Propaganda e Marketing de São Paulo 

(PPGCOM-ESPM). Espaço digital situado no portal do programa, o Memorial do Consumo é 

destinado à coleta e à comunicação de narrativas de memórias de vivências no contexto do 

consumo; constituindo-se como privilegiado espaço de compartilhamento de experiências e 

de reflexão acerca do universo do consumo. 

No que diz respeito ao compartilhamento de experiências e no estímulo à reflexão, 

destacam-se, com particular importância, os Memoriais criados com a finalidade de coletar, 

preservar e comunicar memórias e narrativas acerca de determinados episódios e períodos 

históricos de extrema violência e de violações sistemáticas aos direitos humanos. Esses, 

construídos em contextos sociais pós-traumáticos e/ou de justiça de transição (momentos de 

passagem de regimes autoritários para democráticos), reivindicam, fundamentalmente, o 

direito à memória, à verdade e à justiça face aos processos de silenciamento e/ou ocultamento 

acerca desses episódios e períodos. São, por exemplo, os Memoriais destinados à memória do 

Holocausto e os Memoriais voltados ao resgate das histórias relacionadas aos regimes 

ditatoriais na América Latina. 

 

2. 2 O MEMORIAL DA RESISTÊNCIA DE SÃO PAULO: APRESENTAÇÃO  

 

O Memorial da Resistência do Estado de São Paulo integra a Estação Pinacoteca e 

ocupa parte do edifício que pertenceu ao Departamento Estadual de Ordem Política e Social 

de São Paulo — DEOPS/SP, durante o período de 1940 a 1983. Foi criado em 2009 a partir de 

iniciativa do Governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria de Cultura do Estado de 

São Paulo, conjugada com a mobilização de diversos setores da sociedade civil, sobretudo do 

Fórum Permanente de Ex-Presos Políticos do Estado de São Paulo e da administração da 

Pinacoteca do Estado. É a única instituição desse tipo no Brasil.  

O programa museológico do Memorial é estruturado em procedimentos de pesquisa, 

salvaguarda e comunicação das memórias da resistência, do controle estatal e da repressão 

durante o Brasil Republicano — de 1889 até os dias de hoje. Seu objetivo, assim como o 
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objetivo de outras instituições museológicas do mesmo tipo, é a construção de um espaço 

voltado para a reflexão crítica da história recente, para o aprimoramento da democracia e para 

a valorização de uma cultura em direitos humanos. O Memorial possui as seguintes linhas de 

ação: Centro de Referência, Lugares da Memória, Coleta Regular de Testemunhos, 

Exposições (Permanente e temporárias), Ação Educativa e Ação Cultural (ARAUJO; 

BRUNO, 2009).  

A exposição de longa duração está abrigada no antigo espaço carcerário do DEOPS/SP 

e é organizada em quatro módulos. Nos dois primeiros módulos (Módulo A e Módulo B), os 

visitantes acompanham, a partir de diversos recursos como imagens, linhas do tempo, vídeos 

interativos e documentos, a história do Brasil republicano tendo como ênfase a Era Vargas 

(1930-1945) e a ditadura civil-militar (1964-1985). O terceiro módulo (Módulo C) é 

composto pelo espaço prisional do DEOPS/SP —constituído pelas quatro celas 

remanescentes, pelo corredor principal e pelo corredor para banho de sol —, e tem como 

objetivo apresentar o cotidiano dos presos políticos 8. O quarto módulo (Módulo D) é um 

espaço que oferece aos visitantes aprofundamento temático através de consulta a banco de 

dados referenciais por meio de computadores, assim como através de amostragem de objetos 

e documentos relacionados ao contexto cultural e histórico contemplado pelo Memorial. 

 

Figura 1: Fachada do prédio – Estação Pinacoteca 

 

 

Fonte: Acervo Memorial da Resistência 

 

 

                                                 

8 Nesse módulo também é apresentado através de fotos e textos o processo de implantação do projeto 

museológico do Memorial da Resistência. Cabe ressaltar que as celas são reconstituições das celas usadas 

durante o período de operação do DEOPS/SP. 
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Figura 2: Módulo A: O edifício e suas memórias – Fachada de apresentação 

 

Fonte: Acervo Memorial da Resistência 

 

 

Figura 3: Módulo B: Controle, Repressão e Resistência: O Tempo Político e a Memória - Linha do 

Tempo: Brasil republicano 

 

Fonte: Acervo Memorial da Resistência 
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Figura 4: Módulo B: Controle, Repressão e Resistência: O Tempo Político e a Memória – Recursos 

Multimídia 

 

Fonte: Acervo Memorial da Resistência 

 

 

Figura 5: Cela 1: processo de implantação do Memorial 

 

Fonte: Acervo Memorial da Resistência 

 

 



43 

 

 

Figura 6: Módulo C: A construção da memória: o cotidiano nas celas do DEOPS/SP – Cela 2: 

reconstituição parcial 

 

 

Fonte: Acervo Memorial da Resistência 

 

 

Figura 7: Módulo D: da carceragem ao Centro de Referência - Amostragem de objetos e documentos 

provenientes do fundo DEOPS/SP. 

 

Fonte: Acervo Memorial da Resistência 

 

 

Em linhas gerais, o discurso expositivo do Memorial é organizado a partir dos 

enfoques temáticos “resistência”, “controle” e “repressão”. Assim, a despeito de as memórias 
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mostrarem as atrocidades cometidas pelos aparatos repressivos e de controle estatais, elas, ao 

mesmo tempo, são construídas de forma a iluminar a dimensão de luta e de resistência da 

sociedade brasileira ao longo da história republicana — tendo como foco o Estado Novo e a 

ditadura civil-militar. Nesse ponto, o Memorial estabelece uma importante articulação entre 

passado, presente e futuro ao mostrar para seus visitantes que nenhum regime autoritário 

consegue estabelecer uma dominação que atravesse de forma completa e totalitária o conjunto 

da sociedade. Tanto no passado, evocado pelas memórias de resistência, quanto no presente, 

os sujeitos são agentes históricos capazes de lutar e encontrar brechas para a construção de 

uma sociedade mais justa e mais igualitária.  

 

2.2.1. As seis linhas de ação do Memorial: breve descrição 

 

Os enfoques temáticos “resistência”, “controle” e “repressão” estão objetivados em 

seis linhas de ação articuladas: (1) Centro de Referência; (2) Lugares da Memória; (3) Coleta 

Regular de Testemunhos; (4) Exposição; (5) Ação Educativa; (6) Ação Cultural.  

(1) O Programa Centro de Referência tem como objetivo ser um espaço que agregue 

“experiências desenvolvidas tanto pelas diferentes linhas de ação do Memorial como por 

estudos de instituições voltadas à pesquisa e à extroversão dos principais conceitos 

norteadores do Memorial” (MEMORIAL s/d). Pensado como espaço de conhecimento 

voltado a estudantes do “ensino médio e universitário, a estudiosos e cidadãos em geral” 

(MEMORIAL s/d), o programa ainda está em desenvolvimento;   

(2) O programa Lugares da Memória tem como objetivo “o inventário e a sinalização 

dos lugares da memória da resistência e da repressão políticas do estado de São Paulo” 

(MEMORIAL s/d). São contemplados como lugares de memória espaços como presídios, 

praças, sindicatos, hospícios, campos de aprisionamento, igrejas, ruas, teatros, entre outros 

que tiveram papel importante durante o regime do Estado Novo (1937-1945) e a Ditadura 

Militar (1964-1985) e que assim sirvam de “suportes de informação [...] instrumentos 

potenciais de educação para a cidadania” (MEMORIAL s/d).  A proposta do Memorial para 

essa ação é a de convidar pesquisadores, ex-presos e perseguidos políticos e todos os cidadãos 

para a construção de memórias coletivas sobre esses espaços.  Desta forma, são 

disponibilizados para o público inventários e narrativas de espaços como “Casa do Massacre 

da Lapa”; “Convento dos Dominicanos e Livraria Duas Cidades”; “DOI-CODI”; “Fazenda 31 

de Março de 1964”; “Instituto Cultural Israelita Brasileiro”; “Rua Maria Antônia”; “Presídio 

Tiradentes e Presídio Carandiru”; “Teatro TUCA”, entre outros;  
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 (3) O programa Coleta Regular de Testemunhos tem como objetivo “ampliar a 

história do Departamento Estadual de Ordem Política e Social - DEOPS/SP a partir do 

registro de testemunhos de ex-presos e perseguidos políticos e de familiares de mortos e 

desaparecidos” (MEMORIAL s/d). Está voltado para a preservação, construção e divulgação 

sobre a história do DEOPS/SP a partir de narrativas que venham de encontro à História 

Oficial, e assim, venha a contribuir para a reflexão crítica de atuação repressiva 

institucionalizada do órgão — desconhecida por “grande parte da população” (MEMORIAL 

s/d). Os testemunhos estão disponibilizados no canal do YouTube do Memorial da 

Resistência. 

(4) O programa Exposição está dividido em duas instâncias: “Exposição de longa 

duração” e “Exposições temporárias”. A de longa duração é fixa, está abrigada no antigo 

espaço carcerário e é, conforme mencionamos na seção anterior, organizada em quatro 

módulos: Quanto às “Exposições temporárias”, são realizadas três exposições por ano com o 

objetivo de aprofundar as discussões sobre o passado e sobre questões atuais relacionadas ao 

foco temático do Memorial; 

(5) O programa de Ação Educativa tem como finalidade desenvolver “atividades 

baseadas no diálogo entre o discurso expositivo e diferentes perfis de público, com o objetivo 

de contribuir com a reflexão e a formação de cidadãos críticos em relação à História 

Republicana do Brasil”;  

 (6) O programa de ação cultural tem como objetivo discutir acontecimentos 

relacionados às questões da atualidade.  É realizado através de debates por meio de diversos 

formatos: palestras, lançamento de livros e filmes, apresentação de peças de teatro etc. (Ação 

“Sábados Resistentes”) e também através de mostras de Cinema e debates com os envolvidos 

nos filmes apresentados (Ação “Cinema da Resistência”).  

 

2.2.2. Do Memorial da Liberdade à reconstrução das celas do DEOPS/SP 

 

Mesmo sendo extinto em 1983, o Departamento de Ordem Política e Social de São 

Paulo (DEOPS/SP) ocupou o edifício onde está situado o Memorial da Resistência até o ano 

de 1997. Ao longo dos anos posteriores uma série de propostas surgiram acerca da ocupação 

do prédio, no contexto de revitalização do centro da cidade de São Paulo. Em 1999, o 

Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Arqueológico do Estado de São Paulo 

(Condephaat) tombou o edifício. Nesse mesmo ano foi aberta no local a exposição “Anistia 20 
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anos”, bem como foi encenada a peça “Lembrar é Resistir” de Izaías Almada, que ficou em 

cartaz de setembro de 1999 a dezembro de 2000 (ARAUJO; BRUNO, 2009).  

Após reforma, em 2002, o edifício foi aberto abrigando o “Memorial da Liberdade”, 

administrado pelo Arquivo Público do Estado de São Paulo. A reforma realizada para abrigar 

esse Memorial foi alvo de intenso descontentamento por parte de militantes políticos, uma vez 

que contou com a descaracterização do espaço carcerário do DEOPS/SP — num projeto que 

claramente estava voltado para apagar as marcas do passado de opressão. A denominação do 

espaço também foi alvo de contestação: Memorial da Liberdade em muito silenciava o que 

fora aquele espaço: muito mais um espaço de repressão e resistência do que de liberdade. 

Assim, a partir de ampla mobilização de setores organizados da sociedade civil 

(sobretudo de ex-presos políticos) em conjunto com o Estado e membros da academia, o 

Memorial da Liberdade “recebeu um projeto que propunha nova perspectiva museológica, 

com o objetivo de ampliar sua ação preservacionista e cultural, por meio da problematização e 

atualização de caminhos da memória da resistência e repressão” (ARAUJO; BRUNO, 2009, 

p. 37). Foi criado, então, o Memorial da Resistência do Estado de São Paulo.  

Em contrapartida, os envolvidos na implantação desse novo projeto museológico se 

depararam com um edifício totalmente reformado, que em quase todos os aspectos apagava os 

vestígios de que ali, durante quatro décadas, funcionou uma instituição estatal de repressão. 

As celas, tal como eram durante o período de ocupação do DEOPS/SP foram totalmente 

reformadas durante a implantação do Memorial da Liberdade. A história dos presos que ali 

ficaram, totalmente apagada. O desafio, com o projeto de criação do Memorial da Resistência, 

era o de assinalar e fazer lembrar que aquele era um espaço de repressão e de resistência. A 

solução foi a reconstrução parcial das celas como eram durante o funcionamento do 

DEOPS/SP na ditadura civil-militar (1964-1985).  
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Figura 8: Cela remanescente antes da implantação do projeto museológico do Memorial da 

Resistência 

 

                 Fonte: Google images 

 

As celas reconstruídas fazem parte do “Módulo C: A construção da memória nas celas 

do DEOPS/SP” — “segmento mais importante e estruturador da exposição de longa duração 

do Memorial” (ARAUJO; BRUNO, 2009, p. 82). Esse módulo é composto além das quatro 

celas e do corredor para banho de sol, por painéis e diversos suportes visuais que apresentam 

ao visitante todo o processo de implantação do Memorial da Resistência, bem como uma série 

de testemunhos sobre o cotidiano na prisão.  

O projeto de reconstituição das celas foi elaborado a partir de uma equipe 

multiprofissional e interdisciplinar, contando com a importante participação de representantes 

do Fórum Permanente de Ex-Presos e Perseguidos Políticos do Estado de São Paulo — 

testemunhas privilegiadas do cotidiano das celas durante a ditadura militar (ARAUJO; 

BRUNO, 2009, p. 59).  Assim, uma das metodologias principais para a esse projeto foi a 

recuperação das memórias dos ex-presos que estiveram encarcerados no prédio do 

DEOPS/SP. Nesse ponto, destaca-se o processo de reconstituição das inscrições nas paredes 

das celas por parte dos ex-presos. 
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2.3 COMUNICAÇÃO COMO DIÁLOGO: O MEMORIAL DA RESISTÊNCIA E O 

PARADIGMA EMERGENTE EM MUSEOLOGIA  

 

Como nos ensina Cury (2005, p.30), em 1992, com a Declaração de Caracas, foi 

consolidada a concepção de museu como meio de comunicação, inserindo-se a ideia de 

processo comunicacional como uma das funções primordiais do museu: o museu é concebido 

como uma instituição que, através de uma linguagem específica, produz discursos sobre a 

cultura, a vida social e a natureza. 

Essa concepção de museu como meio de comunicação está inserida num contexto de 

transição, dentro do campo da museologia e, consequentemente, nos museus, de um 

paradigma tradicional para um paradigma emergente. Zavala (2003) nos mostra que essa 

transição ainda ocorre nos dias de hoje e está relacionada às transformações que vêm 

ocorrendo nas ciências sociais nos últimos anos. De forma resumida e parcial, o paradigma 

tradicional é caracterizado pelo modelo funcionalista de transmissão da informação e se funda 

na autoridade do museu e de seus especialistas.  Nesse, a relação entre o emissor (museu) e os 

receptores (visitantes) é unidirecional: a experiência de visitação é “fortemente definida pela 

transmissão de conhecimento produzido pelo museu e obtenção de conteúdos pelo público” 

(CURY, 2012, p.50).  

O paradigma emergente rompe com a cadeia linear emissor-mensagem-receptor-

feedback e propõe o diálogo entre o museu e o público. Aqui, os receptores (o público) são 

concebidos como intérpretes e coautores do discurso do museu. O modelo museológico vai 

além da exposição, deslocando-se do ponto de vista do emissor em direção ao receptor. O 

museu é concebido como ponto de contato, encontro, conflito e troca entre o emissor e o 

receptor: desloca-se da aceitação passiva, por parte do público receptor, para a argumentação, 

ressignificação e negociação (CURY, 2005, p.30).  

Esse paradigma não abre mão da autoridade da instituição e de sua equipe, mas a 

recoloca para outra finalidade comunicativa. Há uma preocupação, por parte dos gestores e da 

equipe do museu, em fazer com que as condições de produção do museu sejam conhecidas e 

debatidas, “dando espaço à participação efetiva nos processos de musealização e 

patrimonialização, à valorização da subjetividade e às relações intersubjetivas” (CURY, 2012, 

p.51). Nesse sentido, o público é ativo e “agente no processo de musealização porque faz 

parte dele” (CURY, 2012, p.51). 
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Devemos apontar que os dois paradigmas coexistiram e coexistem nos museus de 

todo o mundo (CURY, 2005, p.30). Não obstante, compreendemos que no Memorial da 

Resistência de São Paulo o paradigma dominante é o emergente. 

O Memorial da Resistência possui uma função eminentemente social e política. Seu 

discurso visa a despertar a consciência democrática e cidadã, bem como estimular a reflexão 

sobre a sociedade. O discurso da instituição é pensado de forma a estabelecer um diálogo com 

os processos e as estruturas sociais do Brasil contemporâneo. Sendo assim, ao contrário de 

muitos museus fundados no paradigma tradicional, o discurso do Memorial não é baseado na 

transmissão de conteúdos fixos e sentidos monológicos, mas sim voltado para a construção de 

conhecimento em diálogo com seu público — buscando que os sentidos sobre a história do 

Brasil estejam em constante movimento e tensionamento a partir da realidade cotidiana 

brasileira.  

Grande parte dos museus históricos baseados no paradigma tradicional formulam um 

discurso consonante à história oficial, de cunho positivista e focada nos feitos dos heróis e dos 

dominantes. São o que Meneses (1994) denomina “Teatros da memória”: instituições 

museológicas que, voltadas para a encenação da história e para o entretenimento 

descompromissado de seu público, apresentam o discurso histórico como uma coleção de 

fatos, heróis e objetos sem quaisquer contextualização e reflexão sobre suas condições sociais 

e históricas de produção e de suas relações com a sociedade contemporânea. Nesses, o 

interesse pelos objetos se dá em grande parte porque eles são revestidos da aura do passado e 

por terem pertencidos aos “heróis” e “celebridades” da história. Assim, o passado é 

apreendido “em si” e os objetos da exposição são contemplados de maneira fetichista pelo 

público: 

 

[...] inserida numa dimensão de fenômenos históricos ou sociais, a 

fetichização tem que ser entendida como deslocamento de atributos do nível 

das relações entre os homens, apresentando-os como derivados dos objetos, 

autonomamente, portanto “naturalmente” (MENESES, 1994, p.27-28) 

 

 Em contrapartida, o Memorial da Resistência está inserido na categoria definida por 

Meneses de “Laboratórios da História”.  Nessa categoria, os museus históricos como o 

Memorial são concebidos como espaços de produção de conhecimento da história voltada 

para a reflexão das questões atinentes à nossa sociedade e história. Os objetos da exposição 

são constituídos de forma a gerar problematizações e conceituações. Nesse campo, os 

próprios objetos (no caso do Memorial, o próprio espaço físico das celas reconstituídas e os 
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relatos testemunhais) são problematizados como construções socialmente situadas, 

ideologicamente eivadas e atravessadas por conflitos e múltiplas significações.  

Em outras palavras: no Memorial da Resistência, os gestores e agentes são sujeitos 

de um discurso comunicacional voltado para a construção coletiva e dialógica de 

conhecimento: 

 

O museólogo (e o educador de museu) torna-se sujeito quando redimensiona 

a sua participação profissional, […] que de mero retransmissor de saberes se 

converte em formulador de problemas, provocador de interrogantes, 

coordenador de equipes de trabalho, sistematizador de experiências, 

memória viva da instituição que dá relevo e possibilita o diálogo entre 

gerações (MARTÍN-BARBERO, 2005, p. 20). 

 

 

Com efeito, as memórias e as narrativas históricas presentes no discurso do 

Memorial não são constituídas de forma a serem apresentadas como um amontoado de fatos, 

nomes e datas, conforme é apresentado pela história tradicional de corte positivista e pelos 

museus históricos tradicionais — a história abstraída da vida cotidiana, predispostas a ser tão 

somente memorizada por alunos e professores e/ou contemplada pelos visitantes do museu. 

O discurso de “repressão”, “resistência” e “controle” ao longo da república brasileira 

apresentado pelo Memorial da Resistência busca contemplar as vozes e vivências cotidianas 

dos sujeitos históricos que participaram das diversas lutas sociais que atravessaram nossa 

história. Através dos testemunhos dos ex-presos políticos, bem como das celas reconstituídas, 

o cotidiano de resistência e repressão é apresentado para o visitante de forma que seja 

iluminado, dentre outros aspectos, que a história é realizada pelos sujeitos históricos situados 

na concretude da vida social, e não como resultado de estruturas abstratas e através de feitos 

marcantes e extraordinários de heróis nacionais ou somente das camadas dominantes. Nesse 

processo, joga papel fundamental a noção de “resistência” que, contraposta à narrativa da 

repressão estatal, ajuda a materializar o caráter conflitivo e aberto da história, realizada por 

sujeitos “comuns” e “ordinários”. 

Ao incluírem no discurso histórico a questão da resistência e do cotidiano dos ex-

presos políticos, os gestores e agentes do Memorial da Resistência não reduzem situações 

históricas complexas a um simples jogo de poder entre os dominantes. Nesse sentido, estão 

afinados aos pressupostos da Escola dos Anais e da Nova História que postulam que a 

narrativa histórica deve ser uma atividade que visa a dar voz aos grupos e classes sociais 

populares que foram esquecidos (silenciados) pela narrativa tradicional e, nesse caminho, 
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busca compreender o processo de dissimulação e silenciamento de eventos passados (LE 

GOFF, 1985).  

Cabe ressaltar que o discurso do Memorial não está restrito ao período da ditadura 

civil-militar. A despeito do enfoque dado ao Estado Novo e à ditadura civil-militar — dois 

períodos históricos nos quais o controle e repressão estatais, bem como suas múltiplas 

resistências são mais evidentes —, o Memorial tem como um de seus objetivos iluminar as 

contradições e conflitos de toda história do Brasil republicano. 

Na linha do tempo (O Tempo Político e a Memória - linha do tempo: Brasil 

republicano), situada Módulo B da instituição, podemos observar a presença de diversos fatos 

que não estão restritos às duas ditaduras de nosso século XX. 

A linha é iniciada na proclamação da República (1889) e se estende até o ano de 

2009 (ano de implantação do Memorial).  Tendo como objetivo introduzir aos visitantes as 

temáticas “controle”, “resistência” e “repressão” durante o período por ela compreendido, a 

linha desdobra-se em outras sete linhas que são articuladas entre si, a saber: 1) Fatos 

internacionais; 2) Presidentes do Brasil, 3) Governadores de São Paulo, 4) Legislação, 5) 

Organizações políticas, 6) Repressão e 7) Resistências.  Cada um desses eixos definidos com 

uma cor e contando com imagens e fotos de arquivo, que dão suporte à identificação escrita 

de alguns dos acontecimentos aí discriminados.   

 

Figura 9: O Tempo Político e a Memória -  Trecho da linha do tempo: Brasil republicano 

 

 

Fonte: Acervo pessoal 
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Com o propósito de ilustrarmos diversos acontecimentos relacionados às lutas sociais 

e políticas da república brasileira apontamos, em seguida, alguns pontos que nos chamaram 

atenção, bem como alguns pontos que costumam ser abordados pelos educadores, conforme 

pudemos notar através de observações das visitas guiadas à exposição permanente do 

Memorial  

No início da linha, logo no começo do século XX, é identificado como um episódio 

significativo de resistência social a criação da comunidade de Arraial de Canudos, bem como 

de sua violenta repressão, por parte do Estado, no que é conhecida como Guerra de Canudos.  

Já em relação às três primeiras décadas do século XX, podemos observar fotos dos 

movimentos operários e de diversas greves por eles organizadas. Nesse contexto é informado 

ao visitante a presença dos ideais anarquistas, trazidas pelos imigrantes europeus e 

disseminados entre o operariado brasileiro. Aqui, menciona-se a criação de organismos 

estatais de controle como o DOPS em 1924 e a repressão policial à greve geral de 1917. 

Na Era Vargas também são assinaladas as medidas de controle social, através do 

fichamento de imigrantes pelo DOPS, bem como os aparatos repressivos e censores criados 

durante o Estado Novo (1937-1945). Aqui, pudemos observar, no acompanhamento da visita 

de uma das escolas selecionadas para nossa pesquisa9, a preocupação da educadora do 

Memorial em mostrar que os direitos sociais e trabalhistas não foram “dados” de presente por 

Getúlio Vargas, mas sim foram frutos das lutas e demandas dos movimentos sociais e de 

agentes da sociedade civil 10.  

Esses discursos visando a iluminar a dimensão fundamental das lutas sociais na (re) 

construção da história, atravessam a linha do tempo e estão apresentados em acontecimentos 

como o surgimento do movimento feminista e os movimentos de contracultura na década de 

1960, num campo mais geral; e nos movimentos de resistência e nas guerrilhas, num campo 

mais específico de luta contra a ditadura civil-militar. 

Mesmo no período de redemocratização e da chamada “Nova República” (1985 até 

os dias de hoje), o Memorial busca assinalar a continuidade, após a ditadura, de 

acontecimentos de violenta repressão e de resistência social. Assim, estão presentes na linha 

                                                 

9 Escola Pública, situada no bairro do Jaguaré, cidade de São Paulo. Alunos do nono ano do fundamental. 

10 Conforme avaliamos, munidos de referenciais do campo da didática em História e de observações de campo, a 

linha do tempo do Memorial por ser muito rica e complexa -- envolvendo diversas dimensões e fatos -- pode 

gerar uma confusão no visitante, incapaz de depreender significado de tantas mensagens expostas. Nesse sentido, 

é fundamental a mediação de um educador que organize, selecione e articule numa linha discursiva todo o 

montante de informações expostas. Essa nossa interpretação foi corroborada pelos professores de história 

entrevistados, quando os indagamos acerca de suas avaliações acerca da linha do tempo do Memorial.   
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do tempo, por um lado, acontecimentos como os massacres do Carandiru em 1992 e de 

Eldorado de Carajás em 1996 —dois episódios que são relegados à marginalidade da memória 

coletiva brasileira. Por outro é assinalada a importância de movimentos sociais, como o 

Movimento dos Sem Terra (MST), na luta para a construção de uma sociedade mais 

democrática e inclusiva. 

Compreendemos que ao destacar esses movimentos sociais, assim como iluminar que 

os direitos civis e sociais são conquistas obtidas na arena do cotidiano, o Memorial instituí 

materialidades discursivas que são amplamente esquecidas pelos meios de comunicação 

hegemônicos e pelo campo escolar. Nesse processo há um importante (re) desenho dos 

sentidos sociais, sobretudo no que se refere à intenção de produzir significados que 

desconstruam os estereótipos desqualificadores dos movimentos sociais, largamente 

criminalizados pelos discursos em circulação em nosso universo social. 

 Além do mais, a dimensão política do Memorial tende a se tornar tão mais eficiente 

na medida em que está aberta a estéticas populares, como podemos observar em diversas de 

suas ações culturais e educativas como: a exposição temporária “Política F.C: o futebol na 

ditadura”, realizada de 14 de julho a 28 de setembro de 2014; as  apresentações musicais da 

Companhia do Tijolo, regularmente apresentadas  no Memorial; a peça “E nós que amávamos 

tanto a revolução”, escrita e dirigida por Ewerton Frederico e que foi encenada em agosto de 

2016, dentre diversas outras. 

Ao se abrir ao popular, o Memorial reconhece as experiências existentes no seio da 

sociedade e revaloriza as articulações e mediações da sociedade civil (MARTÍN-BARBERO, 

2005, p. 296). Intenta estabelecer vínculos comunicativos com a cultura de seu público, 

afastando-se, assim, do modelo elitista de instituição museológica ainda hegemônico, 

largamente amparado pelo paradigma tradicional.  

Não obstante, temos que ter em conta que embora o diálogo entre o Memorial e seu 

público seja uma das condições necessárias para haver a comunicação entre ambos, ele não é 

condição suficiente para garantir a relação comunicativa, compreendida como a efetivação da 

vocação política do Memorial. Como nos mostra Cury (2013, p.5), “o museu é um meio de 

comunicação comprometido com a qualidade de comunicação, ou seja, com a capacidade de 

despertar a consciência, estimular questionamentos e pensamentos críticos”. Isso implica que 

a comunicação museológica só se efetiva quando o discurso do museu é incorporado pelo 

visitante e integrado ao seu cotidiano em forma de um novo discurso (CURY, 2005, p. 40). 

Não basta, assim, haver somente uma ressignificação do discurso do Memorial por parte de 

seus receptores que esteja restrita ao espaço e tempo do contato com a instituição. 
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A comunicação implica uma significativa transformação nas linguagens, logo na 

subjetividade e no cotidiano dos interlocutores do Memorial. Como argumenta Braga (2010, 

2014), as relações interativas (comunicativas) 

 

[...] se fazem fora de determinações codificadas e, portanto, podem incluir 

ou resultar em invenção social [...]. Certamente, nem todas as situações 

interacionais são transformadoras em nível significativo. Com grande 

frequência, podemos perceber a comunicação como meramente usuária de 

códigos, com ajustes apenas para articulação específica (BRAGA, 2013, p. 

170) 

 

A comunicação efetiva (ou a comunicação em nível significativo, nos termos de 

Braga) se dá na medida em que os sentidos produzidos no diálogo entre o polo emissor (o 

Memorial) e o polo receptor (o público) se articulam aos processos sociais de forma que 

sejam ensejadas ações transformadoras da realidade social brasileira.  

Quer dizer, munidos dos referenciais do campo da Comunicação/Educação, o que 

nos interessa é a intervenção do comunicador (os agentes do memorial) e do educador (os 

professores) na construção desses sentidos rumo à produção de novas relações de hegemonia, 

voltadas para a construção de uma nova variável histórica. 

Assim, pensamos o diálogo entre o Memorial e o campo escolar a partir da noção de 

práxis, entendida como a relação dialética entre o conhecimento sobre a história brasileira — 

produzido no diálogo entre instituição museológica e escola — e a prática política cotidiana. 

Nesse contexto, concebemos que a comunicação significativa se dá na medida em que os 

indivíduos que frequentam o Memorial estejam aptos a exercerem suas capacidades “de 

produzirem novas ações, novas significações, portanto novas palavras (e não repetir as 

consagradas) ” (BACCEGA, 2007a, p.10). 

 

2.4   COMUNICAÇÃO E SUBJETIVIDADE: OS SUJEITOS DO DISCURSO 

MUSEOLÓGICO 

 

Um dos méritos do novo paradigma em museologia reside em iluminar que tanto o 

emissor-museu quanto o receptor-público são sujeitos do discurso museológico. Amparado 

em grande parte pelos Estudos Culturais Britânicos e pela Teoria da Recepção Latino-

Americana, o novo paradigma busca contemplar o processo comunicacional no qual emissor e 

receptor estão dialogicamente integrados entre si (CURY, 2005).  
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O público de museu se apropria do discurso museológico, (re) elabora-o, e 

então cria e difunde um novo discurso e o processo recomeça, sendo que 

esse novo discurso será apropriado por outros e a história se repete. É mais 

que um processo, é uma dinâmica, e são vários os sujeitos que participam 

dela. O público é um dos vários sujeitos do museu. Na outra ponta está o 

criador do objeto − que no museu adquiriu um status museológico ao ser 

inserido em um novo universo simbólico − e seus usuários (CURY, 2005, p. 

40). 

 

Considerar o Memorial da Resistência e seu público como sujeitos do discurso 

museológico nos leva a contemplar a inter-relação entre os processos simbólicos e a estrutura 

da sociedade: 

 

A sociedade funciona no bojo de um número infindável de discursos que se 

cruzam, se esbarram, se anulam, se complementam: dessa dinâmica nascem 

novos discursos, os quais podem alterar os significados dos outros e vão 

alterando seus próprios significados, nos momentos em que a materialidade 

do discurso-texto que circula é captado pelo “receptor” (BACCEGA, 2007a, 

p.78)  
 

Conforme mencionamos no capítulo anterior, a comunicação envolve um contínuo 

ponto de chegada e de partida da dinâmica social. Nesse processo discursivo que nunca se 

rompe, os sujeitos constituem-se como enunciatários e enunciadores do discurso. Num 

primeiro nível o sujeito é receptor (enunciatário) dos discursos que circulam em seu universo 

social. Num segundo nível o sujeito é emissor (enunciador) do discurso, na medida em que 

reelabora os discursos que recebe, transformando-os em outros discursos.  

Tanto o Memorial da Resistência quanto o seu público são concebidos como emissores 

e receptores dos discursos sociais.   

Uma das contribuições em reconhecer uma instituição museológica como sujeito do 

discurso (emissor-receptor) reside em evidenciar o caráter social e histórico de seu discurso. 

Nesse sentido, evita-se fetichizar, sacralizar e naturalizar os objetos e discursos museológicos 

que nessas condições tenderiam a contribuir para a reprodução de valores conservadores e 

alinhados à manutenção das desigualdades sociais. Em segundo lugar, conceber a instituição 

museológica como receptor-emissor do discurso contribui para iluminar o caráter dialógico de 

seu discurso, que em grande parte é elaborado em função de seus interlocutores. Nesse ponto, 

o discurso museológico deixa de ser concebido como algo fixo, passível de ser decifrado pelo 

público, mas sim como algo dinâmico, vivo e complexo — dialógico, nos termos de Bakhtin.  
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Em relação ao público, concebido como sujeito do discurso museológico, passamos a 

iluminar que o significado do discurso não é intrínseco à estrutura simbólica desse discurso, 

mas sim que o significado emerge do encontro entre o discurso e o receptor. Escapamos, 

assim, do modelo museológico tradicional que concebe o discurso museológico como algo 

pronto, acabado e intocável — porque resultado da competência e autoridade do curador e dos 

especialistas —  e vamos em direção a uma concepção de que o público é coautor do discurso 

museológico. Em segundo lugar, essa concepção nos desloca da análise de conteúdo do 

discurso museológico para as mediações comunicativas que incidem no processo de 

significação e reelaboração desse discurso por parte do público — o que implica conceber 

como lugar da recepção o cotidiano do público-receptor-emissor e não tão somente o 

momento de sua visita ao museu.     

Ao desvelarmos o papel do sujeito Memorial e do sujeito público na (re) produção dos 

sentidos sobre a história do Brasil republicana, assinalamos a dimensão propriamente 

comunicativa do discurso museológico. Como nos ensina Baccega (2007a, p. 80), a 

subjetividade embasa o campo da Comunicação, compreendido como lugar privilegiado de 

convergência e “onde se concretiza a comunicação como fonte do diverso, já que resultado 

dos vários discursos sociais” presentes no polo emissor e no polo receptor (BACCEGA, 

2007a, p. 80). 

 

2.4.1. Os discursos e sujeitos do Memorial da Resistência de São Paulo 

 

Conforme nos mostra Kátia Felipini Neves, diretora do Memorial da Resistência, a 

instituição se baseia numa perspectiva museológica processual (NEVES, 2012, p.37-40). Isto 

significa que o Memorial da Resistência não é concebido como algo acabado, mas como um 

processo em constante produção.  

Ao ter uma função social e política, o Memorial busca dialogar de forma dinâmica 

com os problemas contemporâneos da sociedade, sendo pensado a partir da noção de “museu 

integral”: o alcance do diálogo de seu discurso com a sociedade está intimamente relacionado 

à construção de múltiplos “pontos de comunicação” com o público. Assim, seu discurso não 

se restringe à uma exposição, mas é concretizado, de forma participativa e multidisciplinar, 

através de diversas ações museológicas; a partir das vozes de diversos sujeitos.  

Em outros termos: a despeito de estar centrado no discurso da exposição permanente, 

o discurso do Memorial é composto por diversos discursos. O Memorial da Resistência busca 

conjugar diversas vozes de sujeitos (individuais e coletivos) de diversos campos do 
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conhecimento e de diversas formações — artistas, acadêmicos, militantes, ex-presos políticos, 

estudantes, jornalistas, educadores etc. —,  tendo em vista comunicar um conhecimento 

aprofundado e abrangente das complexas dinâmicas de nossa sociedade, bem como criar 

linhas de ação em constante desenvolvimento conforme as transformações da sociedade e das 

demandas da sociedade civil.  

Essa característica não implica uma pluralidade de fragmentos discursivos 

desconexos entre si, mas sim uma polifonia discursiva, compreendida como uma unidade na 

diversidade. Quer dizer, elaborados dentro de um projeto museológico, os diversos discursos 

do Memorial, objetivados em palestras, nas atividades semanais organizados pelo Fórum 

Permanente dos Ex-Presos Políticos, em peças teatrais, em exibições de documentários, nas 

exposições temporárias, nos materiais de apoio didático, entre outros, compõem o discurso do 

Memorial. O discurso do Memorial é constituído como o diálogo de diversos discursos que ao 

se embaterem, se ressignificarem e se complementarem, formam uma rede de sentidos voltada 

para a reflexão crítica da história do Brasil republicano.   

Esses discursos estão constituídos em diversos formatos materiais, em múltiplos 

canais e em diferentes gêneros discursivos. Compõem a rede de sentidos do Memorial vozes 

apresentadas no formato audiovisual, através dos vídeos de testemunho de ex-presos políticos, 

disponibilizados nos canais digitais da instituição; vozes instituídas a partir do diálogo entre 

ex-presos políticos e educadores; vozes concretizadas em linguagem verbal, como os artigos 

de aprofundamento temático, escritos por acadêmicos, e que estão disponibilizados no site do 

Memorial, ou como o material de apoio didático, contendo reproduções de imagens da Era 

Vargas e da ditadura civil-militar, para serem trabalhadas dentro da perspectiva “documento-

monumento” por professores de história em sala de aula; em discursos pertencentes ao 

domínio das artes, como peças de teatro, apresentações musicais e mostras de documentários 

e filmes sobre a época da ditadura civil-militar; através de eventos como as feiras de livros 

sobre a história política de resistência no Brasil, dentre diversas outras atividades.   

Essas vozes são múltiplas e realizadas, na maioria das vezes, através de parcerias 

com agentes da sociedade civil, não respondendo a um projeto fixo definidor de um padrão 

homogêneo e estável de atividades e de discursos. Ao longo dos sete anos da instituição, 

desde sua fundação, inúmeras atividades foram realizadas — sendo algumas abandonadas a 

partir da avaliação dos gestores ou da falta de recursos materiais e financeiros, outras 

continuadas ou remodeladas; bem como diversas criadas visando a diversificar e aprofundar 

os vínculos de comunicação do Memorial com seu público. Não é nosso propósito esgotar a 
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descrição de todas essas vozes/atividades, mas sim ilustrar o caráter polifônico e dialogal do 

(s) discurso (s) do Memorial da Resistência. 

 

 

Figura 10: Os discursos do Memorial – Visita educativa à exposição permanente mediada 

pelo educador 

 

 

                           Fonte: Acervo Memorial da Resistência 
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Figura 11: Os discursos do Memorial –  Excerto do material de aprofundamento temático: A questão 

da resistência cultural – disponibilizado no site do Memorial 

 

         Fonte: www.memorialdaresistenciasp.org,br 

 

 

Figura 12: Discursos do Memorial – Rodas de conversa com ex-presos políticos 

 

 

              Fonte: Acervo Memorial da Resistência 
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Figura 13: Discursos do Memorial – Programa Coleta Regular de Testemunhos: Frame do vídeo 

testemunho de Maurice Politi  

 

Fonte: https://www.youtube.com/user/mresistenciasp 

 

 

É importante ressaltar que o resultado do discurso do Memorial, sempre em 

movimento, é fruto do embate de forças sociais. A proposta museológica fundadora da 

instituição é a de constituir projetos e ações em constante diálogo com a sociedade civil. Não 

obstante, existem no campo dos grupos e organizações de luta por reparação e justiça e no 

campo da história e museologia, agentes que assinalam a falta do diálogo efetivo dos agentes 

do Memorial com grupos e organizações, no processo de implantação da instituição. Janaina 

de Almeida Teles (TELES, 2011) doutora em história pela Universidade de São Paulo e filha 

de Maria Amélia de Almeida Teles (Amelinha), presa política e torturada pela Operação 

Bandeirantes (OBAN) em 1972, argumenta que há no Memorial, assim como em outras ações 

de rememoração das vítimas e familiares da ditadura, uma certa ausência de debate efetivo 

entre os responsáveis por essas ações e a sociedade civil, incluindo os familiares e as vítimas. 

No caso do Memorial da Resistência, a historiadora assinala a dominância do Fórum 

Permanente dos Ex-Presos e Perseguidos Políticos do Estado de São Paulo na condução de 

diversas ações, logo no tom discursivo geral da instituição. 

Com efeito, o Fórum foi a organização responsável pela pressão frente ao governo do 

estado de São Paulo para a construção do Memorial da Resistência no lugar do Memorial da 

Liberdade. A organização também teve parte fundamental na elaboração do projeto 

museológico, na reconstituição parcial das celas, bem como é responsável por uma das 

principais ações do Memorial: os “Sábados Resistentes”, atividades semanais, realizadas no 

sábado, que contam com debates, palestras, mostra de filmes etc. 
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 Sem termos a pretensão de chancelar a tese de Teles, pudemos observar, de fato, 

uma certa prevalência do Fórum na constituição de parte dos sentidos pretendidos pelo 

Memorial. O que é importante indicar aqui é a questão de que nenhum diálogo é harmônico e 

que as vozes e ações constitutivas das relações intersubjetivas não se equivalem em suas 

forças. Toda instituição envolve sujeitos socialmente situados, com ideologias, valores e 

interesses próprios. A constituição e manutenção de dado enfoque para o Memorial envolve 

acordos e conflitos entre diversos sujeitos internos e externos, coletivos e individuais, e em 

algumas vezes, a imposição de rumos que escapam da lógica dialógica — que implicam o 

abafamento, o silenciamento ou a não consideração a outras vozes.  

Uma das vantagens de iluminarmos essa questão reside no fato de contribuir no 

desvelamento da dimensão ideológica e dos interesses específicos encerrados no Memorial. A 

despeito dos valores inclusivos, dialógicos, democráticos, que fundamentam o discurso do 

Memorial, esses não devem ser tomados como conceitos abstratos, esvaziados de ideologia. A 

instituição, como todo sujeito, estabelece um determinado corte da realidade em função das 

condições sociais e materiais de sua existência. 

Com isso não pretendemos desqualificar o caráter dialógico e comunicativo do 

Memorial, mas sim, à luz da Análise de Discurso de Linha Francesa, evitar que recaiamos 

numa leitura formalista do discurso da instituição e, assim, apaguemos as materialidades 

discursivas e as ideologias que atravessam a instituição.  

Além do mais, a partir desse enfoque iluminamos que o Memorial, como todas as 

instituições, é permeado por conflitos e aberturas. Buscamos, assim, evitar reificar o 

Memorial — quer dizer, atribuir à instituição atributos humanos.  

 

2.5 O ENFOQUE COMUNICACIONAL: AS MEDIAÇÕES E O MEMORIAL DA 

RESISTÊNCIA DE SÃO PAULO COMO MEIO DE COMUNICAÇÃO 

 

Ao dar destaque a determinados acontecimentos, narrativas e memórias, o Memorial 

da Resistência contribui para a edição do mundo, desempenhando importante papel na práxis 

de (re) construção das representações e valores sociais. Constitui-se, assim, como importante 

meio de comunicação no embate de constituição dos sentidos sociais.  

Ao usarmos o termo “meio de comunicação” (e com ele o termo “mídia”) para 

caracterizar o Memorial da Resistência, buscamos nos afastar das visadas que tomam os 

meios somente por seus aspectos instrumentais e técnicos. Com efeito, estamos cientes, 

conforme nos ensinam Ferrara (2008) e Marcondes Filho (2015, p. 134-135), de que o termo 
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“mídia” está, em grande medida, relacionado à uma concepção funcionalista e redutora da 

complexidade dos processos de comunicação. 

Albuquerque (2014, p.262) assinala que, em parte, essa conceituação negativa do 

termo “mídia” está relacionada às reflexões de Marshall McLuhan. Segundo interpreta 

Albuquerque, para o pesquisador canadense as mídias são extensões dos sentidos e das 

potencialidades de ação do corpo humano. A partir desse enfoque, as mídias são 

compreendidas de uma perspectiva “fundamentalmente tecnológica, como próteses cuja 

existência não apenas amplia as possibilidades de intervenção dos homens no mundo, como 

também reconfigura radicalmente a natureza da experiência humana”. (ALBUQUERQUE, 

2014, p. 262).  

O autor assinala que a principal crítica dirigida a McLuhan é que seu tratamento 

voltado para a dimensão tecnológica da mídia tende a concebê-la como uma variável 

independente das experiências e dos usos concretos que os sujeitos fazem dela. Quer dizer, na 

perspectiva de McLuhan é enfatizada “a dimensão das diversas potencialidades das mídias, 

em detrimento do modo como elas são usadas concretamente” (ALBUQUERQUE, 2014, 

p.262). 

Não obstante, Albuquerque (2014, p.260-1) nos ensina que “a própria definição do que 

constituem as mídias tem variado de forma significante ao longo da história e nos diferentes 

contextos em que sua investigação tem lugar”. O termo “mídia” é polissêmico e sua 

conceituação atravessada por disputas epistemológicas e institucionais. Mais: o autor aponta 

que atualmente, dada as diversas transformações tecnológicas, sociais, culturais e econômicas 

que vêm ocorrendo nas últimas duas décadas, os conceitos de “mídia” e de “meios de 

comunicação” estão passando por profundas revisões (ALBUQUERQUE, 2014, p.263)11.    

Em “A Era da iconofagia. Ensaios de comunicação e cultura”, Norval Baitello (2005) 

propõe uma abordagem da comunicação a partir de um conceito ampliado de mídia que não 

contemple somente o jornal, o rádio, a televisão e a internet (BAITELLO, 2005, p. 7). Ao 

desenvolver uma Teoria da Mídia, o autor propõe “níveis” de mídia que se iniciam a partir da 

corporalidade humana.  

A partir das reflexões do teórico alemão Harry Pross, Baitello propõe conceber o 

corpo como “mídia primária”, uma vez que as linguagens corporais são “o ponto de partida e 

de chegada de todo processo comunicacional” (BAITELLO, 2005, p. 7). Como “mídia 

secundária”, Baitello (2005, p. 13) considera os aparatos (ou suportes) como o vestuário, 

                                                 

11 Em nossa pesquisa tomamos os termos “mídia” e “meios de comunicação” como equivalentes. 
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máscaras, pinturas, adereços etc. que permitem ao emissor, a partir de seu corpo comunicar 

sentidos.   

Conforme expõe o autor (BAITELLO, 2005, p. 7), devemos escapar da visão 

instrumental de comunicação na qual está implicado o modelo transmissão-código: “tanto os 

processos comunicativos quanto os processos culturais se desenvolvem como ambientes 

sociais e históricos complexos que não resistem a visões reducionistas ou simplificadoras”. 

A comunicação não é tão somente uma ferramenta do humano, bem como a cultura 

não é um mero pano de fundo para os sujeitos (BAITELLO, 2005, p. 7). A comunicação, 

enquanto outra face da linguagem e da cultura, é uma prática social na e pela qual os 

humanos (re) produzem sua existência histórica e social.  Em outros termos: a comunicação é 

composta pelos múltiplos discursos que tecem a sociedade. 

França (2010, p.41) nos mostra que a comunicação faz parte de um “processo social 

básico de produção e partilhamento do sentido através da materialização de formas 

simbólicas, existe desde sempre na história humana, não surgiu com os meios de comunicação 

(jornal, televisão, internet) ”. A modernidade não descobriu a comunicação, ela “apenas a 

problematizou e complexificou seu desenvolvimento, promovendo o surgimento de múltiplas 

formas e modulações na sua realização” (FRANÇA, 2010, p. 41). 

Nesse contexto, seguimos as reflexões de Muniz Sodré (2002, 2012) que propõe 

pensar a mídia como um “quarto bios”: 

 

Defino mídia não como transmissor de informação, mas mídia como 

ambiência, como uma forma de vida. Mídia como o que o Aristóteles chama 

de BIOS – isto é a cidade investida politicamente. É a sociabilidade da polis. 

Não é carne, o que chamamos de biológico hoje. Aristóteles fala de três bios: 

do conhecimento, do prazer e da política. Eu descrevo a mídia como o quarto 

bios, que é o BIOS MIDIÁTICO, virtual.  Da vida como espectro, da vida 

como quase presença das coisas. É real, tudo que se passa ali é real, mas não 

da mesma ordem da realidade das coisas (MUNIZ SODRÉ, 2002, s/p.). 

 

Sem nos apegarmos aos pressupostos teóricos de Sodré e de Baitello, tampouco à 

classificação do segundo sobre os níveis midiáticos, concebemos que a visão ampliada de 

mídia/meio de comunicação (logo, de cultura e de comunicação) contribui para pensarmos o 

Memorial da Resistência como um espaço complexo que envolve diversas formas de 

linguagens produtoras de sentidos — como os objetos presentes nas exposições, o espaço 

carcerário reconstituído, a arquitetura do prédio do antigo DEOPS/SP.    

Não obstante, buscamos nos distanciar do que Martín-Barbero (2004, p. 220-225) 

define como “comunicacionismo”, “que é a tendência ainda bem forte a ontologizar a 
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comunicação como o lugar onde a humanidade revelaria a sua mais secreta existência” (2004, 

p. 222).  Conforme interpreta o autor, essa perspectiva compreende a comunicação como 

motor e conteúdo último das práticas sociais, nos levando a esvaziar as questões de poder e de 

classe (MARTIN-BARBERO, 2004, p. 223). 

Ao situarmos a comunicação nas práticas cotidianas e, nesse caminho, estendermos o 

conceito de mídia/meios de comunicação para além dos “objetos” consagrados pelo campo, 

sejam os tradicionais (Rádio, televisão, jornalismo), sejam os novos (internet) ou os 

novíssimos (smartphones, entre outros), buscamos uma visada que abranja de forma mais 

complexa a forma que os discursos são produzidos, circulam e são recebidos, e como eles 

dialogam com as estruturas e os processos sociais. Não é nossa intenção diluir o objeto do 

campo da Comunicação (no caso, o Memorial) numa abrangente, logo vazia, definição 

culturalista; tampouco ignorar as estruturas estruturadas e estruturantes dos processos 

simbólicos, para recorrermos a uma expressão cara a Bourdieu. 

Ao consideramos a cultura como arena de lutas, entendemos que nem todos os 

agentes, sujeitos e instituições possuem o mesmo poder para significar a realidade e 

comunicar essa significação. Na sociedade contemporânea, como nos mostra o campo da 

Comunicação/Educação, os meios de comunicação e o campo escolar são os principais 

agentes na (re) constituição dos sentidos sociais (BACCEGA, 2009). No entanto, no tocante 

aos meios de comunicação, existem instituições que possuem maior poder financeiro, material 

e simbólico para fazer valer seus recortes e significações do mundo — coincidem, grosso 

modo, com os meios tradicionais e constituem-se como meios de comunicação hegemônicos. 

De alguma maneira, o uso do termo “mídia/meio de comunicação” contribui para 

singularizar analiticamente esses veículos e instituições e ajuda a iluminar os embates, 

marcado por assimetrias de poderes, entre os diversos agentes sociais da sociedade civil na 

luta pela conquista e/ou manutenção de relações de hegemonia.  

Quer dizer, a despeito de não possuir a mesma força que os meios de comunicação 

hegemônicos, o Memorial é sim um meio de comunicação que toma importante papel na 

disputa pelas narrativas e memórias da ditadura civil-militar. O Memorial da Resistência é 

uma organização institucionalizada que conta com recursos públicos e com a colaboração de 

profissionais de diversos campos do conhecimento. Tem uma estrutura material e simbólica. 

E ao ocupar o lugar social de instituição museológica e cultural, possui condições materiais e 

autoridade suficiente para (re) produzir discursos socialmente legitimados sobre a história de 

“repressão”, “controle” e “resistência” da história do Brasil republicano. Grosso modo, o 

Memorial tem um capital social, financeiro e simbólico maior que os sujeitos individuais para 
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constituir materialidades discursivas sobre nossa história; além de, dado seu estatuto 

institucional, poder conjugar em torno de si outras organizações e agentes na constituição de 

seus discursos. Sendo assim, além de “sujeito” do discurso — na medida em que faz um 

recorte da realidade, em que é enunciatário e enunciador, em que tem a linguagem verbal 

como pressuposto de sua formação e condição de seu discurso —, o Memorial é também algo 

mais: é um meio de comunicação, uma mídia. 

Evidentemente, essa diferenciação entre meios de comunicação e sujeito não esgota 

todas as dimensões que são possíveis de serem assinaladas como definidoras do Memorial 

como um meio de comunicação. Nosso propósito, aqui, é de cunho heurístico. Julgamos que a 

diferenciação é analiticamente fértil para iluminarmos os embates de forças sociais em torno 

da ditadura civil-militar brasileira e nesse caminho, contribuir para desenhar o diálogo entre o 

campo da Comunicação (objetivado no Memorial) e o campo escolar — compreendido como 

agente fundamental na multiplicação dos discursos contra hegemônicos sobre a história do 

Brasil republicano. 

Além do mais, ampliar a noção de meio de comunicação para o Memorial da 

Resistência permite que não nos apeguemos a uma leitura “redutora” do objeto do campo —  

quer dizer, a leitura que reduz os problemas do campo à questão dos meios e suas dimensões 

técnicas, ou que considera legítima tão somente pesquisas que tenham como objeto os meios 

de comunicação tradicionais, conforme assinalamos no primeiro capítulo desta tese.  

Contemplamos, em nossa pesquisa, o diálogo entre uma instituição de ensino não 

formal, o Memorial, e uma instituição de ensino formal, a escola, porém não nos inserimos no 

campo da Pedagogia, da História ou da Museologia. Construímos nosso objeto a partir do 

campo da Comunicação. Evitamos, assim, recair numa postura “holista” — duplo invertido da 

postura “redutora” —  que tende a diluir o objeto da comunicação em outros campos.  

 

2.6. AS DIMENSÕES COMUNICATIVAS E EDUCATIVAS DO MEMORIAL DA 

RESISTÊNCIA DE SÃO PAULO 

 

Uma das dimensões comunicativas do Memorial da Resistência reside na capacidade 

de, a partir do diálogo com seu público, despertar a consciência, estimular questionamentos e 

reflexões.  Nesse processo, as ações educativas da instituição assumem papel destacado 

(CURY, 2013, p. 13):   

 
À dimensão da comunicação cultural, ou comunicação de sentidos culturais, 

insere-se a educação, pois a educação (em qualquer circunstância, inclusive 
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nos museus) só se efetiva se a comunicação se completar, ou melhor, se a 

mensagem for incorporada ao cotidiano das pessoas (CURY, 2013, p.18). 

 

 

É estabelecida, então, a relação proposta por Paulo Freire (1983b) de conceber a 

educação como comunicação e não como extensão. Comunicação e educação são processos 

análogos, essencialmente dialógicos, em que está em jogo a garantia de os sujeitos terem 

condições para continuarem se educando. Educar nesse sentido é promover a autonomia do 

público, capaz de ser dono de suas palavras e de ler, de forma reflexiva, a realidade e, assim, 

transformá-la.  

Da mesma forma em que nos afastamos da concepção funcionalista de comunicação, a 

educação não é compreendida como a transmissão de conteúdo do educador (o depositário do 

saber) para o educando (entendido como indivíduo passivo, receptáculo vazio do 

conhecimento).  Ambas, comunicação e educação, no âmbito do Memorial da Resistência, são 

concebidas como processos no qual tanto o educador quanto o público são sujeitos na 

construção de conhecimento.   

O Memorial da Resistência é um meio de comunicação e também um espaço de 

educação não-formal. 

 Segundo nos ensina Ghon (2014, p.39), a educação não-formal se dá a partir de 

processos de compartilhamento de experiências e conhecimentos, “principalmente em espaços 

e ações coletivas cotidianas”, e tem como propósito a formação para a cidadania.  

A educação não-formal se diferencia da educação formal, na medida em que não tem o 

caráter formal dos processos escolares, normatizado por instituições superiores oficiais e 

certificadores de titularidades e baseado em conteúdos previamente demarcados (GHON, 

2014, p. 39-40).  

Os processos de educação não-formal são desenvolvidos usualmente  

 

extramuros escolares, nas organizações sociais, nos movimentos, nos 

programas de formação sobre direitos humanos, cidadania, práticas 

identitárias, lutas contra desigualdades e exclusões sociais. Elas estão no 

centro das atividades das ONGs nos programas de inclusão social, 

especialmente no campo das artes, educação e cultura (GHON, 2014, p.41).  
 

Os processos educativos não formais são frutos de propostas e intencionalidades 

realizadas por organizações/instituições. Envolve, atividades, meios e formas variadas, bem 

como “uma multiplicidade de programas e projetos sociais” (GHON, 2014, p. 39).  
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A educação não-formal diferencia-se também da educação informal. A segunda refere-

se à aprendizagem adquirida pelos sujeitos através de suas trajetórias sociais. Ocorre através 

da família, do bairro, cidade, clube, espaços de lazer e entretenimento; nas igrejas; “e até na 

escola entre os grupos de amigos; ou em espaços delimitados por referências de 

nacionalidade, localidade, idade, sexo, religião, etnia, sempre carregada de valores e culturas 

próprias, de pertencimento e sentimentos herdados” (GHON, 2014, p.39).  

Fundamentalmente, é um processo destituído de intencionalidade — salvo alguns casos, como 

a educação segundo os preceitos de uma dada religião (GHON, 2014, p.39).  

Conforme defende Ghon (2014, p, 42), os projetos de educação não formal não devem 

servir como complementação da educação formal, mas sim devem cruzar, atuar e 

potencializar os processos educativos realizados no âmbito escolar. Para a autora, grande 

parte dos pensadores do campo da Educação situam a educação não formal de forma 

contraposta à escola. Alguns concebem a educação não formal como um instrumento 

complementar, a partir do qual o aluno obteria um aprofundamento ou um panorama 

complementar do que aprendera na escola. Outros compreendem “a aprendizagem não formal 

como um processo mais eficaz que a escola e a defendem porque é o melhor caminho” 

(GHON, 2014, p.42).  

Na sociedade contemporânea o debate sobre as teorias e modos de aprendizagem 

ganham força diante das profundas mudanças suscitadas pela globalização e seus efeitos sobre 

a sociedade e a cultura. Com o desenvolvimento tecnológico, “novos processos de 

aprendizado têm sido criados, reciclados ou clamados como necessários” (GHON, 2014, p. 

38).  Cada vez mais, diversas organizações e sujeitos preconizam que a rigidez dos conteúdos 

curriculares não é capaz de dar conta da formação, cidadã e profissional dos sujeitos num 

contexto social marcado pelo fluxo social em redes.    

O desenvolvimento do acesso pleno à cidadania, à educação e à cultura passa pelo 

entendimento das complexidades em que os meios de comunicação e as novas tecnologias se 

imbricam com a educação (SANTANA, 2014, p.1). Conforme nos mostra Martín- Barbero 

(2014, p.52-53): 

 

Somente assumindo os meios como dimensão estratégica da cultura hoje é 

que a escola poderá interagir, em primeiro lugar, com os novos campos de 

experiência surgidos da reorganização dos saberes, dos fluxos da informação 

e das redes de intercâmbio criativo e lúdico; pelas hibridizações da ciência e 

da arte, do trabalho e do ócio. Em segundo lugar, com os novos modos de 

representação e ação cidadãs que a cada dia são mais articuladores do local 

com o mundial.  
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A despeito dos avanços do campo da Comunicação/Educação nas pesquisas sobre os 

vínculos entre os meios e o campo escolar, bem como entre instituições de educação não-

formais, como Organizações Não-Governamentais, e a escola formal, ainda há lacunas no 

tocante à reflexão sobre os diálogos entre as instituições museológicas e as instituições 

formais de ensino (SANTANA, 2014, p.2). 

Conforme postula Cury (2013, p.20), dentre os objetivos da ação educativa de uma 

instituição museológica devem ser considerados “aqueles ligados a conceitos como memória, 

alteridade e identidade, diversidade e diferença, tolerância e (des) (re) territorialização”, temas 

que emergem como fundamentais para a inclusão social e a formação de cidadãos. O 

Memorial da Resistência é espaço propício a essa discussão, sobretudo porque busca 

evidenciar os mecanismos que incidem na construção das memórias e narrativas históricas; as 

questões sobre identidade e coletividade; e a inclusão social e democracia.   

À luz do pensamento de Ghon (2014), consideramos que a vocação educativa do 

Memorial não reside em ser tão somente um complemento do ensino formal da disciplina de 

História, embora opere em determinadas casos nesse sentido. Tampouco o Memorial deve ser 

visto como um sucedâneo para as práticas escolares, que na contemporaneidade vêm se 

deparando com deslocamentos educativos e novas linguagens (CITELLI, 2012).  

Em diálogo com a escola, o Memorial busca a formação da cidadania plena. Essa, 

concebida como o conjunto de, pelo menos, três aspectos: 1. A conscientização, por parte dos 

sujeitos, de que eles são sujeitos de direito; 2. A conscientização de seus direitos, ou seja, 

serem dadas a ele condições de acesso ao conhecimento desses direitos; 3. Serem dadas as 

condições de que ele “exerce ou exercerá seus direitos sempre que lhe convier” (BACCEGA, 

2012, p.248).  

Nesse diálogo, os conhecimentos específicos produzidos por cada uma das agências de 

socialização deixam seus domínios de origem para encontrarem-se, entrarem em embates, 

serem ratificados, acumulados, combinarem-se, complementarem-se e serem ressignificados 

numa constante espiral de metassignificação que forma o discurso da Comunicação/Educação 

—  imprescindível para a conjugação dos três aspectos acima mencionados. 
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2.6.1 A Ação educativa do Memorial da Resistência de São Paulo 

 

A construção efetiva de uma memória coletiva e de um conhecimento público sobre a 

ditadura civil-militar no Brasil implica a articulação do Memorial de Resistência com outras 

instituições da sociedade civil. Nesse ponto o diálogo com o campo escolar é fundamental, 

uma vez que os educadores (formais ou não formais) podem se constituir como agentes 

multiplicadores do discurso e das memórias sobre as ditaduras no Brasil republicano. Os 

programas educativos do Memorial da Resistência são atividades que contribuem para 

potencializar a vocação educacional do programa museológico. 

Sendo assim, o discurso produzido pelo Memorial vai além da exposição de longa 

duração. Essa, como nos mostra Neves (2012, p. 44-5), é só um dos dispositivos de 

comunicação do Memorial. A instituição se propõe a realizar, sistematicamente, exposições 

temáticas, ações de pesquisas, ações culturais e ações educativas — conforme é definido por 

suas linhas de ação12.  

As ações educativas do Memorial da Resistência são voltadas para os educadores  —  

incluindo aqui os professores das escolas formais, profissionais do campo do Turismo e 

agentes de educação não-formal como membros de Organizações Não Governamentais, 

agentes comunitários, sindicalistas, entre outros —; para o público em geral; para alunos de 

escolas públicas e privadas, do Ensino Médio, Fundamental e Educação de Jovens e Adultos 

(EJA);  para crianças e jovens, através de atividades lúdicas e artísticas, como o Programa de 

Contação de História;  bem como para membros de movimentos sociais como o Movimento 

dos Sem-Terra (MST) e Central Única dos Trabalhadores (CUT).   

As atividades voltadas para os educadores contam com as exposições museológicas, 

porém envolvem atividades de formação e de aprofundamento didáticos, objetividadas em 

encontros de formação, palestras, rodas de conversas com ex-presos políticos, cursos de 

formação em direitos-humanos; bem como através de materiais de apoio didático, contando 

com documentos e sugestão de atividades em sala de aula sobre o Estado Novo e a ditadura 

civil-militar, entre outras.  

Além do mais, é possível que educadores (formais e não formais) e pesquisadores 

acessem o acervo documental do DEOPS/SP.  

                                                 

12 As linhas de ação do memorial são, conforme mencionado no início desse capítulo, as seguintes: Centro de 

Referência, Lugares da Memória, Coleta Regular de Testemunhos, Exposições (Permanente e temporárias), 

Ação Educativa e Ação Cultural.  
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Em seguida, apresentamos, de forma breve, as nove atividades oferecidas pelo 

Memorial em conjunto entre o Fórum Permanente de Ex-Presos e Perseguidos Políticos e o 

Núcleo de Ação Educativa da Pinacoteca do Estado: 

  

1. Visitas educativas mediadas pelos educadores do Memorial; 

2. Encontros mensais com educadores e guias de turismo realizados pela equipe do 

Memorial e voltados ao diálogo acerca da trajetória do DEOPS/SP, dos conceitos de repressão 

e resistência política com professores de diferentes disciplinas e níveis de ensino, educadores 

sociais, educadores de museus, profissionais de turismo cultural e estudantes. Os encontros 

contam com o “Material de Apoio Pedagógico ao Professor” a ser usado como subsídio para 

atividades em sala de aula e outros espaços; 

3. Encontros de aprofundamento temático através de palestras proferidas 

semestralmente por especialistas e acadêmicos relacionados ao contexto histórico da Era 

Vargas (1930-1945) e do regime militar (1964-1985), trazendo para a atualidade essas 

discussões.  

4. Rodas de conversa voltadas ao diálogo com ex-presos políticos que lutaram contra 

ditadura militar e estiveram presos no DEOPS/SP; 

5. Conhecendo o DEOPS/SP: História e Memória: é realizado em conjunto com o 

Núcleo de Ação Educativa do Arquivo Público do Estado e tem como proposta possibilitar a 

discussão sobre a atuação do DEOPS/SP através da integração com o potencial didático de 

acervo documental. Seu objetivo geral é o de “despertar nos jovens a reflexão sobre os 

processos de construção da memória social e os usos dos vestígios desta memória” 

(MEMORIAL s/d) 

 6. Materiais pedagógicos de apoio: visa a oferecer subsídios “para o trabalho 

educativo com documentos históricos, por meio da metodologia da Leitura de Documento 

Histórico” (MEMORIAL s/d). Contém cinco documentos, “que ilustram a manifestação dos 

conceitos de controle, repressão e resistência política durante a História do Brasil 

Republicano” (MEMORIAL s/d). O exemplar do material pode ser baixado no site do 

Memorial; 

7. Curso de projetos educativos no âmbito da Educação em Direitos Humanos 

voltados para professores e gestores de Educação Básica, Profissional, Tecnológica e Ensino 

Superior, bem como educadores e gestores de ONGs, movimentos populares entre outros. É 

realizado através de aulas ministradas por especialistas, grupos de trabalhos, oficinas de 
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projetos educativos e apresentação de experiências educativas. (MEMORIAL DA 

RESISTÊNCIA s/d);  

8. Contação de Histórias:  atividade que tem como objetivo promover a mediação dos 

conceitos e conteúdo do Memorial junto ao público infantil (crianças até 9/10 anos de idade), 

por meio de propostas lúdicas, como apresentação de adaptação de livros como Era uma vez 

um tirano, de Ana Maria Machado, “acompanhada de visita à exposição de longa duração e 

complementada com jogo, desenho etc.” (MEMORIAL DA RESISTÊNCIA s/d);  

9. Projeto de acessibilidade do Memorial da Resistência: realiza visitas educativas para 

públicos com deficiência em que os temas dos princípios democráticos, o exercício pleno da 

cidadania e a valorização dos direitos humanos são discutidos. Foram desenvolvidos materiais 

de apoio multissensoriais para tornar acessíveis a compreensão do edifício e de suas temáticas 

(MEMORIAL DA RESISTÊNCIA s/d). 

De acordo com a proposta do Memorial, instituições e grupos escolares e de educação 

não-formal podem solicitar enfoques temáticos a serem apresentados pelos educadores do 

Memorial durante visitas agendadas à exposição duradoura. Assim, respeitando o recorte 

temporal da história do Brasil republicano, essas instituições e grupos podem solicitar 

determinadas abordagens a serem trabalhadas na visita à exposição, como, por exemplo, 

“produção artística e censura”, “repressão e tortura na Era Vargas”, “repressão e tortura na 

ditadura civil-militar”, “Igreja e as ditaduras”, dentre diversas outras.  Nesse mesmo sentido, a 

proposta do encontro com os educadores é ser dialógica, e, assim, variar conforme a demanda 

dos professores, que podem sugerir temas de trabalho para esses encontros.  

 

2.6.1.1. Os materiais de apoio pedagógico e os objetos museológicos 

 

À primeira vista, o discurso museológico produzido pelo Memorial incide mais 

diretamente no ensino da disciplina de História, uma vez que está ancorado no resgate de 

episódios da história do Brasil republicano, bem como envolve temas diretamente 

relacionados a essa disciplina, como democracia, coletividade, temporalidade, memória, o 

papel do Estado Moderno etc. No entanto, ao considerarmos que o projeto pedagógico escolar 

deve ser pensado em termos interdisciplinares e deve contemplar temas transversais, tendo 

como objetivo fundamental a formação de cidadãos, a interface entre o Memorial da 

Resistência e o campo escolar vai além da disciplina de História. 

O Memorial é um espaço que potencialmente permite que alunos e professores tenham 

contato direto com as experiências de repressão e resistência. Para além do discurso em sala 
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de aula, muitas vezes abstrato, a visitação ao Memorial permite que os alunos e os professores 

tenham um contato mais concreto, mais sensível e mais interativo com os diversos suportes 

materiais que carregam as memórias das ditaduras: as mensagens inscritas nas paredes das 

celas pelos ex-presos políticos, as imagens e vídeos da época, os testemunhos dos vitimados e 

de seus familiares etc.13  

Em relação ao ensino de História, especificamente, o diálogo com o Memorial 

contribui para contornar alguns desafios que os professores dessa disciplina enfrentam quando 

devem trabalhar com a ditadura civil-militar. 

 Como nos mostra Adriana Carvalho (2014a), pesquisadora do Núcleo de Pesquisa 

História e Ensino das Ditaduras (NUPED) da Universidade Federal Fluminense, um desses 

desafios reside no fato de o conteúdo programático destinado à disciplina de História ser 

bastante extenso, e o estudo da ditadura ficar para o final dos últimos anos — final do nono 

ano do Ensino Fundamental e final do terceiro ano do Ensino Médio—, o que, muitas vezes, 

faz com que o professor não consiga chegar a esse tópico. Outro desafio é o fato de que os 

livros didáticos, embora deem considerável espaço para o período dos governos militares, o 

fazem numa perspectiva mais descritiva do que analítica; dificultando a compreensão global e 

crítica acerca do processo histórico por parte dos alunos. 

Dentre as diversas atividades da Linha de Ação Educativa, a que incide mais 

diretamente no ensino de História é o material de apoio didático, desenvolvido pela 

Pinacoteca do Estado de São Paulo para o Memorial da Resistência de São Paulo.14 Esse 

material contém a reprodução de seis tipos diferentes de documentos históricos que ilustram a 

manifestação dos conceitos de controle, repressão e resistência política durante a História do 

Brasil Republicano; textos que contextualizam os períodos históricos de produção desses 

documentos, e um conjunto de propostas educativas de atividades de compreensão e leitura 

crítica desses documentos.    

Ao oferecer subsídios para o trabalho de compreensão e interpretação de documentos 

históricos, através da metodologia da Leitura de Documento Histórico, o material de apoio 

didático permite que sejam trabalhadas em sala questões gerais do fazer historiográfico, como 

                                                 

13 Acerca do potencial de sensibilização do Memorial sob a ótica dos professores contemplados em nossa 

pesquisa ver a seção 6.2.2 “Verdade e imaginação: o conhecimento da história e a construção das memórias 

coletivas sobre a ditadura civil-militar” dessa tese.      
14  Conforme indicado no material, esse é destinado ao ensino de História no Ensino Médio. No entanto os 

autores assinalam ser esperado “que professores de outras disciplinas e séries também se apropriem destes 

recursos, realizando as adaptações necessárias ao seu contexto de atuação” (MENEZES; CHIOVATTO; 

AIDAR, 2009: s/p). Nas sugestões de atividades existem propostas de diálogos com outras disciplinas como 

Artes, Filosofia, Geografia e Sociologia.   
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o diálogo entre verdade e construção da história, a noção de documento como monumento, a 

concepção de história como processo estruturado por conflitos, a intrínseca relação entre 

história e cotidiano, a tensão entre continuidade e rupturas, entre outros. E ao trabalhar esses 

temas, contribui para que os alunos reflitam criticamente sobre sua realidade. 

Para o melhor aproveitamento desse material, o Núcleo de Ação Educativa da 

Pinacoteca sugere que os professores participem dos “Encontros mensais com educadores”, 

atividade na qual entram em contato mais direto com as propostas do Memorial, e que as 

atividades de leitura crítica dos documentos sejam realizadas em conjunção com as visitas 

educativas. Da mesma maneira, o potencial educativo pode ser ampliado caso os educadores e 

alunos participem de outras atividades do Memorial, como as programadas pela Linha de 

Ação Cultural, que oferece lançamentos de livros, mostras de filmes, peças de teatro, 

palestras, debates com ex-presos políticos, entre diversas outras.   

 

 

Figura 14: Material de apoio pedagógico – reprodução da prancha contendo o documento: 

“Desenho apreendido junto a Fúlvio Abramo” 

 

  Fonte: Memorial da Resistência / Departamento de Ordem Política e Social do Estado de 

São Paulo – DEOPS/SP 
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Figura 15: Material de apoio pedagógico – reprodução da prancha contendo o documento: 

“Fotografia da manifestação do movimento Diretas Já na Praça da Sé”  

 

        Fonte: Memorial da Resistência 

 

A despeito da qualidade do “Material de Apoio Pedagógico”, nenhum dos 

professores que entrevistamos em nossa pesquisa sabia da existência de tal material. Ao serem 

apresentados, pelo pesquisador, às pranchas contendo os documentos, a contextualização 

histórica e as propostas de atividades em sala, esses professorem qualificaram, em linhas 

gerais, o material como “interessante” e com potencial para uso em sala. No entanto, não 

aprofundaram suas avaliações sobre as pranchas. 

Interpretamos que por conta de todos os professores entrevistados terem um 

conhecimento robusto sobre a Era Vargas e a ditadura civil-militar e por serem instituídos de 

um considerável capital cultural, o conteúdo escrito do material não se constituí como uma 

novidade, logo como um material de interesse para o apoio de suas aulas.  

Em outras palavras, os professores já têm outras fontes e materiais com as quais 

preparam suas aulas. Livros científicos, trabalhos acadêmicos, livros didáticos, participação 

em eventos e palestras do Memorial da Resistência, filmes, músicas e materiais documentais 

etc. Conjecturamos que o “Material de Apoio Pedagógico” tenha grande validade para 

professores que não possuem um conhecimento sólido sobre esses períodos históricos.  

Para além do “Material de Apoio Pedagógico”, o Memorial da Resistência oferece 

uma grande gama de documentos históricos que podem ser trabalhados pelos educadores. Ao 

longo da exposição duradoura são apresentados excertos de músicas; reportagens de jornais e 
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revista, livros e filmes, da época da ditadura civil-militar. Há também um grande acervo 

iconográfico da Era Vargas como fotos e peças de vestuário dos imigrantes, que em grande 

parte, eram fichados pelo DEOPS/SP; documentos de controle e registro de pessoas 

consideradas subversivas; pinturas e panfletos apreendidos pelos órgãos de controle e 

repressão, dentre diversos outros.  

Boa parte desses objetos são recortes de meios de comunicação musealizado pelos 

agentes do Memorial. Podem e devem ser usados pelos educadores, buscando contemplar o 

diálogo entre os meios e a escola.  Nesse quadro, a consulta do arquivo documental do 

DEOPS/SP e a construção de conhecimento histórico com e a partir dos objetos históricos 

musealizado pelo Memorial são dimensões fundamentais na prática docente.  

Como nos mostram o campo da História (FICO, 2004; FIORUCCI, 2004; 

NAPOLITANO, 2014) e o campo da Comunicação (BERGER, 2008; CASTILHO, 2014; 

DIAS, 2014; MARTINS, 2014; RIBEIRO, 2000), os meios de comunicação desempenharam 

papel crucial na constituição, consolidação e manutenção do Estado Novo e da ditadura civil-

militar. 

Em relação ao Estado Novo, Fiorucci (2004, p.4) nos mostra a importância que cultura 

e comunicação, patrocinadas por iniciativas estatais, passam a ter na tessitura do 

nacionalismo, largamente amparado por representações regionais e populares articuladas a 

imaginários e estéticas modernistas: 

 

La constitución establecida en 1937 otorgó al estado el deber de contribuir 

directa e indirectamente en el desenvolvimiento cultural del país, lo que 

estipulaba o favorecía la fundación de instituciones artísticas, científicas y de 

enseñanza.11 Fue en este período que se fundó la Universidad de São Paulo 

(1934); se creó un Servicio de Patrimonio Histórico y Artístico Nacional 

(SPHAN) que dio lugar a la fundación de diversos museos y casas históricas 

regionales. Al mismo tiempo vieron la luz varios museos nacionales como el 

Museo Nacional de Bellas Artes, el Museo Imperial, el Museo de la 

Inconfidencia; se estableció la Comisión de Teatro Nacional, el Servicio de 

Radiodifusión Educativa, el Instituto Cayru (luego Instituto del Libro) y el 

Instituto de Cine Educativo. 

 

Em relação ao golpe de 1964, Castilho (2014, p.4) assinala a participação da imprensa 

escrita no apoio à derrubada de João Goulart:  

 

A exemplo de outras instituições da sociedade civil, a maior parte dos 

proprietários de jornais percebia na intervenção uma ação genuína dos 

militares em prol da restituição das liberdades democráticas. Órgãos da 

grande imprensa defenderam entusiasticamente a “Revolução de 1964”, 

reivindicando para si o papel de protagonistas desse processo [...]Ainda era 
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possível perceber o papel dos jornais como formadores de opinião no 

contexto do movimento de 31 de março/ 1º de abril de 1964. Os jornais, de 

um modo geral, saíram em defesa da ação dos militares. A Última Hora, de 

Samuel Wainer, foi um dos poucos veículos da grande imprensa que dava 

sustentação ao governo de João Goulart 

 

Compreender as relações desses governos com a sociedade e a cultura brasileira passa, 

necessariamente, pela compreensão do papel dos meios de comunicação na construção da 

história —  hoje e no passado.  

Além do mais, a grande variedade de gêneros e formatos presentes no Memorial da 

Resistência se relaciona com as reconfigurações tecnoculturais contemporâneas e, assim, 

estão predispostas a se ajustarem “aos conceitos de educação ancorados em perspectivas inter 

e transdisciplinares, reforçando a ideia de que o conhecimento não cabe em grades – 

curriculares, por exemplo” (CITELLI, 2012, p.3). 

No discurso do Memorial, estão presentes o discurso científico histórico; o discurso 

testemunhal; o discurso artístico, manifestado em diversos formatos como musical, teatral, 

cinemático, literário; o discurso propriamente museológico, baseado nos objetos e acervos 

documentais; a interação verbal face-a-face, entre palestrante e público, ou entre educador e 

público; o discurso jornalístico; o discurso pedagógico, dentre diversos outros.   

Esses discursos são compostos por sujeitos, de características já mencionadas, em 

“cuja formação se manifesta a importância da linguagem, signo polivalente que influencia sua 

formação” (BACCEGA, 2007a, p.82). Além disso, esses discursos estão vinculados a seus 

domínios de origem que delimitam sua enunciação. 

Ao serem incorporados e apropriados pelo Memorial da Resistência esses discursos 

são ressignificados, uma vez que deixaram seu domínio de origem e passam a fazer parte de 

outro: o comunicativo, domínio do discurso do Memorial. E ao comporem esse campo 

discursivo comunicativo, cada discurso encontra-se com outros discursos de outros campos 

que estão na mesma condição, ou seja, de “metassignificação”, e passam a dialogar entre si, 

reelaborando-se, cada um deles, num processo de interdiscursividade que manifesta a 

especificidade do discurso do Memorial da Resistência de São Paulo (BACCEGA, 2007a, 

p.82). 

Diante da complexidade do mundo contemporâneo em que figuram o caráter 

fragmentário das informações veiculadas pelos meios de comunicação, os deslocamentos 

educativos, a emergência de novas tecnologias, e com elas o surgimento de novas linguagens 

e novas configurações culturais, a dimensão transdisciplinar do Memorial da Resistência é tão 
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mais necessária na medida em que permite a construção de um conhecimento amplo e 

aprofundado de nossa sociedade.   
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3. MEMÓRIA, COMUNICAÇÃO E HISTÓRIA: CONTEXTUALIZAÇÃO SOCIAL E 

CONCEITUAL 

 

3.1 MATERIALIDADES DISCURSIVAS DA MEMÓRIA COLETIVA 

 

3.1.1 Memória individual e memória coletiva 

 

Enquanto faculdade de reter certas informações, a memória remete a um conjunto de 

faculdades psíquicas e biológicas que permitem que o ser humano possa representar ou 

atualizar acontecimentos passados, ou que ele julga passados. (LE GOFF, 2000, p. 354).  

A memória tem o potencial de garantir permanências através das manifestações 

sobreviventes “de um passado muitas vezes sepultado, sempre isolado do presente pelas 

muitas transformações, pelos cortes que fragmentam o tempo” (PINTO, 1998, p.292-293). É 

lugar da percepção de continuidade, de persistência e “da capacidade de viver o hoje 

inexistente” (PINTO, 1998, p. 293).   

Face à ameaça do esquecimento, a memória parte avidamente do presente em direção 

ao passado, num processo “de apropriação veemente do que nós sabemos que não nos 

pertence mais” (NORA, 1991, p. xxxii). Ao garantir a sensação de continuidade, atualiza o 

passado no instante presente da rememoração e, assim, verte-se em prática fundamental na 

constituição da identidade.   

 Mesmo que essa duração contínua seja ilusória, por mais precários que sejam os laços 

entre passado, presente e futuro, a memória é imprescindível para conferir o sentido de 

identidade do sujeito.   

Conforme nos mostra Bosi (2003, p.36), a partir das reflexões do filósofo francês 

Henri Bergson, a memória tem um papel fundamental na existência humana, “já que ela 

permite a relação do corpo presente com o passado e, ao mesmo tempo, interfere no curso 

atual das representações”:  enquanto força subjetiva, as lembranças incidem diretamente nas 

percepções e valorações atuais.   Em outros termos: a memória, fruto de uma trajetória de vida 

singular, é “o lado subjetivo de nosso conhecimento do mundo” (BOSI, 2003, p.36) — um 

dos principais substratos da consciência de si e da realidade.  

Em linhas gerais, o campo das ciências psicobiológica se interessa pela dimensão 

individual da memória, tendo como um dos pontos principais suas perturbações, potenciais e 

limitações, das quais se destaca a questão da amnésia. Por outro lado, as ciências humanas e 
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sociais iluminam as dimensões sociais e coletivas em que essas memórias individuais são 

revestidas.    

A historiografia identifica Maurice Hallbwachs como um dos primeiros pensadores 

que se debruçou acerca da dimensão social da memória (LE GOFF, 2000, p. 395; BONIN, 

2009, p.57). Para o autor, a memória individual é constituída e organizada dentro de quadros 

sociais; possui a dimensão social dada pela linguagem, “pela inserção do indivíduo num 

contexto social e pelas relações de pertencimento”; se ampara e se constitui nas relações que 

os indivíduos têm com outros membros de seu grupo” (BONIN, 2009, p.57). Nessa 

perspectiva, “a memória coletiva é pensada como seleção, interpretação e transmissão de 

certas representações do passado a partir de um ponto de vista de um grupo” (BONIN, 2009, 

p.57).  Fortemente influenciado pela sociologia de Durkheim, o pensamento de Hallbwachs 

enfatiza a força institucional das memórias coletivas e seu papel no reforço da coesão social, 

através da adesão afetiva aos grupos de pertencimento (BONIN, 2009, p. 57-8).15  

O conceito de memória coletiva ilumina que as formas de consciência do passado são 

em alguma medida compartilhados pelos indivíduos que convivem em determinados grupos 

e/ou coletividades. Relaciona-se, assim, à conformação de determinada identidade coletiva, 

como a identidade familiar, a identidade regional, a identidade nacional. Em contrapartida, 

devemos ter em conta que os indivíduos, enquanto sujeitos, são capazes de reconstruírem os 

marcos sociais da memória de acordo com suas trajetórias sociais, contextos vividos e outros 

fatores (BONIN, 2009, p. 58). A relação entre as memórias individuais e as memórias 

coletivas é dialógica e dialética. Nesse sentido, contempla-se a dimensão conflitiva, as 

relações de poder e o envolvimento de múltiplos agentes (individuais e coletivos) na tessitura 

das memórias sociais. 

As memórias sociais não são um material bruto, neutro e objetivo, que surgem 

espontaneamente, mas sim constituem fruto de permanentes lutas e (re) construções por parte 

dos agentes sociais (LE GOFF, 2000, p. 4). Socialmente construída, é resultado de 

procedimentos de seleção, silenciamento, valorações e interpretações acerca do passado. 

Nesse sentido, envolve uma unidade dialética entre a rememoração e o esquecimento. E 

embora trabalhe com representações do passado, envolve, em sua tessitura, as lutas do 

presente e distintos projetos para o futuro: está diretamente relacionada às lutas sociais pela 

hegemonia dos sentidos sociais e, assim, para a definição dos rumos da sociedade. 

                                                 

15 Sobre a influência de Durkheim em Hallbawachs ver Pollak (1989, p.3). 
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Assim, devemos olhar as memórias sociais, conforme nos ensina Pollak (1989, p.9), a 

partir de seus processos e não de seus resultados, entendidos como substâncias estáticas e 

acabadas. Nessa perspectiva buscamos contemplar a função das memórias sociais como  

 

operação coletiva dos acontecimentos e das interpretações do passado que se 

quer salvaguardar, se integra, como vimos, em tentativas mais ou menos 

conscientes de definir e de reforçar sentimentos de pertencimento e 

fronteiras sociais entre coletividades de tamanhos diferentes: partidos, 

sindicatos, igrejas, aldeias, regiões, clãs, famílias, nações etc. A referência ao 

passado serve para manter a coesão dos grupos e das instituições que 

compõem uma sociedade, para definir seu lugar respectivo, sua 

complementariedade, mas também as oposições irredutíveis (POLLAK, 

1989, p.9). 

 

Ao contribuírem para a coesão de grupos de pertencimento, as memórias coletivas 

definem fronteiras simbólicas que separam o “nós” dos “outros”, que separam aqueles que se 

incluem em determinada “comunidade imaginária”16 e aqueles que dela estão excluídos por 

não partilharem da mesma trajetória, da mesma memória e dos mesmos traços distintivos, 

dentre outros fatores. Nesse processo, as memórias coletivas contribuem para estabelecer ou 

legitimar instituições, status ou relações de autoridade (HOBSBAWN, 1984, p.17).   

Para iluminar o processo de construção das memórias coletivas por parte dos agentes 

sociais, Pollak (1989) propõe a noção de “enquadramento da memória”. Segundo o autor, o 

enquadramento da memória envolve a disputa por parte dos agentes sociais sobre os recursos 

materiais e simbólicos que garantem a conservação e eficácia simbólica das memórias em 

sorte de garantir a coesão efetiva (e afetiva) dos determinados grupos ou coletividades. Assim, 

envolve, dentre outros aspectos, a luta pelo reconhecimento dos porta-vozes legítimos das 

memórias coletivas. 

Nesse contexto, emergem a escola e os meios de comunicação como instituições 

importantes na produção e circulação das memórias coletivas. Como nos ensina Le Goff 

(2000, p. 357), a invenção e difusão da imprensa, a partir do século XVI, bem como a 

alfabetização em massa levada à cabo nos países europeus, a partir da segunda metade do 

século XIX, transformaram os métodos antigos e medievais de rememoração no Ocidente, 

antes baseados em procedimentos orais (Antiguidade) ou baseados em combinação de 

oralidade com a escrita (Idade Média). Mais: além de transformarem, contribuíram para a 

                                                 

16 Benedict Anderson. “Nação e consciência nacional”, São Paulo, Ática, 1982. 
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difusão e inculcação nos indivíduos de determinadas memórias coletivas, mais precisamente 

as referentes à narrativa oficial da nação. 

Fundamentalmente voltada para a formação de mão-de-obra para a crescente indústria 

e para a formação de “cidadãos patriotas”, o sistema escolar, que é tornado universal e 

obrigatório em grande parte da Europa Ocidental, passa a operar, a partir do final do século 

XIX, como um dos principais reprodutores da memória nacional (FINOCCHIO, 2007, p.255).  

Também os meios de comunicação, a partir do século XIX e ao longo do século XX, 

são responsáveis pela produção e circulação de memórias coletivas consonantes a “história 

oficial” (LE GOFF, 2000, p. 360). E na medida em que os meios passam a assumir a 

centralidade no processo de (re) construção dos sentidos sociais nas sociedades 

industrializadas, sobretudo a partir da segunda metade do século XX, eles passam, cada vez 

mais, a ser os principais construtores e sustentadores das memórias coletivas hegemônicas 

(RIBEIRO, 2000, p.33).   

Sem desconsiderarmos a existência de múltiplos agentes da sociedade civil que 

produzem e fazem circular diversas memórias coletivas, bem como a dimensão conflitiva 

presente na constituição das memórias coletivas, devemos considerar que os grandes meios de 

comunicação possuem um montante de capital financeiro e simbólico que possibilita que eles 

tenham a hegemonia momentânea na produção de significados acerca da realidade social, 

logo dessas memórias.  

Em outras palavras: os grandes meios de comunicação possuem melhores e maiores 

condições do que outros agentes e instituições da sociedade civil para produzirem e fazerem 

circular determinadas memórias coletivas, quase sempre consonantes com memórias e valores 

hegemônicos. Os meios de comunicação são, para usar os termos de Chaui (2000), 

reconhecidos como instituições detentoras do “discurso competente”:  eles são autorizados a 

dizer e o que eles dizem é aceito como verdade e como legítimo. Ocupam, assim, lugar 

privilegiado na gestão e no enquadramento das memórias coletivas (BONIN, 2009, p.57).  

Voltadas em grande parte para a consolidação e para a conservação de distintas 

relações de dominação, as escolas e os meios usualmente reproduzem versões solidificadas e 

fechadas das memórias coletivas nas quais as marcas de conflito e as brechas são ocultadas 

(BOSI, 2003; LE GOFF, 2000). Nesse processo, são produzidas, como argumenta Le Goff 

(2000, p.21), versões vulgares e, muitas vezes, incorretas do conhecimento histórico; e 

relatos, segundo Bosi (2003, p.23), que operam “em sentido inverso ao da lembrança pessoal, 

tão mais veraz em suas hesitações, lacunas e perplexidades”.  
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Evidentemente, o sistema escolar e os meios de comunicação são somente duas das 

múltiplas instituições produtoras de memórias coletivas. Existem numa sociedade uma 

quantidade tão numerosa de memórias coletivas quanto o número de unidades sociais que 

compõem a sociedade (POLLAK, 1989, p.13). Muitas memórias coletivas não transcendem o 

âmbito de sua produção, circulação, recepção, como, por exemplo, as memórias de uma 

determinada coletividade de fãs de determinado seriado televisivo ou como as memórias 

familiares; outras possuem um caráter  político mais explícito e definido, como as memórias 

de um partido político, de um movimento social ou de um sindicato; bem como algumas são 

mais consolidadas e institucionalizadas que outras, destacando-se a memória nacional oficial 

(hegemônica). 

Parte dessas inúmeras memórias coletivas, conforme nos ensina Pollak (1989, p.13), 

se integram com a memória nacional hegemônica sem causar qualquer tipo de atrito político. 

Sua coexistência com a memórias nacional dominante não colocam problemas, ao contrário 

das memórias dos excluídos, dos marginalizados e das minorias, denominadas pelo autor 

“memórias subterrâneas”. Essas memórias subterrâneas, fora dos momentos de crise — 

quando aparecem em sobressaltos bruscos e acelerados —  “são difíceis de localizar e exigem 

que se recorra ao instrumento da história oral” (POLLAK, 1989, p.13).   

Sujeitos e certos grupos “podem teimar em venerar justamente aquilo que os 

enquadradores de uma memória coletiva em um nível mais global se esforçam por minimizar 

ou eliminar” (POLLAK, 1989, p.13). Nesse contexto, as memórias subterrâneas buscam 

romper com o traço de continuidade e o caráter cristalizado de dada memória coletiva. 

 Através de instrumentos da história oral, argumenta Pollak, podemos ter contato com 

as memórias individuais e, assim, iluminar os limites do trabalho de enquadramento da 

memória coletiva hegemônica, bem como revelar o trabalho psicológico do indivíduo, “que 

tende a controlar as feridas, as tensões e contradições entre a imagem oficial do passado e 

suas lembranças pessoais (POLLAK, 1989, p.13).  

Com efeito, é notado, a partir do último quarto do século XX, um crescente interesse, 

por parte da historiografia e das ciências sociais, pelos testemunhos orais.  Ao estarem 

interessados em iluminar o aspecto potencialmente problemático e conflitivo das memórias 

coletivas, em detrimento de seus fatores de continuidade e de estabilidade, esses campos 

científicos passaram cada vez mais a abrir mão do aporte da história oral (POLLAK, 1989, 

p.4; SARLO, 2007).  

A esse respeito Bosi (2003, p.15) nos ensina:  
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Os velhos, as mulheres, os negros, os trabalhadores manuais, as camadas da 

população excluídas da história ensinada na escola, tomam a palavra. A 

história que se apoia unicamente em documentos oficiais, não pode dar conta 

das paixões individuais que se escondem atrás dos episódios. A literatura 

conhecia já esta prática pelo menos desde o Romantismo: Victor Hugo faz 

surgir Notre Dame de Paris num quadro popular medieval que a história 

oficial havia desprezado.  

 

O papel do testemunho oral na (re) construção da memória sobre as vítimas e os 

excluídos é particularmente importante no caso das memórias de acontecimentos traumáticos 

e de sistemática violação dos direitos humanos, como é o caso das memórias da ditadura civil-

militar, temática de nossa pesquisa. Na seção 3.3 “Memória traumática, política e direitos 

humanos” deste capítulo, tratamos mais profundamente das relações entre testemunho oral, 

história oficial e memórias da ditadura civil-militar brasileira. Antes, propomos assinalar 

alguns pontos acerca das relações entre história e memória.  

 

3.1.2 Memória e história 

 

Ao contrário do que é comumente afirmado, memória e história não são a mesma 

coisa. A despeito de muitas semelhanças entre essas duas e a despeito de as duas terem o 

mesmo substrato — o passado —, existem alguns pontos de diferença entre elas (PINTO, J. 

P., 1998, p. 291-306). 

Ao estar geralmente voltada para as marcas de permanências e continuidades, a 

memória tende a negar “a alteridade de que a história sempre trata: onde a história encontra 

diferenças, a memória produz semelhanças, lógicas, regularidades” (PINTO, J.P, 1998, 

p.293). A memória se direciona para a evocação do “mesmo”, pois está interessada em 

sublinhar a identidade, deixando de lado a passagem de uma temporalidade à outra: o 

processo memorialístico tem como um de seus fins reencontrar o tempo perdido. Para a 

memória, nascida dessas perdas, nunca houve perda, nunca houve corte — nela, “o tempo 

costurado é mostrado uno, sem fissuras, sem obstáculos em sua trajetória” (PINTO, J.P, 1998, 

p.293). 

Enquanto a memória é um conceito construído pelas ciências psicobiológicas e pela 

filosofia no fim do século XIX (e depois apropriado pelas ciências humanas e sociais ao longo 

do século XX), a história é um campo científico consolidado e com suas fronteiras bem 

definidas (BARBOSA, 2005, p.107). Nesse sentido, o historiador francês Jacques Le Goff 

(2000, p.20-21) define entre memória e história dois modos distintos de produção de 
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representações sobre o passado: a história produz conhecimento científico e rigoroso, 

amparado por regras metodológicas e teóricas precisadas pelo campo da História. Já a 

memória coletiva é deformada e anacrônica, embora constitua o terreno do vivido, dessa 

“nunca acabada relação entre o presente e o passado” (LE GOFF, 2000, p.21). 

No processo de constituição da memória, o passado, ao ser recuperado, assume uma 

dimensão sacra e mítica. Já na tessitura do discurso histórico, o passado é tomado sob uma 

perspectiva racional, transformado em reflexão destituída de qualquer aura de culto (NORA, 

1991, p. xviii). Na história, o passado é contemplado através de uma permanente 

desconstrução analítica e intelectual que aponta para tensões, interditos, alteridades 

(BARBOSA, 2005, p.107).  

A despeito dessas diferenças, o conceito de memória é crucial para a o discurso 

histórico.  Conforme mostra Le Goff (2000, p.7), a memória é uma das bases da história — “o 

velho tempo da memória atravessa a história e a alimenta” (LE GOFF, 2000, p.7). Para o 

autor, o aporte da memória no campo da historiografia é importante, pois acrescenta aos 

quadros mesuráveis do tempo (o tempo das civilizações: a fundação de Roma, a era cristã etc. 

e o tempo do calendário) “a noção de duração, de tempo vivido, de tempos múltiplos e 

relativos, de tempos subjetivos e simbólicos” (LE GOFF, p.7). A partir da memória, as 

diversas temporalidades que compõe a experiência humana são trazidas à tona, 

complexificando, assim, o tempo cronológico (BOSI, 2003, 23-24). 

 Segundo Bosi (2003, p. 19-23), a recorrência à memória por parte do campo da 

História faz emergir pontos de vista contraditórios, nuances e sentimentos que usualmente 

estão fora do discurso histórico — em muitos casos demasiado rígido em seu afã por uma 

explicação estritamente científica (racionalizada) do passado —, enriquecendo, assim, a 

construção de uma narrativa histórica desde uma perspectiva crítica e reflexiva.  

No entanto, na sociedade contemporânea a memória vem sendo relegada, salvo alguns 

casos, em favor do tempo histórico racionalizado da produção capitalista: em grande parte, a 

vivência histórica em nossa sociedade é a do tempo vazio do calendário, marcado pela rotina 

e pela repetição mecânica — destituído de sentido e furiosamente voltado para o culto ao 

“novo”. (PINTO, J. P., 1998, p. 296; BOSI, 2003, p.25)17.  

                                                 

17 Como nos mostra Júlio P. Pinto (1998, p. 296-298), a partir das reflexões de Pierre Nora, a memória é 

sufocada pela história também no interior do campo científico da História: há, por um lado, uma tendência 

contemporânea no campo da História de retirar do discurso histórico “seu componente de memória e delimitar o 

ofício historiográfico como algo alheio ao passado” (PINTO, J.P., 1998, p.297). É o que Nora denomina 

“história-historiografia”, história racionalizada voltada mais para o exame analítico de suas dimensões do que 

para a narração do passado (PINTO, J.P., 1998, p.298).  
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Nesse contexto, Nora (1993, p. xxi) defende a criação de “lugares de memória”: 

espaços de recuperação do passado e de constituição de memórias coletivas “frente a um 

presente que dissolve as tradições e destrói a memória espontânea” (PINTO, J.P., 1998, p. 

299):    

 

Lugares de memória são, antes de tudo, restos [...]. Os lugares de memória 

nascem e vivem do sentimento de que não há memória espontânea, de que é 

preciso criar arquivos, é preciso lembrar aniversários, organizar celebrações, 

pronunciar elogios fúnebres, notariar atas, porque essas operações não são 

naturais. [...]. Sem vigilância comemorativa, a história rapidamente os 

varreria. São bastiões em que escoramos. Mas, se aquilo, que eles defendem 

não estivesse sob ameaça, não seria também preciso reconstruí-los. Se 

vivêssemos verdadeiramente as lembranças que encerram, eles seriam 

inúteis. E se, ao contrário, a história não mais se apoderasse deles para 

destruí-los, transformá-los, moldá-los e petrificá-los, eles não se tornariam 

lugares para a memória. É esse vai e vem que os constitui: momentos de 

história extraídas ao movimento da história, mas que lhe são devolvidos 

(NORA, 1993, p. xxiv).  

 

Intimamente relacionado à narrativa dos vencidos e dos dominados, a noção de 

“lugares de memória” ilumina que a construção da memória não se resume “a incluir uma 

efeméride no calendário festivo, a construir um cerimonial de homenagem ou mesmo erguer 

um memorial às vítimas” (SOARES; QUINALHA, 2011, p. 79-80), mas sim que abarca um 

esforço amplo e coletivo, envolvendo consciência e vontade.  Somente através da conjugação 

de cada um desses elementos com outros suportes da memória é possível construir uma 

memória coletiva efetivamente pública e democrática, “traduzindo-se em expressão dos 

valores dominantes de uma comunidade [...] a partir da qual uma narrativa mais profunda e 

justa com os fatos pretéritos se faz possível” (SOARES; QUINALHA, 2011, p. 79-80). 

 

3.2 CULTURA DA MEMÓRIA E INDÚSTRIA CULTURAL 

 

A complexa relação entre história e memória — muitas vezes complementares, em 

muitas outras, dissonantes— expressa a complexidade das práticas sociais nas sociedades 

capitalistas contemporâneas. Se por um lado, a memória é colonizada tanto pelo discurso 

racionalizado da história quanto pelas dinâmicas sociais reguladas por uma temporalidade 

esvaziada; por outro, nunca na história da humanidade a memória ocupou um lugar tão 

privilegiado como em nossa sociedade (HUYSSEN, 2014). 

Como nos mostra Le Goff (2000, p. 391), tanto os conteúdos das memórias coletivas 

quanto os modos sociais que elas assumem são historicamente determinados. Cada época 
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histórica tem um modo definido de constituição das memórias coletivas: nas sociedades 

antigas, a cultura da memória é fundada em processos orais de transmissão. Nesse cenário a 

figura do “narrador” se destaca, uma vez que é nesse que se encontram os formatos de 

preservação e comunicação das memórias coletivas. Já na Idade Média e na Idade Moderna 

até a Revolução Industrial, a memória é constituída tanto através de procedimentos orais 

quanto através de processos escritos — nesse contexto histórico a difusão de memórias é 

ampliada por conta da invenção da prensa, porém limitada materialmente em seu alcance por 

estar restrita ao registro em fichas, cadernos, catálogos e livros de tiragem reduzidas. A partir 

do século XIX com a difusão da imprensa escrita e da indústria editorial, a memória coletiva 

adquire um volume tal que se torna impossível “pedir” que a memória individual “receba o 

conteúdo das bibliotecas” (LE GOFF, 2000, p. 391). 

Evidentemente, não existem rupturas entre esses processos históricos, e sim um 

processo dialético de acumulação e transmissão do acervo de conhecimento e dos bens 

culturais ao longo da história, de maneira que o salto que a memória coletiva experimenta a 

partir do século XIX é “a conclusão culminante da acumulação da memória desde a 

Antiguidade” (LE GOFF, 2000, p. 391). Assim, o desenvolvimento e ampla difusão dos 

diversos suportes materiais e tecnológicos das memórias contribuem cada vez mais para a 

tessitura de uma memória coletiva.  Nunca houve como em nossa sociedade tantos 

dispositivos tecnológicos de registro e comunicação da memória, assim como nunca houve a 

quantidade de agentes sociais que as produzem. Fotos, testemunhos, reportagens, vídeos etc. 

relatam o presente, transbordam os meios de comunicação, tradicionais e os digitais, numa 

imensidão de experiências pessoais e coletivas (CUNHA, 2011).   

No contexto contemporâneo podemos identificar pelo menos duas mudanças 

importantes nas relações da sociedade com a memória individual e coletiva: por um lado, 

temos um contexto social e cultural marcado por transformações na organização do tempo 

social e nas experiências das temporalidades que implica novas formas dos sujeitos se 

relacionarem com a memória. Por outro, observamos um processo no qual as memórias 

coletivas são amplamente apropriadas pela indústria cultural (HUYSSEN, 2014). 

Essas duas mudanças estão intimamente articuladas e nos fornecem pistas importantes 

para pensarmos as ações dos meios de comunicação na constituição das memórias coletivas, 

bem como os usos sociais dessas memórias, tendo como foco seus usos políticos em direção à 

construção de uma sociedade igualitária e democrática. Em seguida, discorremos brevemente 

sobre esses dois aspectos das memórias coletivas nas sociedades contemporâneas. 
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3.2.1 As transformações nas formas de memória  

 
 

No livro “A condição pós-moderna”, David Harvey (2001) nos mostra que a transição 

do fordismo para a acumulação flexível é inseparável de mudanças na experiência social do 

espaço e do tempo. Designada pelo autor como “compressão do tempo- espaço” essa nova 

experiência tem tido, a partir da década de 1970 até os dias de hoje, “um impacto 

desorientado e disruptivo sobre as práticas político-econômicas, sobre o equilíbrio do poder 

de classe, bem como sobre a vida social e cultural” (HARVEY, 2001, p. 257). 

Em linhas gerais, a aceleração do tempo de giro da produção econômica, característica 

do novo modelo, implica dois processos sincrônicos e contraditórios: por um lado, a dispersão 

e a fragmentação espacial e temporal; por outro a compressão do espaço – a ruptura de 

fronteiras e distâncias espaciais — e a compressão do tempo — “tudo se passa agora, sem 

futuro e sem passado” (CHAUI, 2008, p. 62). Quer dizer, o capitalismo contemporâneo é 

marcado pela vivência de um espaço indiferenciado (composto por uma multiplicidade de 

imagens sobrepostas) e um tempo efêmero e volátil, desprovido de profundidade. 

Durante séculos o humano viveu em sociedades em que objetos cotidianos eram feitos 

para durar. Na sociedade capitalista contemporânea, tanto os objetos quanto os costumes, 

estilos e gostos se tornam rapidamente obsoletos. Em outros tempos “os objetos acumulavam 

memória e através deles gerações conversavam” (BONIN, 2009, p. 60). Hoje, como nos 

mostra Harvey (2001), os objetos são descartáveis. Esse fenômeno é amplamente apoiado 

pelos meios de comunicação. 

 A aceleração nos leva a um novo sensorium no qual o tempo é experimentado como 

um presente contínuo, sem qualquer relação com o passado. O sentido histórico, que 

pressupõe a noção de continuidade e alteridade na relação entre passado, presente e futuro é 

perdido, dando lugar à simultaneidade de tempos e espaços (MARTÍN- BARBERO, 2006).  

Em contrapartida, esse cenário, amparado pela legitimidade cultural dada ao “novo” 

em oposição ao “antigo”, leva, por mais paradoxal que possa parecer, a um desejo pelo 

passado, percebido como lugar de ancoragem temporal diante da efemeridade do tempo e da 

incerteza em relação ao futuro (BERGER, 2005, p. 61; HUYSSEN, 2014). Nesse quadro, 

Huyssen (2014, p. 11-2) afirma que vivemos numa sociedade amplamente marcada por uma 

“cultura da memória”.  

Segundo nos mostra o autor (2014, p. 8-11), a partir da década de 1970 o tema da 

memória foi alavancado, ganhando ampla visibilidade tanto nos debates públicos quanto na 

indústria cultural. Esse fenômeno está relacionado, segundo ele, a uma multiplicidade de 
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fatores de ordem social e política, incluindo o fim do apartheid na África do Sul, o colapso da 

União Soviética, o fim das ditaduras na América Latina, bem “como o crescente foco cultural 

nas histórias de minorias e políticas de identidade” (HUYSSEN, 2011, p. 331). Num sentido 

mais amplo, Huyssen (2011, p.331-332) compreende que o interesse global pelas memórias 

coletivas é resultado do “naufrágio” do imaginário das utopias, algo característico dos 

projetos modernistas do século XX (HUYSSEN, 2011, p. 332).  Assim, o crescimento das 

iniciativas memorialísticas está relacionado à busca de novas tradições que são acompanhadas 

pelas múltiplas afirmações acerca do fim da história, o fim do sujeito, o fim da obra de arte, o 

fim das metanarrativas (HUYSSEN, 2014, p. 9-10).   

 

3.2.2 Mercantilização da memória  

 

Segundo argumenta Huyssen (2014, p.20), a memória tornou-se uma obsessão cultural 

global. Nesse cenário, tanto os meios de comunicação como as empresas capitalistas assumem 

papel importante na produção e divulgação do passado.  

Dentre os exemplos que sustentam sua argumentação, o autor (HUYSSEN, 2014, p. 

12) elenca diversos elementos como “a restauração historicizante dos velhos centros urbanos, 

aldeias, museus e paisagens inteiras por parte de várias empresas de patrimônio nacional; a 

onda da nova arquitetura de museus que não mostra sinais a retroceder”; o boom da moda 

retrô que atravessa diversos campos, como os da música, da mobília e do vestuário; o 

abundante crescimento de autobiografias, de literatura confessional e de romances históricos 

pós-modernos, “com sua negociação pouco confortável entre fato e ficção”; a mercantilização 

e espetacularização do Holocausto em diversos formatos, como filmes, museus, dramas 

cinematográficos, livros e quadrinho; “o alastrar das práticas de memória nas artes visuais 

muitas vezes centradas no meio da fotografia”; bem como o aumento dos documentários 

históricos na televisão, incluindo (nos EUA) um canal inteiramente dedicado à história”.  

A perspectiva de Huyssen (2014) é reforçada por Beatriz Sarlo que investiga em 

“Tempo passado: Cultura da memória e guinada subjetiva” (2007) os testemunhos de ex-

presos e familiares de vítimas da ditadura militar argentina (1976-1983):  

.  

As últimas décadas deram a impressão de que o império do passado se 

enfraquecia diante do “instante” os lugares-comuns sobre a pós-

modernidade, com suas operações de “apagamento”, repicam o luto  ou 

celebram a dissolução do passado); no entanto, também foram as décadas da 

museificação, da heritage, do passado-espetáculo, das aldeias Potemkim e 

dos theme-park históricos; daquilo que Ralph Samuel chamou de “mania 
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preservacionista”; do surpreendente renascer do romance histórico, dos best-

sellers e filmes que visitam desde Troia até o século XIX, das histórias da 

vida privada, por vezes indiferenciáveis do costumbrismo, da reciclagem de 

estilos, tudo isso que Nietzsche chamou, irritado, de história dos antiquários 

(SARLO, 2007, p. 11).   

 

 

  Harvey (2001) também contempla tal fenômeno fornecendo pistas de como o 

marketing se apropria do passado como estratégia de construção de imagem de marcas e de 

empresas.  Num mercado definido pela competição extremamente acirrada, diz o autor, a 

construção da identidade de marca é um fator crítico de sucesso. Em meio a tantas imagens as 

quais os consumidores são expostos, é fundamental que a marca de dada empresa seja 

imediatamente reconhecida. A vantagem competitiva é conquistada, entre outros fatores, pelo 

uso eficaz que a empresa faz das imagens, associando, assim, sua identidade a valores tais 

como “respeitabilidade”, “quantidade”, “prestígio”, “confiabilidade” e “inovação” 

(HARVEY, 2001. p. 260). Nesse contexto, as imagens não servem somente para produzir o 

sentido de novidade — e dessa forma, contribuírem para a aceleração do tempo de giro de 

consumo —, mas também cumprem a função de estabelecer uma certa permanência que 

garanta a manutenção da identidade da marca. Dessa forma, num percurso aparentemente 

paradoxal, o efêmero e o estável, o novo e o tradicional se articulam.  

Huyssen (2014, p.18) nos ensina que quaisquer que sejam as causas sociais e políticas 

do crescimento do interesse pela memória, não é possível pensar a memória individual, 

geracional ou coletiva “de forma separada da enorme influência dos meios de comunicação 

enquanto veículos de todas formas de memória”. Sendo assim, já não é mais possível pensar a 

memória de eventos traumáticos como o Holocausto ou as ditaduras latino-americanas como 

um tema ético ou político separado dos múltiplos formatos em que está “agora ligado à 

mercantilização e espetacularização em filmes, museus, dramas documentais, sites da internet, 

livros de fotografia, história em quadrinhos, ficção, até contos de fadas (“A vida é bela” de 

Roberto Benigni) e canções pop” (HUYSSEN, 2014, p.18).  

Ao refletir sobre a relação entre memória e esquecimento a partir da interface 

comunicação e consumo, o autor se posiciona contra alguns críticos do capitalismo tardio que 

enxergam na mercantilização da memória nada mais do que um processo de amnésia e/ou de 

alienação. Para Huyssen, esses autores estão apegados à crítica adorniana à Indústria Cultural, 

e por isso são incapazes de compreender o caráter ambivalente dos produtos mercantis de 

memória. Huyssen (2014, p. 18) argumenta que mesmo que dado acontecimento histórico 

“tenha sido infindavelmente mercantilizado, isso não significa que toda e qualquer uma das 
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mercantilizações inevitavelmente o banalizem enquanto evento histórico”. A contraposição 

entre a “memória séria” (o Memorial da Resistência ou uma tese de doutorado sobre o 

Holocausto, por exemplo) e a “memória trivial” (um produto da Indústria Cultural como o 

filme “A Lista de Schindler”) só reproduz a velha dicotomia entre alta cultura e baixa cultura. 

Na sociedade de consumo, os bens simbólicos se cruzam, entram em embates, dialogam entre 

si numa complexa trama cultural que nos impede de fazer julgamentos simplistas e redutores 

(HUYSSEN, 2014, p. 19).   

A proposta de Huyssen é, então, pensar a articulação entre ambos os tipos de 

memórias. Afinal, essas ocupam o mesmo espaço público, estando as questões da cultura da 

memória localizadas no limite entre memória traumática e os meios de comunicação 

comerciais (HUYSSEN, 2014, p. 18). 

Essa postura de Huyssen se articula às reflexões de Baccega (2009, 2010, 2012) que 

defende que o campo da Comunicação/Educação e Consumo, constituído como lugar 

privilegiado na construção dos sentidos sociais, deve contribuir para a reflexão acerca das 

concepções e das práticas de consumo que perpassam o conjunto da vida social, e nesse 

caminho deve mostrar que o consumo não se reduz ao consumismo, sendo “[...] indispensável 

à existência de qualquer sociedade” (BACCEGA, 2010, p. 52).  

Da mesma forma que o campo da Comunicação/Educação e Consumo tem como uma 

de suas tarefas principais mostrar que o consumo é uma atividade complexa que não pode ser 

reduzida à sua faceta negativa (o consumismo), as reflexões de Huyssen (2014) nos convidam 

a pensar os potenciais políticos e educativos (no sentido da formação de cidadãos) das 

memórias coletivas mercantilizadas sem que tenhamos que a priori descartá-las por se 

tratarem de produtos inseridos na lógica capitalista. 

Entretanto, conforme argumenta Huyssen (2014), se por um lado romper com a 

oposição entre os “bens mercantis de memória” e os produtos da “memória séria” seja 

analiticamente fértil para darmos conta da complexidade da sociedade contemporânea,   

atravessada pelas práticas de consumo; por outro, não devemos nos furtar a um exercício que 

vise a separar as memórias coletivas voltadas para a formação de uma cultura de valorização 

dos direitos humanos de memórias fetichizadas que levam tão somente à uma contemplação 

passiva do passado. 

 Nesse sentido, o autor propõe uma reflexão acerca dos usos sociais e políticos que 

fazemos da memória coletiva, destacando-se as memórias relacionadas a acontecimentos 

traumáticos e de sistemática violação dos direitos humanos e que possam contribuir para a 

construção de uma sociedade justa e igualitária.  
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3.3 MEMÓRIA TRAUMÁTICA, POLÍTICA E DIREITOS HUMANOS  

 

3.3.1 A estética dos antimonumentos e a memória das vítimas 

 

O século XX foi uma era de extremos (HOBSBAWN, 2000). Se, pela primeira vez em 

muitos séculos, foi possível surgir gerações de pessoas que não foram à guerra e nunca 

usaram uma arma, por outro lado, nunca tantas vidas foram exterminadas numa escala tal, 

“em contextos de guerras nacionalistas e de ‘limpeza étnica’, como nesse período” 

(SELIGMANN-SILVA, 2013, p. 41).  

Diante desse contexto de violência sistemática, emerge, logo após o fim da Segunda 

Guerra, como resposta direta ao Holocausto e tendo como marco norteador a assinatura da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1948 (NEVES, 2012, p. 37-8), uma nova 

modalidade de lidar com o papel da memória, mais voltada para advertência dos horrores 

históricos do que para a celebração de vitórias bélicas e de heróis nacionais — como se 

constituía a tradição memorialística desde a Antiguidade (SELIGMANN-SILVA,  2013,  

p.43). 

Até então, a memória coletiva, intimamente veiculada à história oficial nacional, 

estava voltada para a construção de marcos históricos e para a construção de monumentos 

voltados para a celebração dos dominantes e com acento exclusivo à narrativa da história dos 

fatos políticos da nação.  No entanto, a revelação dos horrores perpetrados durante o 

Holocausto levou a um esforço de virada de perspectiva privilegiando as vítimas e os 

dominados. Nesse âmbito, o sentido heroico dos monumentos e dos diversos suportes de 

memória coletiva é deslocado “para um local de lembrança (na chave da admoestação) da 

violência e de homenagem aos mortos” (SELIGMANN-SILVA, 2013, p.43). 

Surgem, assim, os primeiros museus e memoriais voltados à preservação das 

memórias dos episódios de violação sistemática dos direitos humanos. Essas iniciativas de 

memorialização não se restringem às atrocidades cometidas durante o regime nazifascista, 

estando voltadas para outros episódios e períodos de extrema violência ocorridos ao longo do 

século XX como os regimes fascistas e protofascistas europeus, o apartheid sul-africano, 

diversas guerras civis, em diferentes continentes, e as ditaduras na América Latina (SOARES; 

QUINALHA, 2011, p. 79). 

Algumas dessas instituições, conforme nos informa Neves (2012, p. 38), foram criadas 

no próprio espaço onde ocorreram os fatos, como, por exemplo, o Museu Memorial de 

Terezín situado na República Tcheca e o Memorial e Museu Auschwitz-Birkenau na Polônia 
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— locais que serviram de guetos, prisões e campos de extermínio de judeus e outros povos — 

e a Casa de Anne Frank em Amsterdã, Holanda; outras foram construídas em fortificações e 

presídios como os museus que compõem a rede de Museus da Resistência Nacional em várias 

cidades da França e as prisões alemãs como o Memorial Bautzen, na cidade de Bautzen e o 

Memorial Berlin Hoenschönhausen, em Berlim (NEVES, 2012, p. 38); outras instituições 

foram construídas em locais que serviram como centros oficiais e/ou clandestinos de prisão e 

tortura de dissidentes políticos dos regimes autoritários na América Latina como o Parque da 

Paz Vila Grimaldi no Chile, o Museo de la Memoria de Rosario, situado no prédio que fora 

sede do Comando do II Corpo do Exército argentino, e o Memorial da Resistência de São 

Paulo situado no antigo prédio do DEOPS/SP. No entanto, alguns memoriais estão situados 

em lugares construídos ou adaptados (NEVES, 2012, p. 38), como é o caso do Memorial aos 

Judeus Mortos da Europa, na Alemanha, e o Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, 

em Santiago, Chile. 

A esses processos de mudança de foco, Selligman-Silva (2014) denomina de 

construção de “antimonumentos” —  fazendo referência à contrapartida desses em relação aos 

tradicionais monumentos históricos, objetivados sobretudo na arquitetura (arcos do triunfo, 

altar da nação etc.) e nas estátuas públicas (generais sobre seus cavalos, tanques e canhões).  

Na medida em que estão voltados aos mortos, os antimonumentos, nos mostra o autor, 

“injetam uma nova visão da história na cena da comemoração pública e, ao mesmo tempo, 

restituem práticas antiquíssimas de comemoração e rituais de culto aos mortos” 

(SELIGMANN-SILVA, 2013, p.43).  

A estética dos antimonumentos se afasta da retórica dos monumentos na qual a 

memória é inscrita em pedras, tendo em vista durar para sempre, voltando-se para a 

sinalização do caráter indelével e absoluto da história e dos heróis que supostamente a 

fizeram. Na construção dos antimonumentos são escolhidos “matérias e rituais mais efêmeros, 

apostando justamente na força das palavras e dos gestos, mais do que no poder das 

representações arquitetônicas “monumentais” de cunho bélico (SELIGMANN-SILVA, 2013, 

p.43).  

Desenvolvidos em conjunto com o campo da psicanálise, numa era de catástrofes, os 

antimonumentos estão voltados para a memória traumática. Situam-se, assim, no campo do 

desejo de recordar de modo combativo o passado doloroso, embora enfrentem, nesse processo 

de rememoração, uma série de dificuldades que envolvem o “trabalho de luto” e a lembrança 

de situações-limites. Nesse sentido, os antimonumentos trazem em si uma dupla dimensão: 

buscam recordar, mas reconhecem a impossibilidade de uma memória total dos 
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acontecimentos, bem como “o quanto é dolorosa essa recordação” (SELIGMANN-SILVA, 

2013, p.44).      

Essa consciência do caráter incompleto e precário da memória do trauma é 

manifestada nas características dos antimonumentos e dos testemunhos dos horrores, também 

precários e incompletos. Constituídos na dialética memória e esquecimento, no trabalho ativo 

de rememoração e de resistência, essas obras (antimonumentos e testemunhos) são vacilantes, 

esburacadas, “não-monumentais”. Porém sem vergonha de revelar seus limites que implicam 

uma nova arte da memória, um novo entrelaçamento entre palavras e imagens na era pós-

heroica” (SELIGMANN-SILVA, 2013, p.44).  

Podemos destacar como um modelo basilar da estética dos antimonumentos a obra 

contra o fascismo feita pelos artistas alemães Jochen Gerz e Esther Shalev-Gerz em 

Hamburgo, no ano de 1993, conforme descrita por Seligmann-Silva (2013, p. 46): 

 

Esse monumento era basicamente um “obelisco” de doze metros de altura, 

quadrado, com um metro de cada lado, recoberto de chumbo. Cinzéis 

estavam presos à obra e os espectadores eram convidados a escrever seus 

nomes sobre ela, numa forma de coletivização do trabalho do artista e de 

comprometimento com o tema. Quando a superfície ficava totalmente cheia 

de inscrições, o monumento era enterrado na profundidade de dois metros e 

uma nova superfície lisa ficava acessível para as assinaturas. Por fim, em 

1993, os dois últimos metros foram finalmente soterrados e o 

antimonumento sumiu. Hoje, ele existe como uma coluna embaixo da terra: 

as assinaturas, palavras antifascistas, mas também nazistas — até os tiros 

que a obra recebeu — tudo se encontra enterrado. 

 

Nesse âmbito, surge o questionamento acerca dos limites e das potencialidades do 

relato da experiência num mundo marcado pela barbárie, pela fragmentação e pelo 

esvaziamento da vida. Conforme  refletiu Walter Benjamin (1985) nas primeiras décadas do 

século XX, diante das consequências da Primeira Guerra Mundial, o relato da experiência 

deixa de ser possível, dado o choque que a guerra proporcionara aos indivíduos — o que se 

viveu era forte demais para “o minúsculo e frágil corpo humano” (BENJAMIN, 1985) os 

indivíduos não encontravam forma para relatar a brutalidade da guerra em toda sua 

integridade,  “a paisagem da guerra só conservava do passado as nuvens” (SARLO, 2007, 

p.25). Seguindo essa linha, Adorno em “Crítica cultural e sociedade” de 1949 denuncia tanto 

a impossibilidade de fazer arte após Auschwitz quanto do horror moral de se ter a pretensão 

de fazê-la (EAGLETON, 1993, p.247-249). 

A despeito da leitura de ambos os pensadores, as décadas seguidas ao Holocausto 

viram surgir de forma exponencial testemunhos e memórias sobre as experiências traumáticas 
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ocorridas ao longo do século XX (SARLO, 2007; HUYSSEN, 2014). Nesse contexto, o que 

se coloca em xeque não é a validade de rememorar o passado de violência, mas sim quais são 

os formatos legítimos para trazer esse passado que contém em si uma espécie de relutância em 

ser representado em sua plenitude. Em linhas gerais, o debate sobre as possibilidades de 

representação do passado traumático pode ser resumido na polêmica entre o filósofo e 

historiador francês Georges Didi-Huberman e o pesquisador Claude Lanzmann, diretor do 

documentário “Shoah” (filme de nove horas sobre o Holocausto em que são usados apenas 

testemunhos de sobreviventes). Para este último não é possível haver representações em 

imagens da violência sistemática dos nazistas. Só é legítimo o relato do testemunho oral —  

de quem “esteve lá” e experenciou no corpo e na alma a violência. Já para Didi-Huberman as 

imagens, sobretudo os registros fotográficos, permitem trazer os vestígios que sobreviveram 

ao projeto nazista de não deixar rastros dos extermínios em massa e, nesse processo, dirigem-

se ao inimaginável (o horror que transborda as fronteiras da razão) revelando parte da 

realidade histórica (DIDI-HUBERMAN, 2004)  

A complexidade desse debate é tão maior na medida em que ele envolve, por um lado,  

a rememoração de acontecimentos de grave violência, na qual a própria condição humana é 

colocada em dúvida, por outro uma situação paradoxal: os acontecimentos traumáticos são 

difíceis de lembrar — tanto no plano emocional de seus envolvidos quanto no plano de seus 

formatos de representação —, mas ao mesmo tempo são difíceis de esquecer, 

“impossibilitando a mera recusa, pela negação, de um passado indesejado” (SOARES; 

QUINALHA, 2011, p.79).  

Decorre disso a importância cada vez mais reconhecida da construção da memória 

coletiva, que remeta justamente a fatos históricos “que transcendem as intimidades 

individuais, a despeito de também influenciá-las” (SOARES; QUINALHA, 2011, p.79).  A 

memória coletiva do ponto de vista das vítimas é constituída como um “núcleo a partir do 

qual se articulam relatos dissidentes, ainda que nem sempre excludentes, entre si” (SOARES; 

QUINALHA, 2011, p.79). Nesse cenário de diversidade em constante diálogo, a memória 

coletiva das vítimas assume o caráter de arena de embates, envolvendo os testemunhos dos 

sobreviventes e seus familiares, a constituição de “lugares de memória”, a construção de 

“antimonumentos”, bem como a construção de instituições museológicas e memoriais. 
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3.3.2 A memórias dos vencidos e a história como práxis 

 

A memória coletiva é uma arena de lutas pelas significações da realidade. Existem em 

nossa sociedade múltiplas memórias coletivas que estão em constantes disputas, acordos, 

dissidências e confluências.  Em linhas gerais, como nos mostra Le Goff (2000, p.298), as 

memórias podem servir em pelo menos dois sentidos: o da celebração ou o da denúncia. A 

primeira usualmente interessa às classes hegemônicas e à manutenção do status quo e está 

intimamente ligada à memória coletiva nacional e à história oficial. Via de regra, como nos 

ensina o autor (2000, p. 20-23), essas memórias são mitificadas e representam versões 

distorcidas do conhecimento científico histórico. No segundo caso, o da denúncia, as 

memórias coletivas buscam iluminar pontos que foram ignorados pela história oficial e pela 

memória coletiva nacional. Constituem o que Pollak denomina, conforme mostramos na 

seção 3.1.2 deste capítulo, “memórias subterrâneas” e abarcam as memórias coletivas 

traumáticas. Estão relacionadas às demandas políticas, culturais e sociais dos grupos 

subalternos e a despeito de contarem com uma grande carga de reconstituição subjetiva, 

emocional e imaginativa tendem a produzir um conhecimento menos mitificado e mais 

“verdadeiro” sobre o passado, em relação às memórias coletivas hegemônicas.  

Além de estarem relacionadas ao contexto histórico pós-Holocausto, as memórias 

sobre acontecimentos traumáticos e de sistemática violação dos direitos humanos estão 

também articuladas às mudanças ocorridas no campo da historiografia ao longo do século 

XX, tendo como marco a fundação da Escola dos Anais.  

Com efeito, a escola dos Anais (e depois a Nova História) contesta as narrativas 

oficiais, largamente amparadas no paradigma positivista, que reduzem relações complexas a 

fatos e acontecimentos realizados pelos grandes heróis e, nesse processo, silenciam sobre o 

papel do cotidiano e a agência histórica das camadas populares na construção da história 

(BURKE, 2010; LE GOFF, 1985). 

De forma sumarizada, Burke (2010, p. 12) elenca as contribuições da Escola dos 

Anais: 

 

Em primeiro lugar, a substituição da tradicional narrativa de acontecimentos 

por uma história-problema. Em segundo lugar, a história de todas as 

atividades humanas e não apenas a história política. Em terceiro lugar, 

visando completar os dois primeiros objetivos, a colaboração com outras 

disciplinas, tais como a geografia, a sociologia, a psicologia, a economia, a 

linguística, a antropologia social, e tantas outras.   
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Além do mais, como nos mostra Odália (2013, p. 7), citando a célebre frase de Lucien 

Febvre, “a história é filha do seu tempo”. Quer dizer, o discurso histórico é realizado por 

sujeitos situados num determinados contexto social e histórico, pertencentes a determinada 

posição de classe e inseridos em determinada cultura. Assim, os sujeitos do discurso histórico 

“elaboram determinadas articulações dos fatos (e não outras), selecionando com base no que 

eles consideram de importância na contemporaneidade histórica e elaborando as articulações 

dos acontecimentos do passado a começar da contemporaneidade” (BACCEGA, 2007c, p. 25-

6).  

Disso desenha-se o caráter propriamente político do discurso histórico e a importância 

social e política da constituição das memórias coletivas acerca dos episódios de sistemática 

violação dos direitos humanos. Conforme defende Walter Benjamin (1985, p. 222-7), o 

passado comparece no presente e nos chama a tomar posição em relação a ele. Cabe ao 

escriturador do discurso histórico definir se vai engrossar a história oficial, celebrando os 

heróis e vencedores ou se, ao contrário, vai contestá-la, iluminando o ponto de vista dos 

vencidos, denunciando as violências, opressões, genocídios, torturas e mortes levadas a cabo 

pelas classes dominantes ao longo da história. 

Situando as memórias coletivas das vítimas  à luz da Análise de Discurso de Linha 

Francesa entendemos que as iniciativas memorialísticas, levadas a cabo por instituições como 

o Memorial da Resistência,  instauram uma materialidade discursiva predisposta a se 

contrapor à relativa ausência de discursos que contemplam como agentes históricos os 

vencidos, as vítimas, as classes dominadas etc. Nesse contexto, os discursos produzidos 

participam dos embates pela hegemonia dos sentidos sociais ao fazerem emergir a 

materialidade e a historicidade dos sentidos que foram (e são) permanentemente silenciados e 

apagados, através de procedimentos ideológicos de naturalização da violência, da dominação 

e da violação dos direitos humanos.   

Conforme nos mostra Orlandi (2012), o trabalho da ideologia é o de produzir 

evidências, ou seja, apagar a materialidade e a historicidade dos sentidos através do 

esquecimento e do silenciamento e, assim, apresentar esses sentidos como evidentes. Em 

outras palavras, significa dizer que a ideologia opera através de procedimentos de 

naturalização: apresenta aos sujeitos a inexorabilidade dos sentidos e da ordem das coisas 

como estão. Nesse sentido, a ideologia geralmente interessa às classes hegemônicas que 

buscam incessantemente fixar valores e sentidos para garantir a manutenção da ordem de 

dominação. 
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Destaca-se, aqui, a importância política da preservação e da comunicação das 

memórias coletivas das vítimas na constituição de discursos contra hegemônicos. É através do 

discurso que as memórias tomam sua forma plena. Na figura de enunciadores e enunciatários 

dos discursos sociais em circulação na sociedade, o sujeito que rememora produz 

determinadas materialidades discursivas, traz à tona o que fora silenciado, tensiona o que está 

fixado: ilumina a dimensão propriamente histórica das sociedades, ao mesmo tempo em que 

denuncia os episódios de violência e dominação que constituem a história. Revela, para usar 

as reflexões de Benjamim (1985), que por trás de toda opulência cultural, por trás de toda 

civilização e por trás de todos os monumentos, há uma dimensão de barbárie.   

Construídas em contextos sociais pós-traumáticos e/ou de justiça de transição 

(momentos de passagem de regimes autoritários para democráticos), essas memórias 

reivindicam, fundamentalmente, o direito à lembrança, à verdade e à justiça face aos 

processos de silenciamento e/ou ocultamento acerca desses episódios e períodos. 

As memórias de episódios traumáticos possibilitam que as vítimas e seus familiares 

expressem a dor sofrida pelas atrocidades contra eles cometidas. Nesse sentido, constituem 

uma reparação simbólica aos silenciados, mortos e sobreviventes. Ao mesmo tempo, enquanto 

espaço de produção de (re) conhecimento acerca de episódios traumáticos e violentos da 

história da humanidade, são espaços que possibilitam a reflexão coletiva sobre o legado desse 

passado e sua possível permanência na sociedade contemporânea. 

As memórias coletivas de episódios traumáticos e de violência lidam com “temas 

sensíveis” por tratarem de um passado recente e problemático. Problemático não só no sentido 

de que possuem como objeto acontecimentos de extrema violação dos direitos humanos — 

acontecimentos difíceis de abordar e de rememorar — mas, sobretudo, no sentido de que 

acerca desse passado ainda não há um consenso na sociedade sobre o que dizer e como dizer.  

Esse embate de sentidos acerca do passado recente, envolvendo a construção de uma 

memória coletiva e a reparação simbólica e material aos vitimados e seus familiares, é ainda, 

na maioria dos casos, como no Brasil, um processo em curso que encerra diversas e 

conflitantes versões em disputa (ARAUJO, 2013, p. 9). Nesse contexto, a importância dos 

diversos Memoriais ao redor do mundo e, em nosso caso, do Memorial da Resistência, é 

central para o fortalecimento de uma cultura verdadeiramente democrática. 

Indissoluvelmente ligado à realidade social na qual estão inseridos, os discursos desses 

Memoriais buscam estabelecer uma conexão entre passado, presente e futuro que tenha como 

finalidade a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Desta forma, o passado 

resgatado pelos Memoriais não é abstraído da história, mas sim apresentado com o propósito 
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de educar e fomentar a consciência crítica de seus frequentadores acerca de sua realidade 

social e histórica. Conforme revela o lema da Coalisão Internacional de Sítios de Consciência, 

principal rede mundial de Memoriais, o resgate da memória coletiva tem como propósito 

levar os sujeitos à ação18.  Quer dizer, a memória evocada opera como conhecimento coletivo 

que venha a evitar que tais episódios trágicos não se repitam na história da humanidade.  

Com efeito, conforme a perspectiva defendida pelo filósofo italiano Antonio Gramsci, 

nas palavras de Schlesener (2007, p. 42), a história é entendida “como um processo 

contraditório de construção das sociedades e o passado pode ser constantemente retomado e 

reinterpretado no processo de crítica das relações sociais do presente”. Assim, dentro da 

perspectiva do filósofo (1984, p. 32-35), o estudo da história (e com ele, o consumo das 

memórias) não deve ser entendido como atividade especulativa, mas sim como atividade 

fundamentalmente política voltada para a compreensão dos embates históricos do passado e 

do presente. Em outras palavras, uma atividade que esteja voltada tanto para a compreensão 

das condições históricas que levaram às situações de aniquilamento e violação das vítimas 

quanto para a compreensão das dinâmicas sociais do presente que incidem no ocultamento ou 

não dos fatos passados.  

Ao dar destaque a determinados acontecimentos e memórias, os memoriais e museus, 

conforme apontamos no capítulo anterior, contribuem para a edição do mundo, 

desempenhando importante papel na práxis de (re) construção das representações e 

imaginários sociais. Nesse sentido, essas instituições — em um processo dialógico de 

interação com a sociedade —  exercem um papel de desenho e redesenho dos sentidos sociais 

voltados para o aprimoramento e para a consolidação de uma sociedade mais justa e 

igualitária. 

 

3.3.3 Memórias traumáticas: contextos globais e nacionais 

 

Segundo argumenta Huyssen (2014), a “cultura da memória” é um fenômeno de 

proporções globais. Entretanto, essa cultura assume “diferentes intensidades em diferentes 

partes do mundo, e as lutas por um futuro melhor, evidentemente, não desapareceram”. Nesse 

contexto, o autor destaca o deslocamento transnacional do discurso da memória do 

Holocausto para contextos nacionais como na América Latina e na África do Sul: o 

Holocausto é compreendido como evento-chave da violação dos direitos humanos, operando 

                                                 

18 O lema da International Coalition of Sites of Consciense (Coalisão Internacional de Sítios de Consciência) é 
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como modelo para a construção das memórias das ditaduras e do apartheid. Assim, o “lugar 

político das práticas de memória é ainda nacional, não pós-nacional ou global” (HUYSSEN, 

2014, p. 14). 

Para Huyssen (2014, p. 13-15), na América Latina, na Austrália e em alguns países da 

África, do Leste europeu e da Ásia, a “cultura da memória” possui um acento marcadamente 

político, voltado para projetos de direitos humanos e de transformação do status quo. Nesse 

sentido, diferencia-se da maior parte das iniciativas de memorialização realizadas na Europa e 

nos EUA, caracterizadas por uma recuperação fetichista e politicamente vazia — discursos da 

memória que buscam na celebração do passado a legitimação do presente: 

  

O que aparece aqui [sociedades Ocidentais do Atlântico Norte] como um 

marketing cada vez mais bem-sucedidos por parte da indústria cultural [...] 

adquire uma inflexão mais explicitamente política noutras partes do mundo. 

Especialmente a partir de 1989, as temáticas da memória e do esquecimento 

emergiram como preocupações dominantes em países pós-comunistas na 

Europa do Leste e na antiga União Soviética; permanecem enquanto 

assuntos políticos chave no Médio Oriente; dominaram o discurso público na 

África do Sul com a sua Comissão para a Verdade e Reconciliação; e são 

onipresentes no Ruanda e na Nigéria; estimulam o debate racial que estalou 

na Austrália em torno da “geração roubada”; sobrecarregam a relação entre 

Japão e a China e a Coreia; e determinam em diferentes níveis, o debate 

cultural e político acerca dos “desaparecidos” e dos seus filhos nas sociedade 

pós-ditadura na América Latina [...] (HUYSSEN, 2014, p.13-4). 

 

 

Em seu estudo, Huyssen (2014, p.32) propõe separar as memórias coletivas 

“produtivas” das memórias coletivas “não produtivas”. As memórias “produtivas” são aquelas 

que estão voltadas para a recuperação do passado com vistas a projetos políticos de 

transformação da sociedade e que encontram sua concretização em iniciativas como os 

museus e memoriais voltados para as memórias das ditaduras latino-americanas, nas quais se 

inclui o Memorial da Resistência. As memórias “não produtivas” estão concentradas em 

iniciativas museológicas que buscam a reconstituição do passado “tal como ele ocorreu” 

como os “museus da história viva” que realizam encenações sobre batalhas da guerra civil 

norte-americana, nos EUA. Grosso modo, podemos aproximar a noção de “memória 

produtiva” ao que Meneses (1994), conforme assinalamos no capítulo 2 desta tese, denomina 

de “Laboratórios da História”: espaços museológicos voltados para a reflexão dos sentidos, 

tensões e contradições implicados na constante (re) construção do discurso histórico e que se 

                                                                                                                                                         

“memory to action” (memória para ação) ver: http://www.sitesofconscience.org/ 



100 

 

 

opõem aos “Teatros da Memória”: espaços voltados para tão somente a contemplação do 

passado “em si”, sem qualquer articulação com o presente. 

Um dos principais exemplos nacionais de trabalho “produtivo” da memória foi 

realizado, segundo compreende Huyssen (2014, p. 38-41), na Argentina. Desde 1983 com o 

fim da ditadura militar, houve nesse país uma intensa luta política, jurídica e simbólica que 

fez com que fosse publicamente reconhecido a natureza criminosa do regime militar. O amplo 

debate, o julgamento e punição dos responsáveis pelo terrorismo de Estado e a reparação 

material e simbólica às vítimas e seus familiares foram, conforme argumenta o autor (2014, 

p.38), cruciais “para o sucesso da transição para a democracia”, sendo o país o mais avançado 

dos países latino-americanos no que se refere ao debate político e às políticas públicas de 

memória sobre o passado recente de violação aos direitos humanos. 

Em outros países da América Latina, como Uruguai, Chile e Guatemala, o autor 

identifica um avanço nos debates públicos acerca da memória sobre as ditaduras a partir da 

década de 1990; em contrapartida, em relação ao Brasil o autor, concebe que tanto esses 

debates quanto as políticas públicas de rememoração encontram-se em outro estágio, menos 

desenvolvido (HUYSSEN, 2011, p.328-329). 

 O diagnóstico de Huyssen é corroborado por Seligmann-Silva (2014) que interpreta 

que em nosso país existe uma resistência em se realizar políticas de memórias voltadas para o 

ponto de vista das vítimas e excluídos, em geral, e, em particular, para a reflexão acerca da 

ditadura civil-militar.  

 

3.3.4 Memória da ditadura no Brasil  

 

3.3.4.1 Memória e esquecimento no contexto brasileiro de transição democrática 

 

 A historiadora Janaína Teles (2015) nos ensina que que são dois os atos inaugurais da 

memória sobre a repressão da ditadura civil-militar no Brasil: (1) o projeto “Brasil: Nunca 

Mais” de 1985 e (2) a abertura da vala clandestina de Perus em 1990.  

Idealizado por advogados de defesa e organizado por ex-presos políticos, jornalistas e 

historiadores o livro “Brasil: Nunca Mais” registra 707 processos completos e dezenas de 

outros incompletos encontrados nos arquivos da Justiça Militar, copiados de forma secreta 

entre os anos de 1979 e 1985. Sendo o primeiro registro tornado público sobre a repressão e a 

resistência durante a ditadura, a obra favoreceu a constituição de uma consciência coletiva 

acerca da política repressiva do período e do estado dos sobreviventes — servindo, inclusive 
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como meio para a formação escolar e acadêmica —, bem como serviu de base para a 

sistematização de denúncias de violação aos direitos humanos, ao longo dos últimos trinta 

anos (TELES, 2015, p. 194).  

Já a abertura da Vala de Perus, foi pautada pela busca “dos restos mortais de militantes 

assassinados pelos órgãos de segurança daquele período, ganhando ampla repercussão junto à 

opinião pública, com efetivas consequências nas investigações daqueles crimes (TELES, 

2015, p.205). As escavações das valas de Perus foram amplamente divulgadas pelos meios de 

comunicação e geraram ampla comoção pública diante das imagens dos coveiros 

desenterrando centenas de sacos contendo ossos, fazendo emergir “algumas das mais 

emblemáticas memórias da ditadura” (TELES, 2015, p.206). 

Não obstante, a despeito de inúmeras iniciativas de memorialização empreendidas a 

partir do segundo mandato do presidente Lula (2008-2012), e desenvolvidas durante o 

governo Dilma, como a Comissão Nacional da Verdade — que sistematizou as informações já 

existentes sobre o período ditatorial (CNV, 2014) — “a recuperação factual sobre a repressão 

política empreendida durante a ditadura, assim como a reflexão sobre os sentidos desse 

passado permanecem inconclusas” (TELES, 2015, p.193). Para a autora, falta um 

levantamento exaustivo e profundo "sobre as pessoas assassinadas ou punidas por razões 

políticas, as circunstâncias de tais crimes e seus responsáveis” (2015, p.193). O que se 

observa em nosso país é uma ampla negação dos direitos à verdade e à justiça, bem como 

inúmeras limitações existentes no que diz respeito às políticas de reparação relativas ao 

passado recente. Nesse contexto, há uma dificuldade de articulação e comunicação das 

memórias sobre a ditadura civil-militar (TELES, 2015, p. 193). 

Entre diversos fatores, essa situação de “falta de memória” sobre o período se deve ao 

fato de a transição democrática no Brasil ter se dado sem rupturas substantivas, caracterizada 

pela ideia de “pacto nacional”, quer dizer, pela conciliação entre as elites civis e os militares, 

garantindo que o passado recente não fosse profundamente revisitado. Conforme nos ensina 

Lissovsky (2015, s/p): 

 

Nos anos que seguiram à redemocratização, a ditadura foi imaginariamente 

colocada entre parênteses. Olhar para o futuro era a tônica dominante de 

todos os atores durante as décadas de 1980 e início dos 1990: na economia, 

tratava-se de vencer o “dragão da inflação”; na vida civil, a prioridade era 

assegurar os novos direitos que haviam sido estabelecidos pela constituição 

de 1988; e finalmente, no campo político-partidário, apostava-se a 

perspectiva de eleger governos de esquerda. 
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Como assinalamos anteriormente, as memórias coletivas são construções atravessadas 

por disputas sociais. Diversos agentes e sujeitos estão em constante luta para imporem suas 

versões e interpretações da história. Nessa disputa os agentes e sujeitos buscam “afirmar a 

legitimidade de sua posição, em face de seus vínculos com o passado, estabelecendo 

continuidades ou rupturas com o mesmo” (TELES, 2012, p.264). 

Em relação às vítimas, seus familiares e os setores progressistas da sociedade, há um 

esforço em romper com o passado ditatorial, tendo como projeto a consolidação de uma 

sociedade verdadeiramente democrática. Esse processo encerra uma demanda pelo direito à 

memória, à verdade e à justiça que tem como um de seus eixos a busca pela punição dos 

agentes sociais envolvidos na construção e manutenção do regime de exceção. Aqui, a 

rememoração opera no sentido de recuperar o passado de violência para então, superá-lo, 

numa nova ordem social, mais justa e igualitária. 

 Em outro lado das disputas pelas significações do passado recente, há os grupos que 

estiveram ligados à ditadura e dela se beneficiaram, sobretudo os militares, os agentes da 

repressão estatal, os grandes meios de comunicação, bem como parte da elite política e 

econômica. Nesses setores da sociedade, existe uma vontade de ruptura com o passado, porém 

em uma dimensão diferente dos grupos progressistas: busca-se esquecer o passado de 

controle, violência e repressão. O esforço é por ocultar a participação de agentes estatais e da 

sociedade civil no regime, os dirimindo de quaisquer ônus simbólicos e/ou materiais, bem 

como evitando o julgamento e punição dos responsáveis pela repressão. O olhar está 

direcionado para o presente (no contexto de transição democrática, na nova Constituição 

Federal e nas eleições presidenciais) e para o futuro da nação.  

Como nos ensina Berger (2015, p.4) o esforço dos militares e da grande mídia é fazer 

esquecer a ditadura, “[...] ora silenciando e ocultando o que aconteceu, ora confundindo as 

pessoas ao igualar as ações cometidas pelos dois lados ora espetacularizando a tortura pela 

repetição de imagens produzidas nos moldes dos filmes de circulação comercial”. O 

esquecimento, nesse caso, é obtido não só por procedimentos discursivos de silenciamento e 

ocultamento do passado ditatorial, mas também “por meio da disponibilização abundante de 

informação banal que tem o mesmo poder que o silenciamento”. 

 Não obstante, esse duplo movimento de ruptura com a ditadura, realizado, por um 

lado como denúncia ou acusação, por outro como esquecimento voluntário, é acompanhado 

por esforços que buscam evidenciar aspectos de continuidade entre a ditadura civil-militar e a 

sociedade brasileira contemporânea. Esses esforços são levados à cabo por grupos 

progressistas da sociedade civil que buscam iluminar a permanência, hoje, de práticas 
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repressivas e de violação dos direitos humanos, sobretudo a perpetrada pela Polícia Militar 

contra jovens pobres e negros da periferia — dimensão amplamente silenciada pelos grandes 

meios de comunicação.  

Essa questão acerca dos marcos temporais e a continuidade e/ou ruptura da ditadura 

com nosso presente, do ponto de vista de alunos e professores a partir da recepção do discurso 

do Memorial da Resistência, é por nós trabalhada no sexto capítulo desta tese, na seção 6.2.1 

“Percepção temporal: continuidades e rupturas”. Nessa, buscamos indicar como a (re) 

produção de sentidos por parte dos alunos e professores se articula aos contextos e estruturas 

sociais e históricas do Brasil contemporâneo, dando, assim, mais corpo aos apontamentos 

apresentados neste capítulo. 

 

Cabe ressaltar que não é somente em relação à reconstrução de memórias sobre o 

passado, recente ou distante, que os meios de comunicação operam como produtores de 

memória coletiva. Os fios do discurso histórico são costurados pelos meios de comunicação 

também por meio das narrativas dos acontecimentos da atualidade no processo de edição da 

realidade, envolvendo a seleção do que vai ser noticiado. Os meios de comunicação, 

sobretudo os jornalísticos, contribuem para a instituição do que será lembrado e do que será 

esquecido (BERGER, 2009,2015). Conforme nos ensina Marialva Barbosa:     

 

[...] ao produzir o acontecimento como ruptura – algo que emerge na duração 

– a partir de um modelo de normalidade ou anormalidade, considerado a 

priori, os meios de comunicação tornam-se espécie de “senhores da memória 

da sociedade”, sendo detentores do poder de fixar o presente para um futuro 

próximo ou distante. Ao legitimar o acontecimento divulgando-o e tirando-o 

de zonas de sombras e de silêncio, impõem uma visão de mundo que atua 

outorgando o poder” (BARBOSA, 2005, p. 108-109). 

 

Dentro desse embate pela memória, podemos notar que os discursos e lembranças 

atinentes aos interesses dos setores dominantes, setores conservadores e dos grandes meios de 

comunicação foram os que se tornaram hegemônicos, fazendo parte da narrativa oficial de 

nossa nação.  

Por sentidos hegemônicos, conforme já mencionamos na apresentação desta tese, 

compreendemos o conjunto de sentidos que relativizam e/ou silenciam sobre inúmeras 

dimensões da história da ditadura. 
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3.3.4.2 Discursos e memórias hegemônicas sobre a ditadura civil-militar: o papel dos meios 

de comunicação 

 

A memória oficial é constituída a partir de um trabalho de enquadramento das 

memórias coletivas. Nesse processo é evidenciado as conexões que existem entre os grupos 

dominantes, e entre esses e os setores dominantes do campo de produção simbólica, sobretudo 

o jornalístico. 19  

Conforme nos mostram diversos pesquisadores do campo da comunicação, como 

Berger (2008, 2009, 2011, 2015),  Barbosa (2014a, 2014b, 2015), Castilho (2014), Dias 

(2014a, 2014b, 2014c), Martins (2014) e  Mello e Baccega (2015),  os meios de comunicação 

brasileiros produzem e fazem circular  discursos que relativizam as violências perpetradas 

pelo Estado e o caráter autoritário da ditadura civil-militar, bem como tendem a silenciar 

sobre diversas dimensões referentes ao período, sejam referentes às múltiplas resistências à 

ditadura, sejam relacionados à participação de diversos agentes da sociedade civil na 

construção e sustentação dessa — como diversas instituições midiáticas, empresários e 

associações empresariais.  

Ao analisar a rememoração das ditaduras por parte dos discursos jornalísticos, Dias 

(2014b, p.18) chama a atenção para o neologismo “ditabranda” cunhado pela primeira vez por 

um editorial do jornal Folha de S. Paulo em fevereiro de 2009:  

 

Nos últimos anos algumas interpretações equivocadas querem fazer crer que 

a ditadura militar (ou civil-militar como preferem alguns, ou ainda 

empresarial/militar como preferem outros) não teria sido tão repressiva, se 

constituindo naquilo que o editorial polêmico da Folha de S. Paulo, de 17 de 

fevereiro de 2009, chamou de “ditabranda”, numa alusão a não intensidade 

das ações repressoras. 

 

 O polêmico editorial a que se refere Dias se intitulava Limites a Chávez e tinha como 

objetivo refletir sobre a possível reeleição ilimitada do então presidente venezuelano. Hugo 

Chávez. Fundamentalmente, esse editorial ao fazer críticas ao governo chavista postulava que 

a ditadura civil-militar brasileira foi branda em relação a outras ditaduras latino-americanas.       

                                                 

19 Nesse processo ocorre o que Bourdieu (2010, 2011) denomina homologia funcional e estrutural entre o campo 

do poder, o campo econômico e os meios de comunicação. Para o eminente sociólogo há uma espécie de relação 

de “colaboração” entre os meios de comunicação e a elite, predisposta a produzir discursos e efeitos de sentidos 

que venham a reforçar e conservar o estado da sociedade, bem como assegurar a manutenção dos interesses 

econômicos das classes e grupos dominantes.  
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A noção de “ditabranda” está articulada às batalhas pela memória sobre a ditadura e 

envolve uma revisão da história. Em larga medida esse revisionismo faz frente aos 

testemunhos de vítimas e de diversos sujeitos envolvidos na ditadura civil-militar que 

evidenciam, incontestavelmente, as violências, mortes, censura, tortura perpetradas pelo 

Estado ao longo dos anos de 1964-1985. Como nos mostra Martins (2014), dada a 

impossibilitados de apagarem as evidências de todos esses atos, os militares que participaram 

diretamente da ditadura tendem a sustentar um discurso que se contrapõe à fala dos agentes 

que denunciam as barbaridades perpetradas:  

 

O Regime Militar no Brasil apresenta a peculiaridade de que os militares não 

conseguiram impor sua versão da história e sua memória como a oficial, 

ainda que tenham desestruturado os grupos de esquerda no início. Com os 

militares percebendo e acreditando que a esquerda venceu esse confronto das 

rememorações, muitas de suas produções são destinadas a se contraporem às 

publicações dos militantes (MARTINS, 2014, p. 13). 

 

 

Sendo assim, as prisões, as torturas, os desaparecimentos e as mortes são interpretadas 

como medidas de defesa da nação brasileira contra a subversão dos agentes do comunismo. 

De forma mecânica e maniqueísta os opositores da ditadura são identificados como 

comunistas, logo como essencialmente maus. Todos seus atos de resistência, interpretados 

como atos de terrorismo que vitimaram diversos cidadãos brasileiros.   

Esse embate de sentidos se torna mais forte e ganha espaço na mídia no ano de 2014 

por conta da efeméride de cinquenta anos do golpe e sobretudo por conta da divulgação do 

relatório da Comissão Nacional da Verdade.  

Com efeito, Carvalho (2014a, p. 1), a partir das reflexões da historiadora Maria Paula 

Araujo, aponta como resultado do relatório da CNV a instauração de uma ampla discussão 

“ético-política na sociedade [...] sobre os limites do poder do Estado, a possibilidade de 

instauração de um campo semântico comum do que é considerado violência, abuso e 

atrocidade e sobre práticas abusivas como a tortura”. 

Por um lado, a cobertura midiática da Comissão da Verdade é indicativa de um 

momento histórico em que o passado ditatorial sai da sombra e passa a ser objeto da pauta dos 

meios de comunicação. Esse período sócio histórico se relaciona às conquistas de grupos 

subalternos que conseguiram construir uma certa visibilidade para as memórias subterrâneas 

da ditadura, amparadas por políticas públicas federais, a partir dos anos 2002, e iluminadas 

em ocasião da efeméride de cinquenta anos do golpe civil-militar em 2014.   
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Em contrapartida, os discursos jornalísticos de cobertura da CNV evidenciam o lugar 

de fala e os interesses que os grandes meios de comunicação representam. Assim, o Jornal 

Nacional, da Rede Globo ao noticiar a instalação da CNV, assinalou, através do tom de voz 

do âncora William Bonner, que “[...] a Comissão da Verdade só vai investigar os crimes 

cometidos pelos agentes do Estado e que “[...] os militares acham que ela deveria ser 

ampliada para alcançar também os crimes cometidos pelos grupos de esquerda” (BERGER, 

2015, p. 7, grifo da autora). No programa jornalístico Bom Dia Brasil, da mesma emissora, a 

leitura sobre a Comissão é a mesma, conforme relata a Berger (BERGER, 2015, p. 7), citando 

a fala do apresentador:  “Os atos cometidos por opositores do Regime Militar não serão 

investigados”. Para a autora ambos os exemplos evidenciam a ligação dos militares e o 

jornalismo na defesa de uma leitura baseada na ideologia de reconciliação nacional, que, na 

verdade, é a defesa do esquecimento do passado de repressão.  

 Mello e Baccega (2015) compartilham da interpretação de Berger (2015) a partir de 

análise das reportagens e editoriais dos jornais Folha de S. Paulo e O Estado de S. Paulo na 

cobertura da divulgação do relatório final da Comissão. 

Segundo nos mostram os autores, ambos os jornais corroboram o relatório da CNV e 

dão destaque para o fato de ter havido mortes e torturas cometidas por agentes da ditadura. No 

entanto, os autores mostram que ambos os jornais também dão amplo espaço para o fato de 

que a Comissão “silenciou” sobre os vitimados pela resistência, essa compreendida como 

“terrorismo de esquerda”: 

 

Nesse contexto, a violência e o terrorismo (de Estado), relatados pela 

Comissão da Verdade são associados também aos que lutaram contra a 

ditadura (identificados de forma redutora como “a esquerda”). Essa 

associação acaba por significar a contestação da validade do relatório, 

acusado de parcial, conforme podemos observar em entrevista com o general 

de reserva Sylvio Ferreira da Silva, uma das “vítimas” do “terrorismo de 

esquerda”: Como pode uma coisa ser voltada somente para um lado? diz 

Silva, endossando o discurso dos militares de que a comissão ignorou os 

crimes cometidos pela luta armada [...] A comissão só ouviu um lado só, o 

lado do terrorismo não foi investigado” (MELLO; BACCEGA, 2015, p. 

109). 

 

 

Entendemos, a partir da noção de processo comunicacional, que a presença na mídia 

dos discursos hegemônico em relação à ditadura civil-militar estão intimamente articulados à 

existência de discursos conservadores sobre o referido período histórico em circulação em 

nossa sociedade.  
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Como nos mostra Gregolin (2007, p. 22), “as vozes que falam na mídia fazem eco a 

outros dizeres que vêm de outros lugares da sociedade”. Os discursos midiáticos sobre a 

ditadura se inserem numa cadeia discursiva.  Isso implica que não podemos pensar os meios 

de comunicação como emissores isolados das práticas culturais e comunicacionais que 

perpassam o cotidiano de nossa sociedade: 

 

Deseja-se, com a lembrança de Bakhtin, afastar as visões automatizadoras 

dos fluxos comunicativos estejam elas adstritas ao emissor/enunciador, ao 

receptor/enunciatário e mesmo ao media. A perda do componente dialógico 

e de interações signo/sujeito/mundo pode resultar em compreensões 

circunscritas da complexa forma de a comunicação se apresentar no mundo 

contemporâneo, esfumando-se, inclusive, a perspectiva acerca do papel das 

mediações e dos mediadores na constituição das diferentes sequências de 

sentido (CITELLI, 2004, p. 61). 

 

Interpretamos que no Brasil não há uma cultura da memória de denúncia sobre a 

ditadura enraizada nas práticas cotidianas. Os discursos que buscam trazer à tona as memórias 

de repressão, controle e resistência constituem-se como forças contra hegemônicas. 

Por outro lado, é importante ressaltar que as hegemonias e as contra hegemonias 

fazem parte de um mesmo bloco histórico e se relacionam dialeticamente num embate 

permanente pelos sentidos sociais. Dentro de um discurso hegemônico ou de um discurso 

contra hegemônico convivem, de forma contraditória, negociada e dialógica, sentidos 

dominantes e subalternos (GRAMSCI, 1984). Desta forma, não devemos considerar de forma 

redutora o discurso midiático como expressões mecânicas da hegemonia. Assim como a 

cultura é uma arena de embates, as estruturas midiáticas e escolares são passíveis de 

contradições e aberturas — são atravessadas por mediações.  

Embora não ignore a força condicionante e primordial das relações de produção, 

tampouco ignore que o consenso (hegemonia) seja escudado pela coerção, a noção 

gramsciana de hegemonia abre espaço para brechas. Embates de sentido: batalhas culturais e 

políticas que são travadas na arena da sociedade civil. Conforme observa Coutinho (2003, 

p.31), na visão de Gramsci a “estrutura social é dinâmica, as relações sociais são 

contraditórias e as instituições são permeadas pelo conflito”.   

O conceito de hegemonia indica o caráter dinâmico e relacional das trocas e embates 

simbólicos entre as diversas classes sociais, e permite compreender que o poder dominante 

está difusamente inscrito na textura da vida cotidiana e que deve a todo o momento travar 

combate com forças contra hegemônicas. Desta forma, o conceito de hegemonia permite 

compreender que as classes sociais não são compartimentos da realidade social que se 
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“enfrentam” de forma estática e mecânica, mas sim que compõem um conjunto de relações 

sociais, de visões de mundo que dialogam, se enfrentam. Isto implica conceber que nenhuma 

hegemonia pode esgotar os significados e valores de qualquer sociedade (EAGLETON, 

1997). 

 

3.3.4.3 Memórias subterrânea e discursos contra hegemônicos 

 

A memória oficial não é consensual. Em qualquer contexto social nunca haverá só 

uma interpretação do passado. A memória coletiva é aberta e permeada de conflitos. A todo 

instante, as memórias oficiais sobre a ditadura travam uma luta com as memórias subalternas 

— a da voz das vítimas, dos dominados e excluídos da história oficial — pela hegemonia das 

representações e significações de nosso passado recente (POLLAK, 1989) 

Se por um lado, o objetivo dos militares, dos setores dominantes e dos grandes meios 

de comunicação foi o de trabalhar o esquecimento desse passado, tendo como mote a noção 

de “harmonia social”, por outro, diversas vozes surgiram e, aos poucos, foram conquistando 

espaço na trama cultural de nosso país. Desde a abertura democrática em 1985 a narrativa 

oficial vem sendo tensionada através do surgimento de diversos materialidades discursivas 

contra hegemônicas: em livros biográficos, programas televisivos, filmes, documentos e 

registros culturais e comunicacionais da época ditatorial, pesquisas acadêmicas, dentre outros 

(BERGER, 2009).  

A noção de “memória subterrânea” desenvolvida por Pollak (1989) é valiosa para 

compreendermos a dinâmica complexa que existe na disputa entre as diversas significações 

do passado. As memórias subterrâneas possuem uma materialidade discursiva, porém elas não 

encontram voz ampla nos debates públicos. São clandestinas, inaudíveis, sufocadas pelas 

vozes hegemônicas. No entanto, elas estão em algum lugar à espera de condições sociais e 

histórica que permitam que elas venham à tona. Ao longo da ditadura civil-militar foram 

amplamente silenciadas pelo aparato estatal de repressão e censura, já no processo de abertura 

vão ganhando força na medida em que há uma demanda de setores da sociedade pelo 

esclarecimento do passado, bem como pela obtenção de justiça.  Nesse contexto, estão 

inseridos o projeto “Brasil Nunca Mais” e a abertura da Vala de Perus. 

Ao longo dos anos pós-ditadura pode ser observado uma leve tendência de 

crescimento na produção e circulação de memórias da ditadura contra hegemônicas. Como 

nos mostra Wainberg (2010), a partir de levantamento de amostra bibliográfica abarcando o 

período de 1964 a 2009, há na década de 2000 um ponto de inflexão na quantidade de livros, 
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teses e dissertações que tratam sobre o tema. Segundo o autor, o tom dessas publicações se dá 

numa perspectiva de esquerda “que descreve os acontecimentos de 1964 como um golpe, o 

regime instalado pelos militares como uma ditadura e sua luta militar como sendo em favor da 

redemocratização do país” (WAINBERG, 2010, p. 51). 

A leitura de Wainberg é reforçada por Carvalho (2014a, p.1) que assinala que a partir 

da segunda metade da década de 1990 é possível identificar uma constante produção 

audiovisual, “seja ela ficcional, baseada em obras biográficas e autobiográficas, de 

documentários para cinema e televisão”, bem como uma regular produção editorial, através de 

jornais (impressos e virtuais) e de revistas abordando questões relacionadas à ditadura. 

O crescimento de bens culturais voltados para a leitura crítica da ditadura encontra seu 

ápice em 2014, quando se marca a lembrança de cinquenta anos do golpe militar. Por conta 

dessa efeméride, como nos ensina Carvalho (2014a, p.1), o tema da ditadura-civil militar 

alcançou grande evidência em distintos espaços sociais”: seminários e debates foram 

organizados por diversas organizações da sociedade civil; o mercado editorial lançou e 

relançou livros, revistas e edições temáticas; “canais de televisão, sites e blogs na internet 

publicaram, exibiram ou repercutiram uma extensa produção jornalística sobre variadas 

aspectos do período ditatorial”.   

Esse contexto de rememoração indica um relativo avanço no debate público sobre a 

ditadura civil-militar, expresso no crescente número de movimentos sociais, organizações, 

coletivos e mídia alternativa. Por outro lado, conforme nos ensina Berger (2009, p. 30) está 

inserido no contexto global de “emergência da memória como uma das preocupações 

culturais e políticas centrais das sociedades ocidentais”, denominado por Huyssen, como 

discutidos anteriormente, de cultura da memória. 

Para Berger (2009, p.30), a cultura da memória da ditadura no Brasil se inscreve “no 

movimento internacional que recorda traumas nacionais”: ela serve-se de relatos de 

testemunhas da época; acontece nos meios de comunicação ou através dos suportes midiáticos 

disponíveis “e carrega as ambiguidades da triangulação entre lembrar, esquecer e narrar. E deixa 

suspensa a pergunta sobre as possibilidades de a cultura produzida nos suportes midiáticos 

iluminar e esclarecer o acontecido”. 

O tropo discursivo que serve como modelo das produções culturais sobre a ditadura 

brasileira, sobretudo no que diz respeito às produções audiovisuais e editoriais, é o mesmo 

utilizado pelas produções internacionais para retratar o Holocausto. Os testemunhos dos campos 

de concentração de Primo Levi e de Elie Wiesel servem como paradigma para os relatos dos 

sujeitos que estiveram diretamente engajados nos acontecimentos da ditadura: são relatos 
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fundados na memória da experiência, marcados pela dor e sofrimento da lembrança e situados 

na chave da admoestação (no lembrar para não se repetir). Como exemplo desse tipo de 

produção no Brasil podemos elencar os livros “Memórias do esquecimento” (Flávio Tavares, 

1999) e “K.: relato de uma busca” (Bernardo Kucinski, 2012) 

 No campo audiovisual estão presentes na maioria dos filmes brasileiros os mesmos 

elementos narrativos presentes nas obras que retratam o Holocausto: 

 

A imagem dos campos de concentração, assim como as cenas de tortura, 

acompanhadas do olhar angustiado, dos gritos do policial, do corpo 

amedrontado, vão formando um arquivo de imagens da dor, que se repetem, 

em princípio, pela orientação de que nada do que aconteceu deve ser perdido 

para a história e que narrar cura e esclarece (BERGER, 2009, p.35). 

 

 

A forte presença das memórias traumáticas na Indústria Cultural faz suscitar em 

diversos autores a indagação acerca dos usos e abusos da memória (BERGER, 2009; 

HUYSSEN, 2014). Se por um lado, nossa sociedade é atravessada pelos meios de 

comunicação e pelo consumo, sendo infrutífero pensarmos a questão das memórias coletivas 

fora deles; por outro, há a questão de se saber em que medida a memória traumática é 

“abusada”, servindo tão somente a interesses comerciais e não como elementos que sejam 

usados para a reflexão e para a construção de uma sociedade verdadeiramente democrática. O 

risco, aqui, conforme argumenta Berger (2009, p.35) é o de essas memórias midiatizadas 

contribuírem para naturalizarem a violência e, assim, descumprirem “a razão de ser da 

memória subterrânea” — a contestação das narrativas oficiais.   

A essa questão, soma-se o problema da permanência do silêncio e do esquecimento de 

importantes dimensões da ditadura no Brasil, malgrado o crescimento de vozes contra 

hegemônicas nos últimos anos. 

Embora aos poucos venham emergindo, as memórias subterrâneas sobre a ditadura 

não encontram “eco” nos grandes meios de comunicação e no debate público brasileiro. As 

memórias contra hegemônicas/subterrâneas, a despeito de contarem com a ação de diversas 

organizações da sociedade civil e de políticas públicas de memória ainda são fracas em 

relação ao poder midiático para enquadrar as memórias coletivas. À título de ilustração 

podemos citar algumas dessas iniciativas, como os programas promovidos pela Secretaria de 

Direitos Humanos da Prefeitura de São Paulo durante a gestão de Fernando Haddad, Partido 

dos Trabalhadores, (2012-2016), que estimularam a construção de lugares de memória, bem 

como diversos cursos e ações junto a associações de ensino forma e não formal; como o 



111 

 

 

movimento “Ocupa DOPS” que organiza uma campanha pela transformação do prédio do ex-

DOPSS/RJ em espaço de memória e resistência; como o “Núcleo de Preservação da Memória 

Política” que realiza uma série de atividades culturais e formativas e em conjunto com a 

OAB/SP logrou transformar o espaço da Auditoria Militar na cidade de São Paulo numa 

instituição museológica intitulada “Memorial na Luta pela Justiça”, a ser inaugurada em 2017; 

o coletivo “Os Aparecidos políticos” que articula arte com política a partir de intervenções 

urbanas, escraches, grafites, lambe-lambe e rádio livre na luta por memória, verdade e justiça. 

O esquecimento, a despeito das iniciativas acima arroladas, também está presente no 

campo escolar, a principal instituição agenciadora das memórias coletivas ao lado dos meios 

de comunicação. Como nos apontam Araújo (2013), Carvalho (2014a), Castex (2009), Peres 

(2014), existem inúmeras deficiências presentes nos livros didáticos, no que diz respeito à 

ausência de narrativas que iluminam os diversos episódios de tortura, repressão e resistência, 

bem como existem diversos obstáculos para a prática didática sobre a ditadura civil-militar. 

As afirmações desses pesquisadores foram corroboradas por outros pesquisadores e 

profissionais da Educação e da História (informantes privilegiados), através de conversas 

informais conosco ao longo de nossa pesquisa.  

Essa questão é tão mais preocupante em relação à construção de uma sociedade justa 

igualitária na medida em que a escola ainda é o espaço privilegiado de reflexão sobre a 

realidade (BACCEGA, 2009). 

Em comparação aos outros países do Cone Sul, como Chile, Uruguai e Argentina, o 

Brasil avançou pouco em relação à construção de uma cultura da memória dos horrores da 

ditadura. Em nosso país, há uma ambiguidade em relação ao direito à memória, verdade e 

justiça que contribui sensivelmente para a irresolução dos conflitos relativos à ditadura: ao 

mesmo tempo em que o Estado brasileiro reconhece as demandas das vítimas e sobreviventes 

por reparações e políticas públicas de memória, desloca para a periferia do espaço público “a 

apuração dos crimes cometidos pelo Estado durante a ditadura, o debate sobre os sentidos 

dessa experiência, bem como sobre a responsabilização por tais crimes” (TELES, 2015, p. 

194).  

O esclarecimento e punição desses crimes são fundamentais para começarmos a 

desenhar uma sociedade mais justa, democrática e solidária. Nesse contexto, cabe assinalar 

que a história se concretiza em diversas expressões, todas elas práticas sociais: ela é um 

campo do conhecimento, é uma disciplina escolar e acadêmica, é uma escrita, é a vivência 

cotidiana (CERTEAU, 1982).  Na medida em que essas expressões se articulam é tão mais 

possível a formação de uma consciência reflexiva, logo transformadora, por parte dos sujeitos.  
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PARTE II – O DIÁLOGO DO CAMPO ESCOLAR COM O MEMORIAL DA 

RESISTÊNCIA DE SÃO PAULO 

 

4. METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

4.1 QUADRO METODOLÓGICO DE ANÁLISE 

 

Consideramos que a abordagem teórica está intrinsecamente relacionada à 

metodologia (THOMPSON, 2007, p.355). Dessa forma, como referenciais teórico-analíticos 

de nossa pesquisa propomos nos servir do princípios e procedimentos da Análise de Discurso 

de Linha Francesa (ADF); da Teoria das Mediações, conforme trabalhada pela Teoria da 

Recepção Latino-Americana e pelos Estudos Culturais Britânicos; e o modelo de 

Codificação/Decodificação proposto por Stuart Hall (1973 [2011])   

Em relação à Análise de Discurso de Linha Francesa (ADF), julgamos que o seu uso 

se justifica na medida em que contribui para compreendermos o processo de produção de 

sentidos implicado na recepção do discurso do Memorial da Resistência de São Paulo por 

parte dos alunos e dos professores e, nesse caminho, ilumina as relações entre poder, discurso 

e sentidos sociais — dimensão que estamos especialmente interessados em contemplar em 

nossa pesquisa. Como nos ensina Orlandi (2012, p.15), “na análise de discurso, procura-se 

compreender a língua fazendo sentido, enquanto trabalho simbólico, parte do trabalho social 

geral, constitutivo do humano e da sua história”. 

 

Análise de Discurso de Linha Francesa (ADF) 

 

Nesse quadro, a ADF, ao assinalar o caráter material do discurso, nos ajuda a pensar o 

processo comunicativo em que estão inseridos o Memorial Resistência de São Paulo e seus 

interlocutores a partir da questão do consumo material do discurso histórico e das memórias 

sobre os episódios de violação sistemática dos direitos humanos durante a ditadura civil-

militar. 

Como categorias analíticas da ADF optamos por trabalhar, sobretudo, com os 

conceitos de (a) dialogismo; (b) polifonia discursiva; (c) interdiscurso; (d) formações 

imaginárias (e) formação-ideológica. 

Os conceitos de dialogismo e de polifonia discursiva são analiticamente férteis pois 

iluminam que todo discurso emerge da sociedade e a ela se destina. Evidenciam, assim, que 
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tanto os discursos do Memorial da Resistência quanto dos alunos e professores são instituídos 

pelos e instituem os discursos em circulação em seus universos sociais (BAKHTIN, 2002). 

Diretamente relacionado a esses dois conceitos, o conceito de interdiscurso evidencia a 

forma como todos os dizeres já-ditos (e esquecidos) em determinado universo social são 

retomados e atualizados pelos sujeitos de nossa pesquisa (ORLANDI, 2012, p.33-35). 

Já com a noção de formações imaginárias, buscamos iluminar os mecanismos 

imaginários que incidem nos discursos dos alunos e dos professores. Através dessa noção, 

contemplamos o jogo imaginário que presidem as falas dos sujeitos de nossa pesquisa. 

Por fim, buscamos com o conceito de formação-ideológica evidenciar como os 

discursos se articulam com a posição social ocupada pelos sujeitos da pesquisa e, nesse 

contexto, como, eles, os discursos, estão relacionados com as relações de poder, ideologia e 

sentido que atravessam nossa sociedade.   

 

Teoria das Mediações 

 

A Teoria das Mediações é analiticamente fértil pois nos ajuda a compreender as 

relações entre cultura e comunicação e, nesse caminho, nos ajuda a sair do foco nos meios de 

comunicação para as práticas sociais realizadas pelos sujeitos em seu cotidiano; bem como 

contribui para contemplar as relações entre os sentidos sociais e as relações de poder — 

principalmente através do conceito gramsciano de hegemonia (RONSINI, 2012, p.49-50).       

Além do mais, a Teoria das Mediações é uma teoria do circuito da comunicação 

(RONSINI, 2012, p.54). Nela, o polo emissor e o polo receptor são articulados: a Teoria das 

Mediações ilumina que a produção dos meios de comunicação atende, de forma dialógica, “às 

demandas que emergem do tecido cultural e dos novos modos de percepção e de uso” 

(LOPES; OROFINO, 2014, p.367).  Conforme nos ensinam Lopes e Orofino (2014, p. 367), o 

conceito de mediação é 

 

[...] um conceito síntese que capta a comunicação a partir de seus nexos, dos 

lugares a partir dos quais se torna possível identificar a interação entre o 

espaço de produção e do consumo da comunicação, de modo que a própria 

produção seja vista em diálogo com as demandas sociais, as novas 

experiências culturais que emergem historicamente a partir da materialidade 

social  

 

Amparados pelas reflexões de Ronsini (2010, 2012), Williams (1979) e Lopes, Borelli 

e Resende (2002), nos servimos como eixo de análise o mapa das mediações proposto por 
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Martín-Barbero no prefácio da quinta edição espanhola de “Dos meios às mediações” (1997 

[2005]). A partir dos resultados empíricos obtidos na pesquisa de campo tensionamos esse 

mapa, chegando à construção das seguintes mediações, apresentadas no capítulo 6 desta tese: 

(a) classes sociais; (b) contexto escolar; (c) cotidianidade familiar e história de vida; (d) 

politicidade. 

   

Codificação/Decodificação 

 

O modelo construído por Stuart Hall (2011) nos ensina que o processo de produção do 

discurso (codificação) e o processo de recepção (decodificação) são estruturas de sentidos 

articuladas. Dialógicas.  

Ao mesmo tempo, o modelo ilumina que não há uma perfeita equivalência entre a 

emissão e a recepção. Sujeito ativo, o receptor negocia e ressignifica os sentidos preferidos 

pelo emissor, conforme a cultura no qual está inserido e a posição de classe que ocupa.  

Em linhas gerais, lançamos mão desse aporte tendo como finalidade indicar como e 

em que medida os alunos e professores produzem, no processo de recepção, discursos 

consonantes ou dissonantes aos efeitos de sentidos pretendidos pelo Memorial da Resistência 

— quais sejam, contra hegemônicos em relação à ditadura civil-militar. 

Nesse quadro, cabe ressaltar, não nos apegamos à proposição original do modelo, 

presente no artigo de 1973, que interpreta o polo emissor como tão somente veículo de 

comunicação da ideologia dominante. Sem perder o caráter heurístico do modelo, o aplicamos 

considerando que o meio de comunicação em questão (o Memorial da Resistência) produz 

discursos predispostos a servirem para minar relações de dominação em nossa sociedade.   

 

4.2 PROCEDIMENTOS METÓDICOS 

 

4.2.1 Primeiros contatos com o Memorial da Resistência de São Paulo 

 

Definido o tema da pesquisa, em outubro de 2013, iniciamos nossos primeiros 

contatos com o Memorial da Resistência de São Paulo tendo como objetivo construir nosso 

objeto de pesquisa. 

A primeira parte desse processo residiu em uma pesquisa exploratória através de 

algumas visitas ao Memorial, registrada em fotos e caderno de campo, e da leitura da 

publicação oficial de divulgação da instituição “Memorial da Resistência de São Paulo” 
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(2009) coordenada por Marcelo Mattos Araujo, então secretário da cultura do Estado de São 

Paulo e por Maria Cristina Oliveira Bruno, museóloga responsável pela coordenação do 

projeto de implantação do Memorial da Resistência (ARAUJO; BRUNO, 2009). 

A partir dos dados coletados, elaboramos um roteiro de perguntas (Apêndice 2) que foi 

aplicado em entrevistas com a diretora e a coordenadora da ação educativa do Memorial da 

Resistência. Essa atividade teve como objetivo esclarecer algumas lacunas e encorpar nossos 

dados sobre a instituição — sobretudo no que tange à Ação Educativa dessa. 

Além do mais, consultamos diversos materiais produzidos pelo Memorial, destacando-

se os relativos ao apoio e suporte didático a professores, bem como passamos a frequentar, ao 

longo dos anos de 2014 e 2015, as atividades culturais e educativas promovidas pela 

instituição como palestras, mostra de filmes e documentários, eventos de aprofundamento 

temático e de formação para professores, e exposições temporárias.  

Tendo como finalidade identificar, em caráter exploratório, alguns pontos relacionados 

ao comportamento de visitantes e de alunos e professores, realizamos uma série de 

observações acerca da recepção, por parte desses sujeitos, da exposição permanente do 

Memorial, devidamente registradas em diário de campo. Nesse processo, conversamos em 

caráter informal com os educadores da instituição.  

As informações coletadas nessa fase da pesquisa serviram como base para a definição 

do escopo de nossa pesquisa e, sobretudo, como suporte empírico de nossa argumentação do 

Memorial da Resistência como meio de comunicação, conforme exposto no capítulo 2 desta 

tese. 

 

4.2.2 Seleção do corpus da pesquisa 

 

Estabelecido a construção do objeto de pesquisa foram iniciados, em outubro de 2015, 

os primeiros esforços para a realização da pesquisa de campo junto às escolas. Esse processo 

envolveu as seguintes etapas: procedimentos iniciais de seleção do corpus da pesquisa: 

professores, escolas e alunos (4.2.2.1); primeiros contatos com as escolas (4.2.2.2); 

construção do quadro analítico (4.2.2.3). 
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4.2.2. 1 Procedimentos iniciais de seleção do corpus da pesquisa 

 

Professores 

Numa primeira etapa, foram selecionados professores da disciplina de História de 

escolas públicas e particulares situadas na cidade de São Paulo, e que lecionam no nono ano 

do Fundamental II e no terceiro ano do Ensino Médio.  

A escolha por professores de História se deve pelo fato de o período da ditadura civil-

militar ser lecionado nessa disciplina — segundo propõem os Parâmetros Curriculares 

Nacionais, os Currículos Mínimos das Secretarias de Educação estaduais e municipais e a 

grande maioria dos exames vestibulares (PERES, 2014). 

A escolha pelo nono ano e pelo terceiro ano do Ensino Médio se dá pelos mesmos 

motivos: é nesses anos escolares que está previsto o ensino da ditadura civil-militar.  

A seleção de escolas públicas e escolas particulares se deu por conta de nosso interesse 

em realizar um estudo comparativo delineando os pontos de convergência e de divergências 

entre os dois tipos de escola e, assim, iluminar de forma mais sólida o diálogo entre o campo 

escolar e o Memorial da Resistência.    

 

Alunos 

Contemplamos os alunos do nono ano do Fundamental II e do terceiro ano do Ensino 

Médio que têm aula com os professores de História selecionados. Essa escolha reside no fato 

de, além de estarmos interessados em compreender o processo de recepção por parte dos 

alunos do discurso do Memorial da Resistência, buscarmos analisar o diálogo em sala de aula 

entre os professores e alunos no que tange à ditadura civil-militar e o Memorial. 

 

4.2.2.2 Primeiros contatos com as escolas 

 

Definidos os recortes relativos aos sujeitos de nossa pesquisa, iniciamos os contatos 

com as escolas tendo em vista a viabilização do campo. 

Através de telefonemas, redes sociais, e-mails e na forma presencial, pedimos 

indicações para colegas e amigos nossos que lecionam em escolas (públicas e estaduais) na 

cidade de São Paulo. A partir daí, entramos em contato, via e-mail e/ou telefone, com os 
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coordenadores e diretores de diversas escolas, explicando nossa pesquisa e nossos objetivos 

com a pesquisa de campo.  

Dessas escolas, obtivemos resposta efetiva de oito instituições (cinco da rede pública e 

três particulares). Enviamos, por e-mail, para os coordenadores e diretores dessas escolas um 

documento contendo a síntese da pesquisa e dos objetivos metodológicos e uma carta 

apresentando as diretrizes éticas de nossa pesquisa (Apêndice 1). 

Entretanto, por se tratar do final do ano letivo escolar (outubro e novembro 2015), 

tivemos dificuldades em viabilizar a pesquisa nesse momento. Coordenadores, professores e 

alunos estavam por demais ocupados para nos receber. 

Nesse período, foi possível visitarmos duas escolas: uma pública e uma particular. Em 

ambas as escolas fomos muito bem recebidos pelos diretores, mas no caso da escola particular 

fomos alertados que não seria possível ter acesso aos alunos. 

Decidimos postergar a pesquisa para o ano de 2016. Nesse meio tempo, realizamos 

uma série de conversas informais com colegas e amigos que lecionam história no ensino 

básico.  

Essa etapa inicial foi valiosa porque permitiu mapear modos de abordagem com as 

escolas; identificar possíveis obstáculos e potencialidades para realização da pesquisa; ter um 

primeiro contato acerca da forma como professores e escolas se relacionam com ensino de 

ditadura e com o Memorial; rever e corrigir os procedimentos de coleta e de seleção do 

corpus; esboçar, corrigir, refinar os roteiros de entrevistas.   

 

4.2.2.3 Construção do quadro analítico  

Conforme nosso objetivo de realizarmos uma pesquisa comparativa envolvendo 

escolas públicas e particulares, bem como o nono ano do Fundamental II e o terceiro ano do 

Ensino Médio, desenhamos um quadro abarcando dois pares analíticos, a saber. 

A construção desse quadro esteve amparada nos dados que coletamos na fase inicial 

de contato com professores e escolas e respondeu às limitações e possibilidades de acesso às 

escolas. 

Assim, a construção dos dois pares analíticos se deu, em grande parte, em função da 

abertura das escolas e da possibilidade de acompanha-las nas visitas ao Memorial da 

Resistência de São Paulo, bem como da possibilidade de assistirmos às aulas relativas à 

ditadura civil-militar. 
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O primeiro par analítico contempla as turmas de nono ano do Ensino Fundamental II 

de uma escola particular, situada na Vila Olímpia, bairro nobre da cidade de São Paulo, e uma 

escola pública, situada no Jaguaré, bairro periférico da cidade de São Paulo. Nesse par foi 

possível acompanharmos, enquanto observadores, a visita das turmas das duas escolas ao 

Memorial da Resistência e também as aulas posteriores à visita, nas quais foram trabalhados 

temas relativos ao Memorial da Resistência e à ditadura civil-militar. 

O segundo par analítico abarca as turmas do terceiro ano do Ensino Médio de uma 

escola particular, situada em Perdizes, bairro nobre da cidade de São Paulo, e uma escola 

pública, situada em Perus, bairro periférico da cidade de São Paulo. Nesse par, realizamos 

uma pesquisa de recepção provocada de três vídeos curtos do Memorial da Resistência, 

disponibilizados na página YouTube da instituição. Esse processo de recepção foi realizado, 

num primeiro momento, junto a cada professor de história de cada escola e, num segundo 

momento, junto a um grupo focal de alunos, em cada escola. Os alunos que participaram do 

grupo focal se voluntariaram a participar da pesquisa após exposição desta, por parte do 

pesquisador em colaboração com cada professor.  

A forma como realizamos a coleta do corpus — no primeiro par analítico, 

contemplando o acompanhamento à visita e às aulas; no segundo par analítico, lançando mão 

de recepção provocada — reside, em parte, na dinâmica pedagógica/didática das escolas que 

abordamos: não é comum que os terceiros anos do Ensino Médio façam visitas de campo, 

uma vez que os alunos e professores estão voltados para os exames vestibulares e a 

finalização do ano escolar. Mais incomum ainda é os terceiros anos realizarem visitas de 

campo relativas ao estudo da ditadura civil-militar; isto porque em grande parte o conteúdo de 

história é organizado de forma cronológica e, assim, fica destinado ao último bimestre do ano 

letivo — justamente quando a preocupação com o vestibular é ainda maior do que no resto do 

ano. Já em relação ao nono ano do Fundamental II essa constrição não é usual.  

Com efeito, no primeiro par analítico já constava no projeto pedagógico de História 

das duas escolas a visita ao Memorial da Resistência por parte das turmas do nono ano do 

Fundamental.  No caso das outras duas escolas, do segundo par analítico, não estava prevista 

a visitação. 

 

Conforme nos foi pedido pelos coordenadores das escolas, mantivemos o anonimato 

das instituições, bem como o anonimato dos alunos e professores. Os nomes dos sujeitos da 

pesquisa são fictícios e as escolas são identificadas de acordo com o tipo (pública/privada), o 

ano escolar contemplado (nono ano ou terceiro) e o bairro de localização. 
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4.2.3 Coleta do corpus da pesquisa 

 

4.2.3.1 Primeiro par analítico: nono ano do Fundamental II 

 

4.2.3.1.1 Coleta prévia de dados: conhecendo a escola 

Tendo em vista mapear os projetos didáticos, as abordagens pedagógicas e a cultura 

escolar, realizamos, num primeiro momento, uma entrevista com os coordenadores 

pedagógicos das duas escolas contempladas nesse par analítico. A entrevista foi gravada em 

áudio e realizada a partir de roteiro de perguntas (Apêndice 3). 

4.2.3.1.2 Projetos pedagógicos, representações da ditadura: professores 

 

Esse procedimento teve como objetivos: a coleta de informações sobre o histórico das 

relações das escolas com o Memorial da Resistência; conhecer os projetos e atividades 

didáticas da disciplina de História e as formas como o período da ditadura é lecionado; 

conhecer as representações e valorações, por parte dos professores, sobre esse período de 

nossa história e sobre o Memorial.     

Além do mais, buscamos coletar dados sobre alguns pontos da história de vida e da 

trajetória profissional dos professores tendo em vista contribuir para construção das 

mediações comunicativas da cultura que incidem na produção de sentidos sobre a ditadura 

civil-militar e na prática docente, conforme delineado nos objetivos específico de nossa 

pesquisa.   

Para a coleta dos dados realizamos uma entrevista qualitativa com cada professor de 

História a partir de questionário semiestruturado, realizada antes da visita das escolas ao 

Memorial (Apêndice 4). 

Na escola particular (Vila Olímpia), além da professora de História, entrevistamos o 

coordenador de História da instituição. Na escola pública (Jaguaré) entrevistamos o professor 

de História responsável pelo nono ano. 
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4.2.3.1.3 Recepção dos discursos do Memorial da Resistência: alunos e professores 

 

Nessa etapa tivemos como objetivo coletar as falas acerca da ressignificação e 

apropriação do discurso do Memorial da Resistência de São Paulo por parte de alunos e 

professores, bem como o processo de ressignificação e apropriação dos discursos dos 

professores por parte dos alunos, em sala de aula. 

Nesse quadro, buscamos obter dados que contribuíssem para compreendermos o papel 

que o Memorial da Resistência desempenha no processo educativo relacionado à ditadura 

civil-militar. 

Para tanto, lançamos mão de: (1) observação da visita de cada escola ao Memorial da 

Resistência, registrada em diário de campo; (2) aplicação de questionário aberto escrito, em 

caráter qualitativo, aplicado junto aos alunos após a visitação e buscando coletar as 

impressões e valorações desses em relação ao Memorial; (3) entrevista aberta com roteiro 

semiestruturado com cada professor após a visitação; (4) observação não participante, 

registradas em diário de campo e gravadas em áudio, das aulas subsequentes à visita.  

 

 

4.2.3.2 Segundo par analítico: terceiro ano do Ensino Médio 

 

4.2.3.2.1 Coleta prévia de dados: conhecendo a escola 

Da mesma maneira que no primeiro par, realizamos uma entrevista com os 

coordenadores das escolas tendo em vista mapear os projetos didáticos, as abordagens 

pedagógicas e a cultura escolar. A entrevista também foi gravada em áudio e realizada a partir 

de roteiro de perguntas (Apêndice 3). 

4.2.3.2.2 Recepção dos vídeos do Memorial da Resistência de São Paulo 

Após a coleta prévia de dados, realizamos o procedimento de recepção provocada do 

discurso do Memorial. Realizamos esse processo com os professores de cada escola e, em 

separado aos professores, com um grupo de cinco alunos (Escola Particular) e de seis alunos 

(Escola Pública). 
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Critérios de seleção dos três vídeos 

 

Selecionamos três vídeos curtos que julgamos, a partir de aprofundada análise do 

Memorial da Resistência ao longo de nossa pesquisa, são expressivos do efeito de sentido 

pretendido pela instituição. 

O primeiro vídeo é o filme institucional do Memorial da Resistência de São Paulo.  

Contando com 11 minutos e dezesseis segundos, esse vídeo está presente no primeiro módulo 

da exposição permanente do Memorial e é apresentado, à guisa de introdução do trabalho do 

Memorial, em todas as atividades culturais e educativas, como palestras, Sábados Resistentes, 

Encontro com Educadores, realizadas no auditório da instituição. O vídeo também está 

presente no canal do YouTube do Memorial da Resistência. 

O segundo vídeo é o testemunho de Rose Nogueira ex-presa política.  

O terceiro vídeo é o testemunho de Alípio Freire, também ex-preso político. 

Ambos os testemunhos podem ser acessados na página do YouTube do Memorial e 

parte deles aparece em alguns pontos da exposição permanente. O áudio integral desses 

depoimentos está presente na cela quatro do Memorial. 

 

Entrevista e recepção: professores  

Após a exposição dos vídeos, realizamos uma entrevista qualitativa com questionário 

semiestruturado com os professores de História (Apêndice 7). Buscamos nessa entrevista 

coletar falas referentes à pontos da história de vida e da trajetória profissional dos professores; 

às representações da ditadura; à prática didática de ditadura; ao histórico de relações com o 

Memorial; bem como ao discurso de ressignificação do discurso do Memorial.  

 

Entrevista e recepção: alunos 

Após a exposição dos vídeos, realizamos um grupo focal com os alunos de cada 

escola. Como suporte para a discussão lançamos mão de um roteiro de tópicos referentes ao 

conteúdo dos vídeos, à ditadura e ao Memorial (Apêndice 8). 

 

4.2.4 Protocolos de análise 

 

Realizamos a análise dos dados coletados em três etapas separadas, porém articuladas.  
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Essa opção está apoiada no modelo de análise das formas simbólicas desenvolvido por 

J. B Thompson no livro “Ideologia e Cultura Moderna” (2007) e nas considerações sobre as 

formas simbólicas, compreendidas como estruturas estruturadas e estruturas estruturantes, 

desenvolvidas por Bourdieu (2010, p. 8-16). 

Esse modelo tríplice é analiticamente fértil, pois considera as singularidades das 

condições de produção, circulação e recepção das formas simbólicas e, desta forma, propõe 

uma análise feita separadamente aos aspectos relativos a cada uma delas; sem, entretanto, 

ignorar que elas fazem parte de um mesmo processo complexo e integrado.  

Assim, a despeito de nomearmos como primeira etapa, segunda etapa e terceira etapa, 

essas devem ser vistas “não tanto como estágios separados dum método sequencial, mas antes 

como dimensões analiticamente distintas de um processo interpretativo complexo” 

(THOMPSON, 2007. p. 365). Em seguida apresentamos as três etapas: 

 

Primeira etapa 

 

No primeiro momento deste processo nos ocupamos com a descrição, interpretação e 

explicação das condições sociais, culturais e históricas específicas nas quais as formas 

simbólicas são produzidas, circulam e são recebidas.  

Em linhas gerais, essa etapa responde à descrição macrossocial e dos contextos nos 

quais estão inseridos o campo escolar, o Memorial da Resistência e os discursos sobre a 

ditadura.  

Esse processo é apresentado nos capítulos 2 e 3 e aparece como pano de fundo de 

nossas interpretações apresentadas nos capítulos 5 e 6 desta tese. 

 

Segunda etapa 

 

A segunda etapa diz respeito ao tratamento analítico do material coletado junto aos 

sujeitos da pesquisa. Essa se fundamenta na consideração de que as formas simbólicas são, 

além de fenômenos sociais contextualizados, algo mais: construções simbólicas complexas que 

“em virtude de suas características estruturais, têm a possibilidade e afirmam representar algo, 

dizer algo sobre algo” (THOMPSON, 2007, p.34). É, portanto, uma etapa que postula análises 

dos conteúdos internos dos discursos dos professores e alunos que venham iluminar as 

estruturas propriamente internas das formas simbólicas, seus padrões e relações imanentes.  
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 Nessa etapa, realizamos um esboço analítico do corpus da pesquisa (falas dos 

professores e alunos) tendo como guia as categorias “controle”, “repressão” e “resistência”, 

eixos temáticos do discurso do Memorial da Resistência 

Cabe ressaltar que nessa etapa também consideramos também o tratamento analítico e 

compreensivo do discurso do Memorial. Sobretudo, esse tratamento serviu de base para a 

elaboração do capítulo 2 desta tese. Está presente também na descrição e análise que fazemos 

do discurso da educadora do Memorial durante a visita da escola pública do nono ano (p. 26-

30) e na breve análise de discurso dos três vídeos selecionados para a recepção provocada, 

apresentada no capítulo 5.  

 

Terceira etapa 

 

Tendo em vista que a pertinência da segunda etapa se dá somente no processo em que 

se articula à primeira etapa, com o risco de realizarmos um exercício puramente abstrato, 

realizamos, numa terceira etapa, a articulação da análise interna dos discursos, realizadas na 

segunda etapa, acima discriminada, com a análise social e histórica. Assim, à luz dos aportes 

teóricos e metodológicos que amparam nossa pesquisa, realizamos a análise de discurso dos 

professores e alunos, servindo para a construção das categorias apresentadas nos capítulos 5 e 6 

desta tese. 
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5. ENTRECRUZAMENTOS DISCURSIVOS: O CAMPO ESCOLAR E O 

MEMORIAL DA RESISTÊNCIA DE SÃO PAULO 

 

Este capítulo tem como objetivo evidenciar os cruzamentos discursivos presentes no 

diálogo entre (1) as escolas contempladas pela pesquisa, (2) os discursos sobre a ditadura 

civil-militar em circulação em nossa sociedade, sobretudo produzidos e veiculados pelos 

meios de comunicação e (3) os discursos do Memorial da Resistência de São Paulo, 

compreendido como instituição de ensino não formal e, ao mesmo tempo, meio de 

comunicação. 

 Buscamos iluminar a complexa trama discursiva que compõe as memórias e os 

discursos sobre a ditadura civil-militar no âmbito do ensino formal, tendo como foco o 

processo de ressignificação e de apropriação dos discursos do Memorial por parte de alunos e 

professores. Nesse quadro, delineamos as formas pelas quais os cruzamentos entre linguagens 

escolares e linguagens não-escolares contribuem para a construção do conhecimento de nosso 

passado autoritário e, nesse sentido, para a conscientização cidadã e democrática.  

Sendo assim, num primeiro momento, direcionamos nosso olhar para a sala de aula. 

Aqui, intentamos, em primeiro lugar, compreender os processos e as condições de produção 

que presidem a construção do discurso didático da história da ditadura civil-militar por parte 

dos professores (seção 5.1: Normativas, saberes e práticas escolares no ensino de ditadura 

civil-militar). 

Num segundo momento, evidenciamos as formas como professores e alunos 

ressignificam e se apropriam dos discursos sobre a ditadura civil-militar em circulação nos 

meios de comunicação e como esse processo incide na produção do conhecimento escolar 

sobre o período histórico em questão (seção 5.2: As práticas docentes e os meios de 

comunicação no ensino de ditadura civil-militar). 

No terceiro momento, lançamos luzes sobre o diálogo entre o campo escolar e o 

Memorial da Resistência de São Paulo. Nesse âmbito, dissertamos, primeiramente, sobre a 

trajetória de relações entre as escolas/professores e o Memorial. Na sequência, contemplamos 

o processo de recepção, por parte de alunos e professores, dos discursos do Memorial da 

Resistência (seção 5.3: O diálogo entre o campo escolar e o Memorial da Resistência).  
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5.1 NORMATIVAS, SABERES E PRÁTICAS ESCOLARES NO ENSINO DE DITADURA 

CIVIL-MILITAR 

 

5.1.1 Função científica-escolar e função social do ensino de História 

 

Atravessado por uma série de demandas, constrições e potencialidades, o ensino 

escolar sobre a ditadura civil-militar envolve uma intrincada relação entre a função científica 

do ensino de História e as finalidades sociais e políticas do ensino escolar, objetivadas na 

formação democrática e cidadã (CARVALHO, 2014a, p.2; PERES, 2014). 

É específica da produção acadêmica da história, e com ela, da transposição didática do 

discurso científico da história, o trabalho com as categorias de temporalidade e historicidade, 

incluindo aí a reflexão sobre os documentos históricos, os conflitos que atravessam os 

processos históricos e as diferentes percepções que os sujeitos possuem desses processos 

(ANHORN, 2003; CASTEX, 2009, p.2-3). Por conta dessa especificidade, o conhecimento 

histórico, argumenta Carvalho (2014a,2014b), está intimamente relacionado às finalidades 

sociais e cívicas da escola. 

Peres (2014, p.74) interpreta que houve avanços no tocante à incorporação no 

currículo de História dessas demandas cidadãs e democráticas; sobretudo devido à luta dos 

movimentos sociais. O autor nos mostra (2014, p.74) que “temas relativos a grupos 

subalternizados da sociedade brasileira notadamente, a História e Cultura Afro-Brasileira e 

Indígena, foram tornados de estudo obrigatório nas nossas escolas” através das leis 10.639/03 

e 11.6545/08.  

Casos como esses, postula o autor, “mostram como as demandas podem interferir na 

construção do currículo e modificar posições e significações nos embates sobre o que deve ser 

ensinado e de que maneira” (PERES, 2014, p.74). Nesse quadro, Carvalho (2014b) assinala o 

papel que os exames vestibulares e extraescolares exercem no agendamento de temas a serem 

ensinados pelas escolas: na grande maioria dos casos, por serem elaborados por acadêmicos, 

que tendem a ter em vista a importância do trabalho reflexivo e que abarque a discussão sobre 

o grupos e classes subalternos, esses exames costumam trazer questões que envolvem 

dimensões politicamente engajadas, influenciando as escolhas curriculares e pedagógicas das 

escolas.  

No campo dos exames externos e vestibulares, a tensão entre as funções científicas e 

as funções sócio-políticas costuma ser mais sólida no caso das escolas particulares. Essa 

tensão é em grande parte definida pelo posicionamento das escolas no mercado escolar — 
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que, sem vínculo de subordinação, está diretamente relacionada com a filosofia pedagógica e 

a cultura escolar. Quer dizer, na representação que a escola faz de si e na forma como ela se 

apresenta para o mercado há uma complexa relação de forças (explícitas e/ou tácitas) entre os 

agentes envolvidos nas práticas escolares (professores, diretores, coordenadores, professores, 

pais) que concretiza e se concretiza nas práticas cotidianas de ensino, mais voltadas para a 

formação cidadão ou mais voltadas para o desempenho nos exames externos e vestibulares 

(FONSECA, 2003).  

No material de comunicação publicitário da escola da Vila Olímpia, a instituição 

busca se posicionar no mercado de escolas particulares como uma instituição que garante a 

seus alunos a excelência no desempenho nos exames vestibulares das faculdades e 

universidades de elite, sobretudo as públicas.   

Por outro lado, a escola se identifica como uma instituição marcada por um projeto 

pedagógico inovador, que extrapola o trabalho com os conteúdos disciplinares, buscando 

também o desenvolvimento de uma formação cidadã e humanística. 

Essa representação que a escola faz de si está intimamente relacionada à sua origem. 

Segundo nos relata o coordenador de História da instituição, esta foi fundada na década de 

1960 como uma espécie de projeto de uma elite ilustrada20. Essa leitura da escola é 

corroborada por ex-professores e ex-alunos que frequentaram a instituição nas décadas de 

1980 e 1990, através de conversas informais com o pesquisador. Além do mais, pudemos 

observar no cotidiano da escola, na fala de professores, a presença dessa imagem — inclusive, 

na aula de história que participamos como observadores a professora relatou para os alunos 

que as duas fundadoras acolhiam e escondiam perseguidos políticos durante a ditadura, fato 

representativo da narrativa que a escola tem para si e para seu público. 

A despeito de não caber neste trabalho uma verificação de cunho historiográfico 

desses fatos, é importante notar que a representação que a escola faz de sua tradição e 

posicionamento ideológico tem um poder simbólico substantivo, sejam nas práticas 

pedagógicas, seja na apresentação que a instituição faz para o mercado, sobretudo para os pais 

dos alunos.   

O coordenador de História afirma que há um lastro progressista advindo da tradição 

da escola que opera de maneira substantiva no processo de escolha da instituição pelos pais 

que buscam, para seus filhos, uma formação para os exames externos, mas também uma 

formação mais humanística e focada no desenvolvimento de um senso crítico e de um senso 

                                                 

20 Os trechos em itálico correspondem às falas dos sujeitos de nossa pesquisa.  
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de coletividade — como podemos observar na ampla e aprofundada relação que a instituição 

conserva com o Memorial da Resistência de São Paulo, conforme iremos mostrar logo adiante 

neste capítulo.  

 Não obstante, segundo relata o coordenador, as práticas escolares efetivamente 

progressistas da escola se diluíram ao longo do tempo, sobretudo a partir dos anos 2000 com a 

subida do Partido dos Trabalhadores ao governo federal e o consequente acirramento das 

disputas políticas-ideológicas entre “esquerda” e “direita”. A título de exemplo, o 

coordenador relata que era comum a instituição realizar visitas de campo em acampamentos 

do Movimento dos Sem Terra (MST), e que essa atividade é algo impensável de ser feito hoje 

em dia —  principalmente, acrescenta, depois da reeleição de Dilma Rouseff em 2014, quando 

o cenário político nacional se tornou mais clivado e acirrado. 

No caso da outra escola particular (Perdizes), o posicionamento pedagógico e 

mercadológico reside numa proposta educativa marcadamente “construtivista” e voltada para 

a clientela da região: filhos de professores universitários, artistas, e profissionais liberais, 

como jornalistas e médicos, oriundos da classe média e da classe média alta.  Sujeitos 

munidos de alto capital econômico e alto capital cultural, para usarmos os termos de 

Bourdieu. 

Segundo nos informou o coordenador pedagógico dessa escola, a instituição faz 

questão de assinalar para os pais de alunos que a formação didática não tem como objetivo os 

exames vestibulares. A forma como as aulas e projetos são organizados busca fugir de 

modelos tradicionais baseados no conteúdo das disciplinas, sendo focado na construção 

coletiva de conhecimento, e no desenvolvimento de competências sociais, cognitivas e 

artísticas. 

 

Já em relação às escolas públicas contempladas por nossa pesquisa, cabe assinalar o 

trabalho do professor do terceiro ano do Ensino Médio da escola situada em Perus. Esse, 

expressou sua preocupação em trabalhar tanto as dimensões políticas do ensino de história, 

estimulando a reflexão das contradições e conflitos que atravessam os processos históricos, 

quanto contemplar todos os conteúdos que são exigidos nos exames externos e vestibulares. 

Nessa prática, o professor concebe que sua função política não é irredutível à função 

científica-educativa: um de seus propósitos educativos reside em dar condições para que os 

alunos da periferia tenham condições de entrar em universidades públicas. Ou seja, pelo 

ensino dos conteúdos de história previstos nos Parâmetros Curriculares Nacionais e nos 
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vestibulares, o professor busca a inserção dos alunos pobres da periferia, que são 

sistematicamente excluídos pelo sistema de ensino superior. 

Acerca dessa questão, cabe assinalar um ponto interessante: conforme pudemos 

observar e ouvir do professor, a escola em questão enfrenta, como outras escolas estaduais, 

uma situação de abandono por parte da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. As 

condições de trabalho, bem como a estrutura da escola são precárias e os salários dos 

professores e funcionários, baixos.  

Mais: faltam professores de disciplinas da área de exatas, Matemática e Física. Assim, 

os alunos não possuem base nessas disciplinas, o que implica a virtual impossibilidade de 

prestar de modo satisfatório os exames vestibulares de universidades públicas. No entanto, o 

professor de História cursa o terceiro ano de Física na Universidade de São Paulo e com o 

apoio da coordenação da escola organiza grupos de estudos, após as aulas, aos quais são 

ensinados os conteúdos de disciplinas da área de exatas. 

Decorre daí três pontos intimamente relacionados que contribuem para iluminar alguns 

aspectos acerca do ensino em escolas públicas da periferia e, de forma mais específica, do 

ensino de ditadura civil-militar: 

 

1. A abertura que existe na escola pública de Perus em relação às duas escolas 

particulares contempladas na pesquisa. É muito improvável (tampouco é 

necessário) que nas duas escolas particulares o professor de História tenha que, ou 

se disponha a, realizar plantões de estudos de Física e Matemática para o 

vestibular; 

2. A abertura decorrente da carência estrutural da escola pública, permite e indica a 

importância do engajamento político e afetivo do professor no processo educativo. 

No caso abordado, o nível de engajamento político, a relação afetiva, que é 

estabelecida com seus alunos, e o alto capital cultural do professor mobilizam uma 

relação educativa que foge dos padrões prescritos pelas lógicas curriculares e 

burocráticas. Esse ponto indica a importância da ação docente. Nesse caso, de 

forma até irônica, a tática do fraco (Certeau) encontra amplo espaço diante da 

ausência da “estratégia do forte” — da ausência, por parte do governo do estado de 

São Paulo, de uma política pública de educação devidamente aplicada em 

investimentos financeiros e simbólicos.  

3.  Em consonância ao o que é defendido por Carvalho (2014a; 2014b), Castex 

(2009), González (2014), Quinan e Carvalho (2015) e Peres (2014), o ensino de 
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ditadura, por parte desse professor, envolve uma aprofundada reflexão sobre as 

permanências do passado de violência estatal em nossa sociedade, bem como a 

questão da coletividade, resistência e da inclusão social. Abarca o ensino de 

conteúdos sobre esse período (envolvendo, datas, contextos, agentes e instituições 

que participaram da ditadura) ao mesmo tempo em que contempla a reflexão e 

construção de conhecimento sobre democracia e cidadania na sociedade 

contemporânea. Aqui, o vínculo comunicativo/educativo, entendido como práxis, 

tende a ser efetivado na busca da constituição de uma relação dialética e dialógica 

entre teoria (a ciência histórica) e prática (a função política e cidadã da educação). 

 

5.1.2 Organização curricular do ensino de História da ditadura civil-militar 

 

Conforme nos mostram Carvalho (2014a) e González (2014), o discurso didático de 

história da ditadura reside principalmente na apropriação e ressignificação da produção 

científica universitária e em função de inúmeros fatores como a inscrição biográfica do 

professor, seu posicionamento político-ideológico, o contexto escolar e os discursos em 

circulação na sociedade sobre o tema em questão.  

Porém, antes mesmo de ser recontextualizado pelo professor, o conhecimento 

produzido pelo campo da História é ressignificado por agentes vinculados aos poderes 

públicos responsáveis pela elaboração dos currículos normativos e indicativos a serem 

utilizados pelas escolas, públicas e privadas. Fundamentalmente, essa ressignificação envolve 

a organização linear e cronológica do tempo histórico (CARVALHO, 2014a; GONZÁLEZ, 

2014).  

Diversos autores do campo da História e da Educação (CARVALHO, 2014a; 

CASTEX, 2009; QUINAN; CARVALHO, 2015; PERES, 2014) nos ensinam que o período 

da ditadura civil-militar já é contemplado no currículo do Ensino Fundamental e Médio por 

todo o Brasil, bem como sua abordagem expressa as lutas sociais em torno da construção das 

memórias e narrativas sobre nossa história recente.  

Nos Parâmetros Curriculares Nacionais de História (PCNs, 1998, p.73), editados pelo 

Ministério da Educação e do Desporto em 1998, o período da ditadura civil-militar aparece 

sob a noção de “Ditadura Militar”, fazendo parte do eixo temático ”História das 

representações e das relações de poder”, no subitem “Cidadania e cultura no mundo 

contemporâneo”. Embora o período esteja presente nos Currículos Mínimos das Secretarias 

de Educação estaduais e municipais, o ensino da ditadura civil-militar brasileira não é 
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obrigatório, como é o caso das acima mencionadas história e cultura afro-brasileira e indígena 

(PERES, 2014, p. 74). 

A não obrigatoriedade do ensino de ditadura civil-militar expressa o silenciamento 

social referente a esse período. A despeito do crescimento de pesquisas acadêmicas e da 

abordagem midiática sobre o período, não há no Brasil, como mostramos no capítulo 3 desta 

tese, uma cultura da memória coletiva sobre a ditadura.  

Em sala de aula, o silenciamento e o esquecimento vinculam-se à dinâmica da prática 

pedagógica e à forma como os Currículos Mínimos estaduais e municipais são estabelecidos: 

segundo nos mostra Carvalho (2014a, 2014b), os professores, sobretudo da rede, não 

conseguem trabalhar de forma aprofundada e extensa a ditadura, e muitas vezes não chegam a 

abordar esse período. Isto porque os conteúdos de história são organizados de forma 

cronológica e abarcam uma quantidade muito grande de temas para serem trabalhados em 

poucas aulas. Quer dizer, os conteúdos de história arrolados pelos Parâmetros Curriculares 

Nacionais e os Currículos Mínimos são definidos em ordem cronológica, como já 

mencionamos anteriormente21.  

Desta forma, a ditadura fica para o final dos cursos, justamente nos últimos anos do 

ano de Ensino Fundamental e de Ensino Médio. Na maioria dos casos, o professor não 

consegue dar conta de todo conteúdo de história programado e o curso é encerrado sem que o 

tema ditadura seja ensinado. 

Essa questão da falta de tempo em trabalhar com a ditadura é assinalada por 

pesquisadores brasileiros e latino-americanos como um dos principais desafios do ensino das 

ditaduras militares na América Latina (CASTEX, 2009; FINNOCHIO, 2007; MIRANDA, 

2006; PERES, 2015). 

Como e em que medida a organização do currículo e a não obrigatoriedade do ensino 

de ditadura está vinculado à projetos políticos deliberados só podemos conjecturar — e, 

sobretudo, enquanto ativistas políticos e não no papel de cientistas sociais.  

Não obstante, nas quatro escolas pesquisadas o ensino de ditadura é estruturado de 

forma diferente da ordem cronológica prescrita. 

Na escola pública, terceiro ano, Perus, o professor, aborda os conteúdos de história a 

partir de eixos temáticos. Para cada bimestre são definidos núcleos discursivos, segundo a 

terminologia dada pelo professor, como “terra”, “economia”, ”Estado”, a partir dos quais as 

aulas são organizadas.  

                                                 

21 Ver páginas 72-73.  
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Através desses núcleos, o professor busca estabelecer articulações e processos 

históricos, evitando, assim, recair num ensino pontual e factual da história. A título de 

exemplo, ao trabalhar com a questão da terra, o professor ensina sobre a revolução neolítica, 

passa pelas formas de acumulação de riqueza e de poder através da posse da terra, durante a 

antiguidade e a era medieval, disserta sobre diferentes formas de organização da terra, até 

chegar à contemporaneidade, problematizando a questão do campesinato e da reforma agrária.  

No que tange ao ensino de ditadura, o professor a insere no terceiro bimestre do 

terceiro ano do ensino médio dentro da questão do Estado e das relações de poder. Aqui, é 

trabalhada, no começo do bimestre, a ascensão do nazi-fascismo, as duas Guerras Mundiais, 

para em sequência ser trabalhada a guerra fria e, em seu contexto, a ditadura. 

Esse tipo de trabalho por eixos temáticos é realizado também na escola particular, 

terceiro ano, Perdizes. O professor de História dessa escola nos relatou que também prefere 

não seguir a ordem cronológica, que, a seu ver é pautada pela história política e história 

econômica, resultando no silenciamento de importantes vozes que constituíram a história a 

partir do cotidiano. Nesse contexto, em função do posicionamento pedagógico da escola, os 

conteúdos de história são trabalhados a partir do repertório dos alunos e vão se constituindo 

dinamicamente, sem o uso de livros didáticos. 

Como o conteúdo e os projetos são pensados a partir do repertório dos alunos de cada 

série, em cada ano, o modo como será ensinada a ditadura varia de ano a ano. Desta forma, 

existem anos em que o tema ditadura é trabalhado, com o terceiro ano do Ensino Médio, de 

modo mais sistemático e aprofundado, e existem anos em que o tema é trabalhado de forma 

mais pontual.   

Já nas outras duas escolas (nono ano, particular e pública), o ensino de ditadura é 

reservado para o nono ano, conforme as diretrizes curriculares, porém é lecionado no primeiro 

semestre e não no segundo semestre. Em ambos os casos há uma articulação entre professores 

de História e coordenadores no sentido de garantir o ensino desse período histórico no 

primeiro semestre, sem quaisquer riscos de realizar uma tarefa superficial ou incompleta por 

conta da falta de tempo decorrente da finalização do ano letivo. 

 

Observamos, assim, em nossa pesquisa, um cenário diferente do que é relatado por 

educadores, militantes dos direitos humanos e acadêmicos: nos quatro casos analisados o 

período da ditadura civil-militar é, sim, ensinado. Evidentemente que esses quatro casos não 

permitem realizarmos uma generalização explicativa das práticas de ensino de ditadura em 

São Paulo; entretanto apontam para a complexidade da cultura da memória e das práticas 
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discursivas sobre a ditadura, que, atravessadas por lutas e conflitos, não se constituem como 

essências monolíticas, mas sim como formações heterogêneas e em constante movimento.  

Na tessitura da trama discursiva sobre a repressão e a resistência da ditadura, os 

professores e as escolas por nós contempladas concretizam práticas que dão corpo às brechas 

potencialmente presentes na cultura e nas relações comunicativas.  

Com efeito, é importante evidenciar que grande parte dessas práticas se deve à 

dinâmica entre cultura escolar e a ação do professor. Há uma espécie de ajuste entre as 

normativas escolares e as práticas dos professores/coordenadores: os conteúdos prescritos 

pelas lógicas curriculares externas às escolas são ressignificados, recortados, adaptados pelos 

professores conforme suas intencionalidades políticas e educativas, e dentro das 

possibilidades que as constrições pedagógicas e institucionais das escolas permitem.  

A esse respeito dissertaremos com mais profundidade na subseção 6.1.2, “Contexto 

escolar:  dimensões simbólicas e materiais”, no próximo capítulo desta tese. 

 

5.2 As práticas docentes e os meios de comunicação no ensino de ditadura civil-militar 

 

5.2.1 O cruzamento de linguagens 

 

Conforme mostramos no capítulo 3 desta tese, o tema da ditadura civil-militar tem 

alcançado grande repercussão em diversos espaços da sociedade, como os meios de 

comunicação e a pesquisa acadêmica. O crescimento da abordagem midiática e acadêmica é 

impulsionado, em parte, pelas políticas referentes “à justiça de transição implantadas por 

instâncias governamentais nos níveis federal, estadual e municipal”, como a Comissão 

Nacional da Verdade (QUINAN; CARVALHO, 2015, p.121) — conforme assinalamos no 

capítulo 3 desta tese. 

Nesse contexto, tanto o historiador quanto o professor de História da educação básica 

são instados, no espaço escolar 

 

a responder e se posicionar diante de uma série de questionamentos: em 

alguns momentos, os alunos demandam informações e explicações; em 

outros, esperam que o professor enuncie a “verdade” em meio a conflitantes 

“histórias” advindas de diferentes fontes como sites, filmes, programas de 

televisão ou conversas com familiares (CARVALHO, 2014a, p.2). 
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A sala de aula é um espaço fundamental na formação do conhecimento sobre a 

ditadura civil-militar. Nela, o professor se depara com o desafio de buscar organizar de forma 

contextualizada e reflexiva uma série de informações e narrativas postas em circulação por 

outras instâncias, construindo, assim, de forma dialógica com seus alunos, um conhecimento 

mais formalizado sobre nosso passado recente (CARVALHO, 2014a, p.2). 

O papel do professor é tão mais importante na medida em que, a despeito do 

crescimento de memórias subterrâneas (aquelas em busca de verdade justiça e reparação) em 

circulação no espaço social, os valores que sustentaram a ditadura não se romperam 

totalmente em nossa sociedade e “ainda são aceitos como razoáveis, muitas vezes 

corroborados por grande parte da grande parcela da sociedade” (QUINAN; CARVALHO, 

2015, p. 120). Fenômeno que se dá, possivelmente, por conta de a memória histórica sobre a 

ditadura civil-militar não ser contemplada pelo dever de identificar no Estado e na sociedade 

civil brasileira os mecanismos institucionais, políticos e jurídicos, que capacitaram sujeitos a 

operaram como  

 

máquinas de destruição dos seus semelhantes, fazendo-os retroceder ao 

estágio de uma sociedade sem contrato e de transformação de um Estado” 

[voltado para a] “destruição de direitos, de regulação burocrática para a 

repressão instrumental e para dominação pela coerção (GENRO, ABRAÃO, 

2010, p.20). 

 

Esse quadro expressa o caráter conflitivo e heterogêneo das memórias coletivas. 

Conforme assinalamos logo acima, a trama discursiva da memória coletiva da ditadura civil-

militar brasileira é constituída por uma multiplicidade de vozes que se contradizem, se 

embatem, se complementam, se ressignificam num contínuo processo político-simbólico pela 

significação de nosso passado autoritário e os rumos de nossa sociedade presente. Assim, a 

cultura da memória da ditadura envolve elementos que legitimam e/ou deliberadamente 

esquecem e ocultam múltiplas dimensões da ditadura e que tendem a silenciar os discursos 

que buscam a denúncia, a reparação e a verdade sobre esse período de nossa história. 

     

Embora os discursos e memórias conservadores (hegemônicos) constituam a maior 

parte da cultura da memória sobre a ditadura, a existência de elementos contra hegemônicos 

apontam para as possibilidades de se concretizarem estratégias e táticas na arena da sociedade 

civil, em busca da transformação de nossa sociedade. Nesse terreno, destaca-se o campo da 

Comunicação/Educação. 
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A despeito de os quatro professores contemplados em nossa pesquisa possuírem uma 

leitura bastante crítica dos meios de comunicação hegemônicos, sobretudo em relação ao 

jornalismo — concebido, via de regra, como veículo a serviço da dominação — e em relação 

às telenovelas, eles lançam mão de diversos produtos midiáticos na composição do discurso 

didático da história da ditadura civil-militar.  

Essa prática evidencia, segundo compreendemos, a ciência por parte desses 

professores de que “as práticas educativas, em suas diferentes modalidades, estão sendo 

crescentemente marcadas por uma cena histórica, cultural e sociotecnica no interior da qual os 

sistemas e processos comunicacionais jogam papel decisivo” (CITELLI, 2012, p.1). Nesse 

sentido, os professores buscam dialogar suas práticas de ensino com as novas formas que os 

jovens “sentem, compreendem, promovem as relações culturais (CITELLI, 2012, p.2).  

Esse aspecto aparece na forma de trabalho da professora do nono ano da escola 

particular situada na Vila Olímpia. Como uma das avaliações da visita das três turmas de 

nono ano ao Memorial da Resistência, a professora definiu a produção e apresentação, por 

parte de grupos de quatro a seis alunos, de um breve minidocumentário audiovisual (5 

minutos) tratando dos aspectos concernentes ao discurso do Memorial articulados a cinco 

“lugares de memória” sobre a ditadura situados na cidade de São Paulo:1) Praça da Sé; 2) 

Tuca; 3) Doi-Codi; 4) Auditoria Militar Alameda/ Casa Branca; 5) Maria Antônia.  

Em cada sala do nono ano foram divididos 5 grupos. Cada um referente a um lugar de 

memória. Depois da visita ao Memorial da Resistência, realizada no período da manhã, cada 

grupo foi, no período matutino, ao lugar de memória para si designado. Em cada um dos 

lugares havia um pesquisador da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP (FAU-USP) 

responsável por fazer a mediação educativa sobre o lugar em questão. 

Em linhas gerais, os vídeos apresentados pelos alunos foram muito bem feitos do 

ponto de vista técnico e audiovisual e apresentaram relatos substanciosos, indicando um 

trabalho relativamente aprofundado de coleta de informações sobre o Memorial da 

Resistência e sobre cada um dos lugares de memória. Através dessa atividade os alunos 

identificaram as dimensões de controle, resistência e repressão num espaço mais amplo que o 

do Memorial e, assim, puderam ter uma compreensão mais ampla e contextualizada da 

ditadura.  

Nessas apresentações pudemos observar a presença de códigos e linguagens plurais 

que, cruzadas, compuseram um relato sofisticado sobre dimensões importantes da ditadura. 

Ao assistirmos aos minidocumentários, pudemos comprovar que os alunos dominam a 
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linguagem audiovisual e tecnológica, conforme é postulado por Orozco Gómez (2011) e 

Martín-Barbero (2011, p.129).  

A edição de fotos relativas à ditadura, a presença de imagens fotografadas e filmadas 

em cada lugar de memória pelos alunos; o uso de músicas para ilustrar os temas abordados; o 

uso de fontes documentais, sobretudo concretizadas em imagens da imprensa noticiando os 

acontecimentos da época; as legendas retomando conteúdos referentes à memória coletiva da 

ditadura (“Lembrar é Resistir”, “Nunca Mais, “Repressão” etc.), todos esses elementos 

produziram uma trama discursiva indicativa de um processo de aprendizagem ao qual os 

alunos, em diálogo com seus colegas e com a professora, constituem-se como autores do 

conhecimento sobre a ditadura.  

Como nos ensina Citelli (2012, p.6), mencionando as propostas de Martín-Barbero,  

 

 

a educação formal dos jovens pede mudanças no que tange às práticas 

propedêuticas, enciclopédicas, exatamente porque novos modos de ver, 

perceber, conhecer estão em pleno andamento, marcando, decisivamente, a 

vida dos estudantes, cabe acrescentar, dos próprios professores e demais 

sujeitos que circundam o mundo da escola. 

 

 

No caso analisado é interessante notar que a presença do audiovisual e das tecnologias 

não são usadas de forma instrumental como suporte pedagógico por parte da professora. As 

novas linguagens são consideradas como práticas culturais concernente ao mundo escolar. Os 

alunos são instados, pela professora, a produzir conhecimento a partir de seu universo 

cultural, que envolve, justamente, novas configurações de relacionamento com o mundo. 

Na aula seguinte, a professora cobrou uma prova contendo a avaliação, por parte dos 

alunos, sobre os conteúdos referentes ao Memorial e os Lugares de Memória. A base de 

estudo eram as apresentações dos minidocumentários e as anotações realizadas ao longo das 

visitas.  Aqui, as linguagens tradicionais da escola (avaliação escrita, anotações de campo) 

não são colocadas em oposição com as novas linguagens constitutivas e constituintes do 

universo cultural dos alunos.  

Na prática didática observada, o modelo tradicional de aquisição de conhecimento é 

tensionado por novas formas de “alfabetização” (de ler o mundo), 

Como nos ensina Martín-Barbero (2014, p.51): 

 

Houve um tempo em que “o caminho real da emancipação” e o acesso ao 

saber passavam quase que exclusivamente pela escritura fonética: entretanto, 

o que se deve entender por alfabetização hoje (Caviano, 1985; Santiago, 
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1991), quando a maior parte da informação que dá acesso ao saber passa de 

uma forma ou de outra pelas diversas redes e tramas das imagens e escrituras 

eletrônicas? [...]  

 

 

Diante dessa indagação, Martín-Barbero nos mostra que o caminho não passa pela 

oposição dicotômica entre novas linguagens e a linguagem escrita, equívoco que só faz 

reproduzir dualismos cartesianos (corpo x mente; emoção x razão) e, assim, impedir uma 

verdadeira pedagogia da autonomia22: 

 

[...] O livro continuará sendo a peça chave na medida em que a primeira 

alfabetização, a que abre o mundo da escritura fonética, em lugar de fechar-

se sobre a cultura letrada, lance as bases para a segunda alfabetização, 

aquela que nos abre as múltiplas escrituras que hoje conformam o mundo do 

audiovisual e do texto eletrônico. A mudança nos protocolos e processos de 

leitura (Sarlo, 1998) que, sem dúvida, atravessamos não significa, não pode 

nem deve significar, a substituição de um modo de ler por outro, mas sim a 

complexa articulação de uns e outros, entre livros e quadrinhos e hipertextos 

[...] (MARTÍN-BARBERO, 2014, p. 51).  

 

 

Essa complexa articulação entre linguagens está presente também nas práticas 

escolares do terceiro ano da escola particular situada em Perdizes. Conforme nos relatou o 

professor de História dessa escola, no ano que entrou na instituição como docente (2013) ele 

realizou um grande trabalho sobre ditadura com as duas turmas do terceiro ano do Ensino 

Médio. Nessa atividade, o professor dividiu as turmas em grupos e pediu para cada um 

investigar uma dimensão da ditadura como a relação da ditadura com a imprensa, a relação da 

ditadura com o movimento operário, a relação da ditadura com o movimento estudantil, a 

relação da ditadura com os movimentos camponeses, as relações da ditadura com os 

intelectuais/artistas, entre outras relações, consideradas pelo professor, significativas. A 

proposta dessa atividade foi buscar trabalhar a sociedade como um todo, buscando não só as 

relações de embate contra a ditadura, mas também o apoio à ditadura por parte de diversos 

grupos e setores da sociedade civil. 

                                                 

22 Retomaremos essa questão no capítulo seguinte. À título de antecipação, compreendemos que a produção de 

conhecimento sobre a história da ditadura envolve o cruzamento de dimensões racionais (logos) com as 

dimensões sensíveis (pathos) dos sujeitos. O dualismo cartesiano, ainda hegemônico no campo escolar, é, em 

certa medida, superado pelo Memorial da Resistência de São Paulo, que busca conjugar o texto verbal 

(informações apresentadas ao longo das exposições) às imagens e sensibilidades relativas aos governos 

autoritários de nossa história republicana. Aqui, tem papel fundamental o testemunho oral, que, conforme 

apresentamos no capítulo 3 desta tese, envolve o afetivo e o cognitivo, bem como a reconstrução parcial das 

celas do DEOPS/SP.  Nessa seção do seguinte capítulo é importante notar a avaliação que os professores fazem 

do alcance e potencial da dimensão sensível apresentada pelo memorial. 
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Como resultado dessa atividade os alunos apresentaram um seminário: alguns usando 

o modelo tradicional de exposição oral amparada por recursos audiovisuais, outros através de 

apresentações de cunho mais artístico, via performance teatral e/ou produção de vídeos.  

Longe de ser centrado exclusivamente no modelo da linguagem escrita como único 

modo legítimo de produção e comunicação de conhecimento, aqui, os alunos podiam 

escolher, conforme suas competências, afetividades e preferências, os domínios e gêneros 

discursivos de exposição dos recortes sobre a ditadura. 

Cabe dizer que esse cruzamento entre linguagens não escolares e linguagens escolares, 

presente nessa atividade, está intimamente relacionada com a proposta pedagógica da escola 

baseada nos preceitos do construtivismo. Conforme nos relatou o professor de História, em 

sua disciplina não são usados livros didáticos e acadêmicos como suportes pedagógicos. O 

conteúdo de história, definido em eixos e de forma transdisciplinar conforme expusemos 

acima, é produzido pelos alunos com a mediação do professor. 

 Através de consultas em bases digitais como Google, Wikipédia e YouTube, 

articulados à consulta de livros técnicos, disponibilizado na biblioteca da escola ou no acervo 

familiar dos alunos, os estudantes escrevem textos que são apresentados ao professor. Esse, 

corrige, faz observações, aponta alterações. Num processo dialógico é elaborado o material 

“didático” sobre a história a ser consultado pela classe no estudo para as provas — essas, no 

modelo tradicional de avaliação escrita sem consulta.       

Mais: conforme nos informou a professora de Literatura dessa escola, em conversa 

informal, por conta dos processos educativos da instituição, baseados na construção dialógica 

do conhecimento e que são objetivados em trabalhos como o acima descrito, os alunos da 

escola possuem um substantivo repertório sobre os conteúdos das diversas disciplinas, de 

exatas e humanas. Não obstante, esses saberes são expressados de forma mais satisfatória na 

apresentação oral do que no formato escrito.  

Quer dizer, os alunos dominam a linguagem oral, mas não são tão “bons” em relação 

ao domínio das estruturas sintáticas e do sequenciamento lógico da escrita—  fundada, grosso 

modo, na divisão linear e sequencial do texto: começo, meio e fim e/ou introdução, 

desenvolvimento, conclusão (CASSIN, 2002; CHAUI, 2010). 

Relata a professora de Literatura: 

 

Os alunos dominam o conhecimento...eles têm muito repertório [...]. São muitos bon 

na argumentação [...], mas quando você vê a escrita deles, vê que eles são muito digressivos 

[...] falam sobre diversos assuntos com muita propriedade, mas às vezes saltam de um tema a 
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outro [...] não conseguem estabelecer tão a sequência lógica tradicional da escrita [...] são 

excelentes no discurso falado. (Professora de Literatura, ensino médio, escola particular, 

Perdizes) 

 

Embora o domínio da escrita seja dominante no campo escolar e em nossa sociedade, 

servindo como um elemento importante, distintivo e distinto, na avaliação da dimensão 

cognitiva dos sujeitos, o professor de História da instituição não expressa nenhum receio 

quanto a formação de seus alunos. Segundo ele, os alunos do terceiro ano possuem uma 

consciência satisfatória sobre diversas dimensões da ditadura e, sobretudo, possuem a 

capacidade reflexiva de ler esse passado dentro das noções de “cidadania”, 

“multiculturalismo”, “democracia” e “tolerância”, independente das exigências, em grande 

parte conteudistas, presentes nos exames de avaliação externos (como o ENEM e FUVEST).  

Dentro das propostas de Martín-Barbero (2014) para a educação no século XXI, 

identificamos nessa escola a concretização de uma prática voltada para a devida leitura e 

transformação da realidade. 

 Nos procedimentos didáticos dessa escola o cruzamento entre linguagem escrita e 

linguagem oral — bem como a abertura a linguagens do domínio da arte e do audiovisual na 

formação do conhecimento sobre a ditadura —, expressa, em certa medida, a superação do 

dualismo entre cultura de elite, marcada pela cultura letrada, e a cultura popular, marcada pela 

oralidade. Superação, essa, fundamental para uma sociedade multicultural, globalizada e 

marcada por novas sensibilidades (MARTÍN-BARBERO, 2005; 2014).    

Compreendemos, enfim, que os propósitos educativos dessa escola estão em 

consonância com nossa proposição político-educativa, relacionada à nossa posição teórica-

epistemológica sobre as relações entre o campo da comunicação e da educação: a proposta de 

iluminar o diálogo entre essas duas agências e os cruzamentos discursivos e mediações 

comunicativas que atravessam a sociedade contemporânea, tendo como fim a leitura científica 

da realidade social.   

Como nos ensina Baccega (2009, p.20), devemos 

 

Entender que o campo comunicação/educação não se reduz a fragmentos, 

como, por exemplo, a eterna discussão sobre a adequação da utilização das 

tecnologias no âmbito escolar. Oras, o aparato tecnológico está em todas as 

escolas qualquer que seja o nível socioeconômico de sua clientela. Isso 

porque, mais que entendida como aparelho à disposição de alunos e 

professores, a tecnologia tem que ser pensada na sua abrangência. Ela está 

em todos os sujeitos, alunos, pais, professores, uma vez que impregnada na 
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trama cultural. O importante é que a discussão se dê sobre o lugar que ela 

ocupa na formação dos alunos, dos cidadãos, da sociedade contemporânea 

nos vários âmbitos: da circulação de informações à mudança dos conceitos 

de tempo/espaço, à modificação na produção e sua influência sobre o 

consumo e sobre o mercado de trabalho (BACCEGA, 2009, p. 22) 

 

 

No caso da escola pública, terceiro ano do Ensino Médio, localizada na periferia de 

São Paulo, em Perus, o professor também expressa a ciência de que seus alunos estão muito 

ligados à cultura audiovisual, que a linguagem deles não é a do livro.  

 

Sem embargo, identificamos que as novas linguagens e os discursos dos meios de 

comunicação fazem parte do universo sensorial e discursivo não só dos alunos como também 

do professor. Indagado sobre o papel dos meios de comunicação em nossa sociedade, o 

professor dissertou longamente sobre o papel da imprensa e das redes sociais nos processos 

políticos atuais, que, dentre outros acontecimentos, levaram, a seu ver, ao impedimento do 

governo democraticamente eleito de Dilma Rousseff (Partido dos Trabalhadores). O professor 

assinalou também alguns pontos sobre a participação dos meios no golpe civil-militar de 1964 

e na manutenção da ditadura. 

 Além da imprensa, o professor falou sobre algumas obras audiovisuais que fazem 

parte desse período histórico. Mencionou os movimentos do Cinema Marginal e do Cinema 

Novo durante a década de 1960, bem como o documentário, dirigido por Eduardo Coutinho 

“Cabra marcado para morrer”, que teve suas filmagens interrompidas em 1964 e fora 

finalizado em 1984. 

Nesse contexto, o professor nos informou que abre mão de alguns produtos midiáticos 

para compor seu discurso didático sobre a ditadura: tendo como finalidade educativa tratar a 

questão da terra, do campesinato e dos projetos de modernização ao longo de nossa história, e 

a forma como essas questões estão ainda em aberto em nossa sociedade, o professor exibe em 

sala o filme “Terra em Transe” (1967) dirigido por Glauber Rocha.  

O potencial do cinema como um meio de comunicação fundamental na constituição de 

memórias subterrâneas, predispostas a se oporem à memória coletiva nacional hegemônica, é 

assinalado por Pollak (1989, p.12), que nos ensina que  

  

Nas lembranças mais próximas, aquelas de que guardamos recordações 

pessoais, os pontos de referência geralmente são de ordem sensorial: o 

barulho, os cheiros, as cores [...]. Ainda que seja tecnicamente difícil ou 

impossível captar todas essas lembranças em objetos de memória 
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confeccionados hoje, o filme é o melhor suporte para fazê-lo: donde seu 

papel crescente na formação e reorganização, e, portanto, no enquadramento 

da memória. Ele se dirige não apenas às capacidades cognitivas, mas capta 

as emoções23. 

 

  

O filme de Glauber Rocha serve como elemento discursivo que ajuda a compor o 

discurso histórico escolar. Aqui, a obra cinematográfica sai de seu domínio de origem para ser 

ressignificada no encontro com outros discursos em circulação na sala de aula. O filme opera 

como importante elemento de agenciamento/enquadramento das memórias sobre a ditadura. 

Mobiliza afetos, imagens e informações que tendem a contribuir para a produção de 

conhecimento sobre nosso passado ditatorial. 

Além disso, por se tratar de uma obra cinematográfica que está situada historicamente 

nos embates sociais, culturais e políticos que atravessam a ditadura, o filme é também um 

documento que pode informar importantes dimensões desse período — a partir da análise do 

que diz e de suas condições materiais de produção. No entanto, como nos informou, o 

professor não se serve em sala de aula dessa dimensão documental do filme.  

No mesmo âmbito do filme, o professor usa a música “Mestre Sala dos Mares” de 

João Bosco e Aldir Blanc. Nesse caso, a canção serve, além de suporte para a reflexão sobre a 

censura durante a ditadura, como elemento discursivo para a discussão do processo de 

silenciamento das vozes populares ao longo de nossa história. Para o professor, essa música 

permite iluminar que a escrita da história é feita de escolhas acerca do que deve e do que não 

deve ser lembrado. Ao mencionar a história de João Cândido, marinheiro negro e um dos 

líderes da Revolta da Chibata (1910), a música ajuda a discutir a questão do movimento negro 

e como a população subalterna foi excluída das narrativas oficiais. 

A proposta do professor encontra-se em consonância com as reflexões de Berger 

(2015 p. 9) de que a música mantém um vínculo operante com a política. Ela, a música, no 

caso especial das canções de protesto da época da ditadura e/ou das canções vinculadas à 

história da cultura popular, é expressão “de resistência e rebeldia, de sensibilização e de 

diálogo, de conexão entre passado e presente propiciando que no gesto de escuta a barbárie 

seja ressignificada”. 

                                                 

23 Esse trecho citado de Pollak coincide com o trecho citado por Berger em seu artigo “A contribuição do cinema 

para a memória da ditadura brasileira” (2009, p.32). Embora o artigo da autora tenha servido como referência 

para a análise do tema em questão, esclarecemos que o texto original faz parte de nossa bibliografia e foi 

devidamente lido e analisado por nós, conforme pode ser notado ao longo do capítulo 3 desta tese, no qual as 

reflexões do autor são constituídas como importante substrato para nossas considerações. 
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Ao trazer para sala de aula a canção que narra a história de João Cândido, o professor 

tece um fio narrativo que não se prende à cronologia linear da história. Com a canção, o 

professor é capaz de transitar por dimensões estruturais da sociedade brasileira: a história de 

dominação e exclusão durante a República Velha, a ditadura, os dias de hoje. Nesse caminho, 

ilumina tanto as dimensões de repressão e controle — a opressão ao povo negro; a face não 

narrada da violência implicada no projeto de modernização nas primeiras décadas do século 

XX; a censura durante a ditadura; a opressão aos pobres e negros da periferia — quanto as 

dimensões de resistência, objetivadas na história de João Cândido e nas figuras de  João 

Bosco e Aldir Blanc, que contaram a história do marinheiro e a dos negros e, assim, lançaram 

luzes sobre a resistência das classes subalternas em nosso cotidiano. 

Em contrapartida, o professor não se atém somente ao uso de obras audiovisuais e de 

músicas no ensino da ditadura. Conforme nos relatou, o professor tem uma grande 

preocupação de que seus alunos tenham um contato substantivo com a linguagem textual. 

Embora não use livros didáticos, o professor busca realizar trabalhos com textos, intentando 

fazer com que os alunos, pelo menos uma vez por semana, leiam e discutam um texto. 

Fundamentalmente, são textos breves, de até 3 páginas, selecionados pelo professor na 

imprensa, nas redes sociais e em livros acadêmicos.     

É evidenciado, aqui, a confluência entre o discurso letrado e o discurso dos meios de 

comunicação sem haver a oposição mecânica entre os dois. Em sua prática docente, o 

professor não opõe a linguagem dos meios à linguagem escolar, tampouco serve-se dos meios 

como meros suportes de ilustração dos conteúdos. Como interpretamos, há na prática didática 

desse professor a tentativa em criar uma trama em que múltiplos discursos, gêneros 

discursivos, linguagens e códigos se articulam, resultando num novo discurso, relacionado à 

cultura e ao cotidiano dos alunos.     

Subjaz à prática do professor, as considerações de Schaff (1974, p.247-248) de que o 

pensamento conceitual e a linguagem verbal estão intimamente relacionados: de que a 

compreensão ativa da realidade como dado conceitual implica necessariamente o domínio da 

linguagem verbal.    

O vínculo comunicativo-educativo entre professor e aluno pressupõe a linguagem 

verbal. A palavra percorre qualquer domínio, “penetra literalmente em todas as relações de 

indivíduos, nas relações de colaboração, nas de base ideológica, nos encontros fortuitos da 

vida cotidiana, nas relações de caráter político” (BAKHTIN, 2002, p.41). Sem a palavra, sem 

o hábito de ler e interpretar textos, os alunos tendencialmente não são capazes de articular 
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informações, dados e contextos, quer dizer, não estão aptos a lerem e transformarem a 

realidade social.  

 

A preocupação em lançar mão de atividades de leitura em sala de aula, está presente 

também na prática da professora da escola particular, nono ano, situada na Vila Olímpia. Na 

primeira aula após a visita da escola ao Memorial da Resistência, a professora passou para os 

alunos a reprodução de um trecho de reportagem da Revista “Isto É” (2012, Rodrigo Cardoso) 

tratando de alguns documentos sobre a repressão durante a ditadura achados numa casa 

abandonada no interior de São Paulo.  Em lousa, a professora escreveu o tema da aula 

“Documentos secretos da ditadura” e cinco questões a serem respondidas a partir da leitura do 

texto. Através dessa atividade, foi realizada uma discussão sobre as relações entre memória 

coletiva e documentos históricos. Nesse contexto, a professora trabalhou a questão do 

apagamento da memória sobre a ditadura a partir da destruição dos vestígios de controle e de 

repressão por parte dos agentes do governo autoritário.  

  

5.2.2 O discurso da história e o discurso da memória em sala de aula 

 

Atravessa nossa pesquisa a indagação acerca de qual é o papel da escola e dos meios 

de comunicação, aqui incluso o Memorial da Resistência, na construção da memória coletiva 

e do conhecimento histórico sobre a ditadura civil-militar. 

Segundo expõem Quinan e Carvalho (2015, p.121-122), a sala de aula a princípio não 

é um espaço de construção da memória, já que “há uma clara diferenciação entre memória e 

história”.  

Retomando o que assinalamos no capítulo 3 desta tese, o discurso histórico é 

constituído por um campo científico com regras, teorias e métodos próprios. Está voltado para 

análise, compreensão e explicação dos pontos de alteridade entre os tempos históricos 

(PINTO, 1998, p.293). Já a memória, situada no terreno das sensibilidades e das práticas 

cotidianas, busca produzir semelhanças e regularidades.  

Não obstante, a memória serve como importante substrato da constituição do discurso 

histórico (LE GOFF, 2000, p.21) e, nesse sentido, o cruzamento de ambos é fundamental para 

a constituição do conhecimento sobre a ditadura civil-militar. 

 Para iluminar essa questão, Quinan e Carvalho (2015, p.122) se apoiam nas reflexões 

de Luis Fernando Cerri sobre didática da história (2010, 2011). Segundo esse autor, a história 
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escolar (a história formal) está intrinsecamente articulada ao conhecimento advindo de outros 

espaços, não formais. 

A aprendizagem da história se deve ao diálogo contínuo entre “o conhecimento 

histórico que se constrói na sala de aula e a memória histórica que é construída 

constantemente nos mais diversos espaços de sociabilidade” (QUINAN; CARVALHO, 2015, 

p.122).  Nesse contexto, não é possível falar do ensino escolar de história como uma varável 

independente das memórias e informações históricas produzidas e postas em circulação pelos 

espaços de aprendizagem não-formais e informais (CERRI, 2010, p.267). 

Por outro lado, no âmbito do campo da Comunicação, da História e da Museologia é 

comum surgirem alguns questionamentos acerca da relação entre a Indústria Cultural e a 

conscientização sobre o passado de episódios traumáticos e de sistemática violação dos 

direitos humanos, como a ditadura. 

Berger (2009, p.35), conforme expusemos no capítulo 3 desta tese, assinala a 

importância do cinema na constituição das memórias subterrâneas desses acontecimentos 

históricos. Porém evidencia seu receio de que pela constante reprodução/repetição dessas 

memórias, através das lógicas inerentes à Indústria Cultural, tenda a haver um processo de 

saturação, logo de apagamento do sentido de dor, sofrimento e condenação moral desses 

acontecimentos. 

Reside no receio da pesquisadora a preocupação de que o crescimento da memória 

midiatizada venha a contribuir para naturalizar o passado, descumprindo, assim, a razão de ser 

da memória subterrânea.  

Já Cury (2013, p.14) e Meneses (2000), concebem as instituições museológicas como 

espaços, por excelência, voltados para a produção de conhecimento. Ambos os autores 

concebem que ao contrário dos meios de comunicação, voltados para a transmissão de 

informações fragmentadas e desarticuladas, os espaços museológicos comunicam um 

conhecimento articulado e aprofundado sobre a cultura e a sociedade. Nesse quadro, refutam a 

adoção por parte dos museus de “mecanismos de mercado para atender a demanda da 

diversão, entretenimento e outros jargões que são, sucintamente falando, supostas respostas à 

crítica que se faz dos museus como ´lugar de coisa velha’, monótono e, chato” (CURY, 2013, 

p.14). 

Da mesma maneira que inúmeros educadores e críticos da Indústria Cultural, Cury e 

Meneses estabelecem um abismo instransponível entre os meios de comunicação e o campo 

escolar e, nesse contexto, situam o museu como um espaço que deve, em certa medida, 
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preservar uma “pureza discursiva” — não se contaminando, assim, com as linguagens e 

formatos característicos dos produtos midiáticos:  

 

Diríamos que certas estratégias recorrentes são respostas às síndromes do 

centro cultural e da adjetivação. Daremos alguns exemplos. Jogos e 

brincadeiras conhecidos por todos, como o jogo da memória, quebra-cabeça, 

caça-palavra, cruzadinha, liga pontos, folha para colorir, caça ao tesouro etc. 

Bem, estas práticas de memorização ou de lazer, por vezes denominadas 

como lúdicas, são encontradas nas escolas ou encontram-se em bancas de 

jornal. Por aí já podemos perceber que há fuga da especificidade da 

educação em museu (CURY, 2013, p. 16).  

 

 

Essa recusa ao discurso lúdico e ao entretenimento faz eco às leituras presentes em 

Adorno e Horkheimer ([1944] 2010), que argumentam que o campo do lazer é tão somente o 

espaço de torpor e alienação da classe trabalhadora — perspectivas que nós, amparados pelas 

reflexões do campo da Comunicação/Educação, refutamos.  

Mais: conforme concebemos as características dos processos comunicativos-

educativos, podemos dizer que a concepção de Cury (2013) encerra uma leitura sobre o 

discurso museológico que passa ao largo do discurso da comunicação — apesar de a autora 

considerar em sua tese de doutorado (CURY, 2005) o discurso museológico como um 

discurso da comunicação.  

Segundo argumentamos no capítulo 2, o discurso comunicativo das instituições 

museológicas, no caso de nossa pesquisa, do Memorial da Resistência, implica um processo 

dialógico entre o polo emissor e o polo receptor, bem como uma relação dialética entre 

processos e estruturas sociais. Aqui, a dimensão transdisciplinar e interdisciplinar do museu 

e/ou memorial — ao dar conta da polifonia discursiva, estrutural e estruturante às e das 

práticas cotidianas — é crucial para a (re) produção da cultura, logo para o estabelecimento de 

relações de comunicação entre os sujeitos.  

Em outros termos: o entrecruzamento entre linguagens, gêneros, formatos e vozes 

presente no Memorial da Resistência de São Paulo predispõe que essa instituição estabeleça 

vínculos comunicativos com o universo cultural de seus interlocutores. No caso do museu 

compreendido por Cury e Meneses, a instituição museológica, presa a um modelo que 

compreendemos ultrapassado, tende a falar sozinha, alheia às mudanças tecnoculturais da 

sociedade contemporânea24. 

                                                 

24 No entanto, devemos assinalar que, como interpretamos, a crítica de Cury e Meneses está relacionada ao 

contexto social e histórico de crescimento de museus fundados num discurso fetichizado e baseados num 
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Seguindo nossa linha de argumento, destacamos três pontos que estão presente nos 

aportes teóricos que sustentam nossa tese e  que apareceram em nossa pesquisa de campo: (1) 

os meios de comunicação e as novas tecnologias estão presentes na trama cultural; dessa 

forma, não precisam estar fisicamente presente em sala de aula para estarem presentes no 

universo discurso de professores, alunos e pais; (2) a despeito de o discurso midiático 

jornalístico tender à produção de discursos hegemônicos e que sustentam relações de 

dominação em nossa sociedade, existem inúmeros veículos e produtos midiáticos que são 

utilizados pelos professores na composição de uma leitura reflexiva sobre nosso passado 

ditatorial e sobre nosso presente marcado pela exclusão social; (3) a constituição de 

conhecimento qualificado sobre a sociedade e sobre nossa história implica a mediação dos 

professores. De fato, embora não se reduzam a isso, os produtos midiáticos e a Indústria 

Cultural estão largamente relacionados à fragmentação da leitura sobre a realidade social, 

logo à reprodução de relações de dominação. Nesse contexto, a mediação do educador é 

fundamental na construção de conhecimento.    

Com efeito, durante o grupo focal com os alunos do terceiro ano da escola particular 

situada em Perdizes, dois alunos ao serem indagados se já haviam visto alguma obra 

audiovisual sobre a ditadura, responderam positivamente elencando alguns filmes (“Zuzu 

Angel”, “O ano que meus pais saíram de férias” e “O que é isso companheiro”). Uma das 

alunas relatou que conhecia o livro “1968: o ano que não terminou” de Zuenir Ventura, 

embora não o tivesse lido.  

Durante a visita ao Memorial da Resistência de São Paulo pela escola pública de nono 

ano, Jaguaré, a educadora da instituição ao buscar dialogar com os pontos de continuidade 

entre o passado ditatorial e o presente, trouxe para seu discurso expositivo o filme “Tropa de 

Elite”, presumidamente uma obra audiovisual que faz parte do repertório dos jovens. Aqui, a 

educadora incitou os alunos a lembrarem que nesse filme é retratada a tortura como uma 

prática cotidiana. Conforme disse:  O filme mostra a tortura... o jovem de periferia negro 

(Educadora).    

                                                                                                                                                         

pressuposto positivista da história. São os museus, conforme apontamos no capítulo 3, voltados para a 

celebração e encenação da “história como aconteceu”. São os museus da Living History, presentes sobretudo nos 

EUA e exemplos dos “Teatros da Memória”, conforme a definição de Meneses (1994) e conforme Huyssen 

(2014) das instituições que produzem a “memória improdutiva”. Em alguma medida, nossa crítica a ambos 

autores, Cury e Meneses, expressa a complexidade inerente ao “boom da memória” (Huyssen) e aos embates que 

atravessam o campo da História e da Museologia sobre os pontos de convergência e de divergência entre 

“memória” e “história” e entre “narrativa” e “explicação”. Não obstante essa complexidade, mantemos, a partir 

do campo da Comunicação/Educação e Consumo, a compreensão de que a leitura de Cury e Meneses se vincula 

à tradição crítica em relação ao consumo e ao entretenimento presente em Adorno e Horkheimer. 
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 Acerca do segundo ponto acima delineado, cabe assinalar que o professor do nono 

ano da escola pública situada no Jaguaré, reservou para uma das aulas de preparação de visita 

ao Memorial a exibição de alguns trechos do documentário “Cidadão Boilesen” (2009), que 

relata as ligações de empresários paulistas capitaneados por Henning Albert Boilesen, ex-

presidente da Ultragaz, no financiamento e suporte da violência e repressão estatal.  

Com o filme “Cidadão Boilesen”, o professor buscou, conforme nos informou, 

evidenciar os laços do empresariado com a repressão durante a ditadura civil-militar. Nesse 

ponto, o professor realizou em sala uma exposição acerca das disputas políticas durante o 

governo de João Goulart, assinalando como o golpe se relaciona com o contexto internacional 

de Guerra-Fria e com os interesses do capital nacional e estrangeiro. 

Na aula em sequência à visita ao Memorial, o professor passou um episódio do 

documentário “11 de setembro” (2002) — filme em que onze diretores de onze diferentes 

países realizam um documentário expondo sua visão sobre o 11 de setembro. Nesse episódio é 

abordada a participação norte-americana no golpe militar no Chile em 1973. 

A opção por trabalhar com o documentário sobre o 11 de setembro no Chile se deu 

porque, segundo nos disse o professor, o caso chileno é emblemático das ditaduras latino-

americanas. Com esse documentário o professor buscou, além de aprofundar a questão do 

papel dos EUA e das multinacionais/empresários nos golpes na América Latina, assinalar a 

questão da tortura, que, a seu ver, tomou proporções gigantescas na ditadura de Pinochet. 

 Nessa aula, o professor fez uma exposição sobre a participação das multinacionais no 

golpe e dos grandes meios de comunicação, como, em suas palavras, o grupo Time Life e a 

Rede Globo. Além disso, buscando estabelecer a relação entre o documentário sobre o Chile e 

o documentário sobre Boilesen, o professor explicou sobre a Lei de Segurança Nacional e o 

papel da CIA na repressão dos países no Cone Sul — questão que é justamente o tema de seu 

doutorado, em andamento 

Nesse trabalho com ambos os documentários é evidenciado que as brechas discursivas 

podem ser encontradas na emergência material de novas tecnologias e meios de comunicação: 

os formatos digitais permitem o acesso e a transmissão de conteúdos e meios contra 

hegemônicos, que numa época anterior eram muito mais difíceis de estarem disponíveis aos 

docentes — como esses dois trechos de documentários extraídos pelo professor do YouTube e 

passado em sala a partir de um notebook.  

Por fim, em relação ao terceiro ponto que destacamos, consideramos a escola como o 

principal espaço de produção de conhecimento e reflexão sobre a realidade. O docente, como 

viemos argumentando ao longo desta tese, possui papel fundamental na mediação e 
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organização de saberes, informações e representações sobre a ditadura. Isso implica, dentre 

diversos fatores, o fato de que a escola não é necessariamente lugar de vulgarização do 

conhecimento produzido pelo campo científico da História, como parece deixar entrever a 

leitura de Le Goff (2000, p.25). 

A transposição didática do conhecimento científico não é redutora do conhecimento 

acadêmico histórico, mas sim é resultado da apropriação e ressignificação do discurso 

científico em função de propósitos que não são os mesmos da academia. 

 Além disso, como pudemos notar em nossa pesquisa, o discurso escolar produzido 

pelos quatro professores não resulta na diluição do valor cognitivo do conhecimento 

científico, tampouco na perda do potencial em conscientizar os alunos para os valores da 

cidadania, da democracia e para complexidade dos processos históricos. 

Para reforçar nossa leitura recorramos às valiosas reflexões de Quinan e Carvalho 

(2015, p.122): 

. 

[...] é de extrema importância uma reflexão sobre o ensino da Ditadura 

Militar no Brasil, avaliando de que maneira ele está relacionado com a 

construção da memória do período. Essa escolha permite, ainda, repensar o 

lugar da sala de aula de história como espaço de produção de conhecimento 

e contribuição para o entendimento do processo de construção da memória. 

E, nesse sentido, refletir sobre o papel do professor de história no ensino da 

ditadura militar como um agente importante da dimensão de garantia da 

reparação, da memória e da verdade. (QUINAN; CARVALHO, 2015, p.122)  

 

A relação de comunicação (pressuposto da educação transformadora) implica o efetivo 

diálogo cognitivo e afetivo entre professor e alunos, bem como entre Memorial da Resistência 

e alunos/ professores. No processo comunicativo e educativo do Memorial com seus 

interlocutores é concretizada a conscientização sobre os horrores e lutas que marcaram a 

ditadura. Essa conscientização está voltada para a criação de uma cultura verdadeiramente 

cidadã e democrática, predisposta a transformar nossa sociedade.  

Dessa forma, não deve haver uma separação escolástica e rigorosas entre memória e 

história. Estamos interessados tanto no conhecimento racional e analítico do campo da 

História quanto no terreno do vivido, presente nos atos de rememoração. 

A despeito de a escola ser um espaço que tendencialmente produz narrativas históricas 

em consonância com a história oficial, produzindo, assim, sentidos que tendem a ser 

conservadores, o discurso escolar, como todos os discursos, são construções complexas e 

heterogêneas, atravessadas por conflitos e contradições (BAKHTIN, 2002; GRAMSCI, 1982). 

No discurso histórico escolar convivem sentidos conservadores e progressistas, versões 



148 

 

 

vulgarizadas do conhecimento científico e elementos potencialmente reflexivos e críticos em 

relação à história e à memória dos dominantes. Nesse contexto, consideramos o campo 

escolar como importante instituição na separação das “memórias produtivas” das “memórias 

não-produtivas”, retomando a tipificação de Andreas Huyssen (2014).  

Além do mais, ao estarmos interessados no processo de construção de materialidades 

discursivas das memórias críticas e reflexivas sobre a ditadura, estamos interessados no 

potencial político e social das formas simbólicas.   

Longe de defendermos a “deturpação” da história em nome de interesses políticos, 

buscamos a construção da história fora de bases especulativas e conteúdistas, conforme 

constituído pelos museus tradicionais (ver cap. 2 desta tese), e realizado, de forma 

hegemônica no campo das Ciências Sociais e Humanas, sob a forma denunciada por Bourdieu 

(2007, p.19-39) de “ilusão escolástica”.  

Dessa maneira, mantém-se as dimensões fundamentais da luta por verdade, justiça e 

reparação presentes nas instituições museológicas sobre episódios traumáticos e de 

sistemática violação dos direitos humanos, ao mesmo tempo em que é evidenciada a 

importância dos cruzamentos discursivos no âmbito escolar entre a linguagem da história e a 

linguagem da memória sobre a ditadura, tendo em vista projetos de transformação de nossa 

realidade25. 

  De forma mais delineada: nosso foco está situado em compreendermos como e em 

que medida o Memorial da Resistência, ao contribuir na construção de memórias e narrativas 

históricas sobre a ditadura, opera na práxis de transformação da realidade a partir do diálogo 

com os alunos e professores.  A esse respeito, nos debruçamos na seção seguinte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

25 Conforme argumentaremos no capítulo seguinte, na seção 6.3: “Verdade e imaginação: o conhecimento da 

história e a construção das memórias coletivas sobre a ditadura civil-militar”  
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5.3. O diálogo entre o campo escolar e o Memorial da Resistência de São Paulo 

 

5.3.1 Testemunhos e narrativas: aproximações das escolas com o Memorial da Resistência de 

São Paulo  

 

5.3.1.1 Escola particular, nono ano, Vila Olímpia 

 

Segundo nos relatou o coordenador de História, Eduardo26, a instituição organiza 

visitas ao Memorial desde 2009. 

O diálogo da escola com o Memorial da Resistência está intimamente relacionado à 

trajetória acadêmica e profissional de Eduardo. Formado em História pela Universidade de 

São Paulo em 2007, o coordenador realizou pesquisa de mestrado em História Social por essa 

mesma instituição, tendo como tema as relações da ditadura com a grande imprensa nos anos 

de 1964 a 1968. Por conta de sua pesquisa, Eduardo, em determinado momento de sua 

trajetória profissional, trabalhou com Alípio Freire, ex-preso político e destacado membro do 

Fórum Permanente dos Ex-Presos e Perseguidos Políticos, organização que participou 

ativamente na construção do Memorial e que está presente na organização de muitas 

atividades atuais da instituição. 

A parceria de Eduardo com Alípio Freire se deu através do trabalho de curadoria de 

uma exposição temporária do Memorial sobre os 30 anos da Anistia, em 2009 (“A luta pela 

Anistia – 1964”, agosto a outubro de 2009). Ao longo da organização da exposição, Eduardo 

participou de diversas reuniões do Fórum dos Ex-presos e Perseguidos, entrando em contato 

com outros membros ativos no Memorial da Resistência, como Ivan Seixas e Maurice Politi. 

A partir desse contato, bem como de seu interesse pelo estudo da ditadura, Eduardo 

passou a organizar visitas do terceiro ano do Ensino Médio ao Memorial da Resistência. O 

terceiro ano fora escolhido para a visita porque era neste ano que o coordenador lecionava a 

disciplina de História, e também porque nesse ano é previsto, segundo o projeto pedagógico 

da escola, o ensino do tema “ditadura”. 

Com o passar do tempo, os professores da escola foram percebendo algumas 

dificuldades em levar o terceiro ano para o Memorial. Isso porque o tema ditadura começa a 

ser trabalhado nesse ano em setembro, perto do final do ano letivo e das provas vestibulares. 

Segundo nos relata Eduardo, os professores da área de humanas da escola começaram a 

                                                 

26 Nome fictício. 
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perceber que a visita ao Memorial estava ficando um pouco deslocada, estando os alunos com 

a cabeça em outras coisas, como o vestibular e a formatura.  

A visita dos terceiros anos encontrava diversos obstáculos para sua preparação e 

realização: envolvia a paralisação das aulas por um dia inteiro e a posterior necessidade de 

marcar aulas de reposição; envolvia a negociação com os coordenadores de outras áreas; a 

necessidade de planejar aulas prévias e posteriores à visita e de inserir tanto essas aulas 

quanto a visita dentro de um projeto pedagógico integrador. 

Para o coordenador todas essas questões fizeram com que a visita ao Memorial fosse 

muito mais difícil do que no nono ano ou mesmo na primeira e na segunda série do médio. 

Mais: a partir de diversas experiências, a escola decidiu não planejar mais visitas de campo 

para a terceira série do Ensino Médio. 

Sendo assim, Eduardo passou a organizar eventos na escola contando com a presença 

de ex-presos políticos, artistas e intelectuais relacionados ao tema da ditadura. A primeira 

dessas atividades foi realizada no primeiro semestre de 2012, quando a escola levou Alípio 

Freire para uma roda de conversa com os alunos do terceiro ano do Ensino Médio.   

No segundo semestre de 2012, a escola organizou um debate contando com Alípio e a 

jornalista Paula Sacchetta, diretora do documentário sobre a Comissão da Verdade, “Verdade 

12.528”, e participante ativa dos escrachos públicos organizados em frente à casa do médico 

legista da ditadura, Harry Shibata, em abril de 2012.  

A proposta dessa atividade, nos informa Eduardo, era a de trabalhar a questão 

geracional através do diálogo de uma destacada ativista dos movimentos jovens em defesa da 

democracia com alguém que foi preso, pegou em armas, foi torturado e participou do 

processo de redemocratização. Em linhas gerais o tom do encontro residia na indagação: “o 

que a ditadura tem a ver com o jovem do século XXI? ”  

Em 2013 a escola organizou um debate contando com o professor Marcos Napolitano 

da Faculdade de História da Universidade de São Paulo, especialista em história do Brasil 

contemporâneo e orientador do mestrado de Eduardo; a ex-presa política, Rose Nogueira, 

figura bastante presente nas atividades organizadas pelo Memorial da Resistência; e, 

novamente, a jornalista Paula Sacchetta. Nesse evento foi realizada a exibição do 

documentário “Verdade 12.528”, seguido de uma roda de conversa com os participantes. 

Conforme nos relata Eduardo, a proposta dos organizadores da atividade era trazer à baila 

diversas vozes sobre a ditadura: a voz de alguém que está na Universidade pesquisando o 

tema; uma jovem, envolvida no meio artístico; e alguém que vivenciou o período através de 

sua luta política. 
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Já nos anos de 2014 e de 2015 a Escola organizou um debate com Bernardo Kucinski, 

escritor e professor, exilado político durante a ditadura e irmão da desaparecida política Ana 

Rosa Kucinski.  

Como nas aulas de literatura do terceiro ano os alunos realizam a leitura do livro de 

contos de Bernardo “Você vai voltar para mim e outros contos” (2014), os professores da área 

de humanas, em conjunto com Eduardo, decidiram realizar uma atividade interdisciplinar 

envolvendo a disciplina de literatura e de história, na qual o escritor relatava sua trajetória de 

vida e falava sobre sua irmã a partir de uma abordagem voltada para seu fazer literário. 

Muitos alunos trouxeram questionamentos acerca da vida de Bernardo e de sua irmã 

durante a ditadura. Segundo relata Eduardo, grande parte das perguntas residia na curiosidade 

dos alunos em saber se as histórias apresentadas no livro eram verdadeiras ou não. A 

indagações dos alunos expressava o estranhamento e a curiosidade no que diz respeito às 

articulações entre história e ficção, acontecimento e rememoração. Do ponto de vista da 

construção de conhecimento, esse diálogo com o escritor contribui, conforme interpreta 

Eduardo, para a reflexão sobre as potencialidades da ficção para a produção do conhecimento 

histórico, bem como para a reflexão sobre a escrita da história e o ato da memória.  

Conforme alerta Bernardo Kucinski no começo de seu mais famoso romance “K.: 

relato de uma busca”, que narra a busca de um pai pela filha que desapareceu durante a 

ditadura: 

  

Caro leitor: Tudo neste livro é invenção, mas quase tudo aconteceu. Deixei 

que lembranças fluíssem diretamente da memória, na forma como lá 

estavam, há décadas soterradas, sem confrontá-las com pesquisas, sem tentar 

completá-las ou lapidá-las com registros da época […]. Depois, valendo-me 

da fabulação, levei essas recordações a cenários imaginados; juntei situações 

ocorridas em tempos diferentes, algumas idealizei do quase nada e preenchi 

as lacunas de esquecimento e os bloqueios do subconsciente com soluções 

inventadas. Cada fragmento ganhou forma independente dos demais, não na 

ordem cronológica dos fatos e sim na exumação imprevisível desses 

despojos de memória, o que de novo me obrigou a tratar os fatos como 

literatura, não como História (KUCINSKI, 2012, p. 13). 

 

 

Em todas as atividades, Eduardo relata que o que mais prendeu a atenção dos alunos e 

gerou melhor resposta foram os testemunhos dos que viveram a época da ditadura: Alípio 

Freire, Rose Nogueira e Bernardo Kucinski. No caso de Alípio, Eduardo menciona que sua 

figura bastante marcante, composta por sua voz grave, seu cabelo comprido preso num rabo 

de cavalo e, sobretudo, sua bengala fascina e seduz o aluno.  
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Conforme dissertamos no capítulo 3, o potencial do testemunho oral é enorme na 

medida em que faz emergir materialidades discursivas sistematicamente silenciadas pelos 

meios de comunicação hegemônicos e pelo campo escolar. Mais: ao trazer a experiência da 

luta e da dor, tem um grande potencial em sensibilizar e, assim, conscientizar — e no âmbito 

de nossa pesquisa, reforça nossa leitura acerca da busca, nas escolas pesquisadas, em superar 

o dualismo cartesiano presente no campo escolar. 

 

 Em relação às visitas ao Memorial feitas pelo nono ano do Fundamental, Eduardo e 

Carine27, professora de História do Fundamental II, nos informam que a escola as realiza 

desde 2015. As formas como essas visitas são integradas ao projeto pedagógico e ao “projeto 

integrado de série” variam de ano a ano, uma vez que esses projetos mudam conforme 

diversas elementos como o perfil das turmas, negociações e diálogos entre professores e 

coordenadores, resultados e avaliações dos projetos anteriores etc.   

Em 2016, ano que acompanhamos o trabalho da escola junto ao Memorial, a visita se 

deu dentro de um projeto para a disciplina de História de trabalho com o conceito de “Lugares 

de Memória”, conforme mencionamos anteriormente, e foi realizada no final do primeiro 

semestre em junho. Nesse ano de 2016 foi a segunda vez que a escola realizou com o nono 

ano do Fundamental uma visita ao Memorial da Resistência de São Paulo. No segundo 

semestre de 2015 já havia sido realizado um trabalho junto ao Memorial com a então turma 

do nono ano. 

 

5.3.1.2 Escola pública, nono ano, Jaguaré 

 

A relação entre a escola pública contemplada em nossa pesquisa e o Memorial da 

Resistência é recente. Ocorreu pela primeira vez em 2015 e foi realizada novamente em 2016.  

  A sugestão das visitas partiu do professor de história da escola, Marcos28, e foi, 

segundo ele nos relatou, bem aceita pela coordenação e direção da instituição. Parte da 

acolhida da atividade, se deve, segundo interpreta o professor, por conta da proposta 

pedagógica da escola, que inclui como um de seus elementos principais a realização de visitas 

técnicas e trabalhos de campo. Deve-se também, segundo concebe o professor, por conta de 

uma postura político-ideológica progressista por parte da coordenadora pedagógica da escola. 

                                                 

27 Nome fictício 
28 Nome fictício. 
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Faz parte da “rotina pedagógica” desse professor levar seus alunos para o Memorial — 

alunos de escolas em que o professor lecionou ou leciona, todas públicas. O interesse, por 

parte do professor, em relação ao Memorial vem de longa data, remontando à montagem da 

peça “Lembrar é Resistir” de Izaías Almada, que ficou em cartaz de setembro de 1999 a 

dezembro de 2000, no espaço onde hoje se abriga o Memorial da Resistência e antes desse ter 

sido inaugurado.  

Com vinte e cinco anos de experiência em docência, sempre em escolas da rede 

pública, o professor nos relatou que possui interesse especial no tema ditadura; tanto que 

atualmente (2016) cursa o primeiro ano do doutorado em História na Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo (PUC-SP), pesquisando o apoio militar francês às ditaduras sul-

americanas, durante a Operação Condor. Seu mestrado foi realizado na Faculdade de 

Educação da Universidade de São Paulo, tendo como tema a formação de professores.   

 

*** 

 

Em ambas as escolas contempladas nesse primeiro par analítico podemos notar que a 

forma e a qualidades das relações das escolas com o Memorial depende substantivamente da 

ação dos professores e/ou coordenadores.  

 

 

5.3.1.3 Segundo par analítico: terceiro ano do Ensino Médio 

 

 

 Escola particular, terceiro ano, Perdizes 

 

 

O professor de História do terceiro ano do Ensino Médio desta escola nos relatou que 

já frequentou o Memorial da Resistência algumas vezes, levando sua família ou levando 

turmas de outras escolas em que lecionou. Dentre essas, destacou uma visita que realizou com 

alunos de uma Escola Estadual localizada em Osasco. Essa visita foi uma atividade optativa, 

realizada no sábado fora do horário de aula e, segundo a avaliação do professor, não foi uma 

experiência produtiva porque os alunos não tinham um conhecimento prévio que 

possibilitasse a compreensão do que está exposto no Memorial. 

Já o terceiro ano do Ensino Médio da escola pesquisada nunca foi ao Memorial, 

conforme nos informou o professor.   

Escola particular, terceiro ano, Perus 
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Segundo nos relata o professor de História, a escola realizou uma vez, em 2011, uma 

visita ao Memorial da Resistência com os alunos do terceiro ano. A seu ver, a visita não foi 

satisfatória, sendo muito confusa para os alunos. Isto porque, conforme interpreta, a despeito 

dele ter proposto a visita, ele não era o professor de história desses alunos e o professor que 

realizou a mediação da visita não sabia ressignificar o discurso expositivo do Memorial. Um 

dos fatores que levou a essa situação era o fato de o professor não ter dado uma aula sobre 

ditadura como preparação para a visita, o que levou ao fato de os alunos não terem referências 

para dialogarem com o que viram no Memorial. 

 

Assim como na escola de Perdizes, não fizemos um trabalho de acompanhamento dos 

alunos ao Memorial. Como forma de coleta dos discursos e análise lançamos mão de recepção 

provocada, como definido em nossa metodologia 

 

 

5.3.2 As escolas e os “Lugares de Memória” 

 

 

De acordo com o que expusemos no capítulo 3 desta tese, os “lugares de memória” 

(NORA, 1993) são constituídos a partir de um dever moral em constituir a memória coletiva 

relacionada à história dos vencidos e dominados.  

Esse esforço, que demanda a ação de políticas públicas e ações da sociedade civil, 

assenta-se no pressuposto de que vivemos numa sociedade regida pelo tempo vazio do 

calendário e da produção capitalista, dissolvendo a temporalidade afetiva do campo das 

memórias — a despeito de vivermos numa época marcada por um “boom memorialístico” 

(HUYSSEN, 2014). 

Desde o ano de 2015 o Memorial da Resistência de São Paulo vem realizando um 

considerável trabalho de contínuo mapeamento e identificação dos lugares de memória 

referentes à ditadura civil-militar e o Estado Novo na cidade de São Paulo: 

 

O Programa Lugares da Memória tem como objetivo expandir o alcance 

preservacionista do Memorial da Resistência por meio da identificação, 

inventário e musealização dos lugares da memória da resistência e da 

repressão políticas do estado de São Paulo. Com vistas a ampliar a 

interlocução com diferentes esferas da sociedade, está prevista a participação 

e colaboração de instituições educacionais e preservacionistas, da capital, do 

interior e do litoral (escolas e universidades, prefeituras, associações de 

bairros etc.), e a participação das comunidades de cada cidade. Também 
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serão realizadas exposições itinerantes, acompanhadas de coletas de 

testemunhos e de ações educativas e culturais, dentre outras atividades de 

pesquisa e extroversão (MEMORIAL DA RESISTÊNCIA DE SÃO 

PAULO, 2017, s/p.) 

   

 

Conforme nos informou a professora de História do nono ano da escola particular, 

Vila Olímpia, a ideia de articular a visita ao Memorial com um trabalho sobre Lugares de 

Memória da ditadura surgiu a partir da discussão em sala de trechos do livro paradidático 

“Meus heróis não viraram estátua” (2013, Ática) escrito pelo cineasta Luiz Bolognesi e pelo 

professor do departamento de História da Universidade de São Paulo, Pedro Puntoni. 

Nesse livro é trabalhada a questão dos conflitos sociais em torno da tessitura da 

narrativa histórica e como nesse processo a história dos dominados/vencidos é silenciada em 

favor da história dos dominantes/vencedores. Nas aulas referentes à segunda metade do século 

XIX no Brasil, a professora trouxe as reflexões do livro que tratam dos conflitos em torno da 

construção dos heróis da independência brasileira e como eles foram usados pelos 

republicanos em sua luta contra a monarquia. Nesse contexto, foi trabalhado a inter-relação 

entre memória e monumento histórico, a partir da análise de monumentos que representam as 

figuras de Tiradentes e Dom Pedro I.  

O trabalho com o Memorial da Resistência foi pensado dentro de um projeto temático 

sobre memória e história previsto para atravessar o ano letivo das classes do nono ano. Assim, 

como mostramos no início deste capítulo, em cada uma das três classes do nono ano, os 

alunos foram divididos grupos tendo como objeto de trabalho um lugar de memória sobre a 

ditadura na cidade de São Paulo: 1) Praça da Sé; 2) Tuca; 3) Doi-Codi; 4) Auditoria Militar 

Alameda/ Casa Branca; 5) Maria Antônia.  

Esse projeto teve sequência em setembro de 2016 com uma visita de campo 

interdisciplinar à cidade de Brasília, na qual cada grupo realizou um trabalho específico para 

cada disciplina tendo a cidade como objeto. No caso da disciplina de História, a visita deu 

continuidade ao trabalho com Lugares da Memória, tendo como objeto o Memorial JK, o 

Memorial do Candango, entre outros. 

 

Ainda, conforme mencionamos no início desse capítulo, para a visita aos lugares de 

memória a escola realizou uma parceria com o “Núcleo de Pesquisa em São Paulo: Cidade, 

Espaço, Memória” da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São 

Paulo (NAPSP). Cada um dos lugares de memória tinha um educador, membro do Núcleo, 
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responsável pela contextualização e explicação para cada um dos grupos, destinados ao lugar 

de memória em questão.   

A mobilização das três salas, cada uma dividida em cinco grupos, envolveu um 

trabalho de “logística” complexo, precisando contar com vários ônibus para transporte, bem 

como a negociação com os professores das outras disciplinas que seriam lecionadas naquele 

dia.  

As visitas para o Memorial e para os lugares de memória tomaram o período da manhã 

e da tarde e foram divididas entre grupos e classes: enquanto alguns alunos iam aos lugares de 

memória, outros iam ao Memorial. Assim, a visita ao Memorial não foi realizada por uma 

série em conjunto, como fora a visita da escola pública de Jaguaré, que acompanhamos, mas 

sim em grupos de alunos.  

Cada grupo realizou a visita em um horário diferente e teve autonomia para conduzir a 

visita, não necessitando seguir a sequência sugerida pela linha expositiva do Memorial 

(organizando à sua maneira a apropriação do espaço museal e do tempo de visita).  Essa 

dinâmica autônoma da visitação expressa, como nos ensina Zavala, um importante aspecto da 

dimensão ativa do receptor do museu: 

  

[...]. Os visitantes demonstram reações específicas ao título da exibição, ao 

lugar físico, à entrada e à arquitetura do prédio do museu. Eles decidem 

como conduzir a visita (sozinhos ou com outros, fazendo paradas a fim de 

contemplar objetos específicos) e usam ou ignoram os elementos paralelos 

oferecidos (visitas com guia, projeções audiovisuais) [...] (ZAVALA, 1998, 

p. 83). 

 

 

*** 

 

É evidenciado no trabalho da escola particular situada na vila Olímpia que a 

instituição possui um montante considerável de recursos materiais e simbólicos. Esse aspecto 

é expressado tanto na atividade de “trazer” o Memorial da Resistência para o espaço escolar, 

através das atividades com intelectuais, ex-presos e artistas, quanto na forma que se deu a 

visita ao Memorial, conjugada como o trabalho de “lugares de memória”. 

 Há uma assimetria de capitais e recursos em relação à essa escola particular e as 

outras duas escolas públicas (nono ano; terceiro ano) que implica formas mais aprofundadas e 

amplas de trabalho com o Memorial da Resistência por parte da instituição particular. 
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Em contrapartida, evidencia-se mais ainda nossa leitura de que o professor ocupa um 

papel fundamental na qualidade do ensino sobre ditadura: a partir do engajamento do 

professor é possível serem exploradas brechas para a realização de um trabalho educativo 

satisfatório, malgrado a carência de recursos.  

O professor de História do terceiro ano da escola situada no bairro de Perus nos 

informou sobre a importância de se criar um espaço de debate escolar que venha a discutir 

diversos temas sociais e políticos atuais. Nesse campo, mencionou um programa, organizado 

em conjunto com o professor de filosofia da escola, que era realizado a cada duas semanas na 

escola, ao longo do ano de 2014. Nesse projeto eram trazidas pessoas de fora, especialistas ou 

pessoas ligadas à movimentos sociais, para realizar uma roda de debate sobre temas como 

aborto, drogas, feminismo, escolhidos pelos alunos. A ideia, conforme nos relata o professor, 

era a de realizar uma espécie de ágora.   

Mais: diante da impossibilidade material e simbólica29  de fazer um trabalho sobre os 

Lugares de Memória da ditadura da mesma maneira que o trabalho realizado pela escola da 

Vila Olímpia, o professor costuma levar seus alunos do terceiro ano do Ensino Médio para 

conhecerem a cova do cemitério de Perus. Nessas visitas é discutida a relação da classe 

médica com a ditadura, através da elaboração de laudos falsificados e laudos de indigentes 

para os mortos pela repressão.  Nesse quadro, o professor nos explica que busca mostrar para 

seus alunos que a ditadura não foi somente um esforço das forças armadas, mas também 

contou com apoio civil, estando inserida dentro de um projeto político... dentro de um projeto 

econômico para o Brasil. Assim, mostra para os alunos que a ditadura teve apoio de 

professores, de médicos, de organizações sindicais, do empresariado, das universidades, que 

teve participação fundamental da imprensa, do sistema financeiro internacional que passou a 

liberar crédito que nem água para o Brasil....  

 

5.3.3   A recepção dos discursos do Memorial da Resistência de São Paulo: a construção de 

sentidos sobre os governos autoritários 

 

5.3.3.1 Leituras preferenciais e leituras negociadas  

 

 

Conforme dissertamos no capítulo 2 e 3 desta tese, compreendemos que o discurso 

expositivo do Memorial da Resistência de São Paulo é constituído como um discurso contra 

                                                 

29Como, por exemplo, a carência de transporte escolar. 
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hegemônico, predisposto a operar como embate à concepção hegemônica no que tange à 

interpretação e às narrativas acerca do período da ditadura civil-militar em circulação na 

sociedade brasileira. 

À luz do campo da Comunicação/Educação, consideramos que os sentidos 

hegemônicos são aqueles predispostos a constituírem e conservarem o status quo brasileiro, 

logo as desigualdades sociais e situações de injustiça em diversos campos de nossa sociedade. 

São, desta forma, sentidos conservadores — tendem a operar no caminho de reprodução da 

estrutura social.  

Em contrapartida, os sentidos contra hegemônicos são predispostos a contribuírem 

para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária, sendo, assim, sentidos 

progressistas — contribuem para a produção de novas relações de hegemonia e para a 

produção de uma nova variável histórica. 

Partimos da consideração de que as formas simbólicas são, além de fenômenos sociais, 

construções simbólicas complexas que “em virtude de suas características estruturais, têm a 

possibilidade e afirmam representar algo, dizer algo sobre algo” (THOMPSON, 2007, p. 37).  

À luz do pensamento de Hall (2011), exposto no clássico artigo 

“Codificação/Decodificação” de 1973, isso significa que também os discursos do Memorial 

da Resistência não são totalmente abertos, mas sim estruturas textuais com determinada 

organização sintática e semântica que são elaboradas por sujeitos inseridos em determinados 

contextos sociais e que na produção discursiva objetivam uma determinada leitura por parte 

de seus interlocutores.  

Não obstante o caráter dialógico do Memorial da Resistência, existe uma leitura 

preferida de seus discursos, qual seja: uma interpretação que privilegie o ponto de vista das 

vítimas, dos dominados e excluídos, que ilumine as múltiplas dimensões de repressão e 

controle por parte do Estado durante a República brasileira, mais especificamente durante a 

ditadura-militar, bem como ilumine a dimensão de resistência por parte de diversos grupos e 

agentes históricos e, nesse caminho, contribua para mobilizar sentidos voltados para a 

construção de uma cidadania ativa e de valorização dos direitos democráticos e humanos em 

nossa sociedade. 

Por outro lado, isso não significa que os discursos do Memorial possuam um sentido 

pré-formado, fixo e intrínseco. Seus discursos são ressignificados pelos seus receptores. Na 

relação entre o polo emissor (Memorial) e o polo receptor (alunos e professores) a produção 

de sentido é múltipla. Alunos e professores são também sujeitos do discurso do Memorial da 



159 

 

 

Resistência. Para usar a tipificação de Hall (2011), aceitam, negociam ou negam o sentido 

preferido pela instituição. 

Em outros termos: como todo discurso, os discursos do Memorial são “amarrados” 

pela ideologia e pelas lutas de poder que atravessam nossa sociedade. Reside no processo de 

construção e comunicação dos discursos do Memorial uma relação de força, intrínseca a 

qualquer relação de comunicação, que visa a convencer, persuadir, transformar seu 

interlocutor. Nesse sentido, são discursos singulares que objetivam uma determinada 

produção de sentido por parte de seus receptores.  

Em contrapartida, a recepção envolve a subjetividade dos professores e alunos que 

leem os discursos do Memorial conforme suas trajetórias sociais e formações ideológicas — 

conforme suas mediações.  

Hall (2011, p. 393-395) propõe três posições ideais-típicas acerca do processo de 

decodificação: 1) decodificação preferencial; 2) decodificação de oposição e 3) decodificação 

negociada. Na decodificação preferencial ocorre a correspondência mais ou menos perfeita 

entre a leitura e o modo de preferência do texto.  Já a decodificação de oposição é o oposto da 

preferencial e implica o não entendimento da mensagem, ou, como ocorre na maioria das 

vezes, a produção de sentido oposta do que foi preferido. A decodificação negociada está 

situada entre a posição preferencial e a posição negociada e corresponde ao que o ocorre na 

maioria dos casos.  Nessa, há uma “mistura de elementos de adaptação e de oposição: 

reconhece a legitimidade das definições [preferenciais] ao passo que, em um nível mais 

restrito, situacional (localizado), faz suas próprias regras” (HALL, 2011, p.379).  

  

A leitura dos alunos 

 

Nos dois pares analíticos, nas quatro escolas contempladas por nossa pesquisa, a 

leitura dos alunos foi consonante com a leitura preferencial do Memorial da Resistência. 

Tanto durante as visitas que acompanhamos quanto nos discursos após as visitas, não 

identificamos, nos alunos do primeiro par analítico, leituras de oposição, e só em casos 

esparsos pudemos notar alguns discursos negociados. 

A mesma situação pôde ser observada nos alunos do segundo par analítico, nos grupos 

focais que acompanhamos após a recepção dos três vídeos.  

Esses resultados vão de encontro à nossa hipótese de pesquisa de que apareceriam, em 

alguma medida, discursos dissonantes ao sentido preferido pelo Memorial — decodificações 

de oposição: antes de nos lançarmos ao campo, supúnhamos que surgiriam discursos 
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consonantes aos discursos hegemônicos sobre a ditadura civil-militar, produzidos e 

comunicados pelos meios de comunicação, conforme assinalado pela literatura acadêmica. No 

entanto, os discursos dos alunos apontam para a produção de sentidos progressistas (contra 

hegemônicos). 

Grosso modo, a recepção de oposição reside no desinteresse dos alunos em prestar 

atenção ao discurso do Memorial e/ou do professor.  

 

A leitura dos professores  

 

A despeito de realizarem uma leitura consonante com o discurso da instituição, os 

professores indicam um certo pessimismo em relação ao futuro democrático brasileiro. Ao 

mencionar a falta de memória crítica sobre a ditadura, o professor de História da escola 

particular (Perdizes) se refere ao perigo de os horrores da ditadura se repetirem ao mencionar 

o deputado federal pelo Partido Progressista (PP) do Rio de Janeiro, Jair Messias Bolsonaro: 

veja só...Bolsonaro tem vinte por cento das intenções de voto para presidente.   

Os discursos dos professores dialogam com as vozes presentes nos atuais grupos de 

esquerda acerca dos perigos à manutenção da democracia e dos direitos civis e humanos. Ao 

ressignificaram os discursos do Memorial produzem sentidos vinculados aos debates e lutas 

que atravessam o conturbado cenário político contemporâneo. O passado é lido como um 

elemento residual que ameaça o presente e o futuro brasileiro. Persistem nas práticas e 

discursos hegemônicos no Brasil, segundo a leitura deles, elementos conservadores que 

impedem o desenvolvimento de uma cultura democrática e cidadã. Nesse sentido, o corte 

temporal entre o passado e o presente não existe, segundo a leitura dos professores.  

A despeito de realizarem uma leitura consonante com o discurso do Memorial, no que 

tange à crítica à ditadura e à valoração dos resistentes, os professores, tirando a professora de 

História da escola particular (Vila Olímpia), fizeram algumas críticas ao discurso da 

instituição museológica. Nesse âmbito, consideramos que a leitura dos professores foi 

negociada em relação ao sentido preferido pelo Memorial da Resistência. 

O ponto central dessas críticas reside em torno da interpretação de que o Memorial não 

é bem-sucedido em comunicar as materialidades da violência estatal e dos aparatos de 

controle e repressão. Aqui, os professores assinalaram algumas lacunas no discurso do 

Memorial como a não menção à repressão e morte dos indígenas durante a ditadura (professor 

escola particular, Perdizes), como a falta de esclarecimentos mais detalhados sobre a 

participação dos empresários, principalmente a FIESP (professor, escola pública, Jaguaré) ou 
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como esquecimento sobre os pontos de continuidade entre a ditadura e nosso cotidiano 

(professor escola pública, Perus) 

A respeito dessa questão de continuidade, o professor da escola de Perus dissertou 

sobre o aparato de repressão durante a ditadura, sempre fazendo referências à permanência do 

aparato repressivo nos dias de hoje (por meio, sobretudo, da polícia militar). Nesse contexto, 

o professor equiparou esses agentes da repressão durante a ditadura —  incluindo nesse 

campo diversos agentes da sociedade civil como a imprensa, diversos políticos, empresários e 

a classe média — aos grupos dominantes de hoje, com especial destaque à grande mídia e os 

políticos do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB). A partir dessa leitura, o 

professor criticou bastante o Memorial da Resistência que, a seu ver, silencia a respeito da 

repressão sistemática realizada pelo governo estadual de São Paulo e sobre o papel das classes 

dominantes na manutenção das desigualdades sociais.  

 

O sentido contra hegemônico em relação à ditadura presente nas falas dos professores 

pôde ser encontrado na sala de aula. Nas duas escolas que acompanhamos as aulas (nono ano, 

primeiro par analítico), os discursos dos professores não encontraram oposição por parte dos 

alunos. O sentido de condenação da ditadura, bem como de valoração positiva das lutas de 

resistência, esteve presente no diálogo entre professores e alunos. 

 

5.3.3.2 O edifício e suas memórias 

 

Conforme pudemos acompanhar na visita da escola pública de nono ano (Jaguaré), à 

exposição permanente do Memorial da Resistência de São Paulo, notamos um aprofundado 

trabalho de exposição da história do edifício que abriga o Memorial da Resistência, por parte 

da educadora da instituição30. 

Logo no primeiro módulo, no qual está situada a Linha do Tempo sobre a história da 

república brasileira, a educadora falou, primeiramente, sobre a repressão às greves do início 

                                                 

30 A linha discursiva e o efeito pretendido na fala da educadora são os mesmos presentes no vídeo institucional 

do Memorial da Resistência de São Paulo, que exibimos para os professores do segundo par analítico (escolas de 

terceiro ano). Logo em seu início, é exposto no vídeo as três palavras chaves para compreender os regimes 

autoritários durante o Brasil Republicano: controle, resistência e repressão. Neste ponto, é apresentado a história 

do DEOPS/SP como um espaço que testemunhou muitas atrocidades, mas também solidariedade e resistência. É 

apresentada a cronologia do edifício, que foi inaugurado em 1914 como espaço da Estrada de Ferro Sorocabana, 

e ao longo de sua história teve diversas funções — envolvendo a transferência do DEOPS/SP para o espaço 

durante o Estado Novo, seu uso como espaço prisional durante a ditadura, a fundação do Memorial da Liberdade 

em 2002 e a implantação do projeto museológico do Memorial da Resistência em 2009.   
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da República brasileira. Nesse contexto, a educadora explicou sobre a fundação do DEOPS e 

a sua função de controle social, contextualizando a partir de um panorama sobre a política 

brasileira da República Velha, dominada pelas oligarquias. O tom do discurso era assinalar a 

questão de manutenção de privilégios na sociedade brasileira, tanto do passado quanto 

atualmente. 

O efeito de sentido pretendido pela educadora era o de assinalar os pontos em comum 

entre o passado e o presente de nossa história, buscando nos fatos históricos o potencial de 

iluminar aspectos da política contemporânea.   

Ao buscar relacionar os fatos passados com questões cotidianas atuais, a educadora fez 

um trabalho de mediação da Linha do Tempo que não seguiu a ordem cronológica. De forma 

dinâmica, a educadora transitou de um período a outro, fazendo cruzamentos e saltos 

temporais, tanto para frente quanto para trás. Assim, desde a breve exposição sobre os 

movimentos estudantis na década de 1970, passando pelos movimentos feministas 

contemporâneos, a educadora voltou para 1940 ao explicar a relação entre o Estado Novo e a 

transferência, nesse ano, do DEOPS/SP para o prédio que abriga o Memorial da Resistência. 

A julgar pela expressão dos alunos e pelas constantes interpelações da educadora 

perguntando se eles estavam acompanhando, interpretamos que esse trabalho não linear da 

história foi em alguma medida compreendido pelos alunos. 

Ao falar da transferência do DEOPS/SP para aquele edifício, a educadora passou a 

falar dos fichamentos dos imigrantes, prática regular do Estado Novo, do nacionalismo da Era 

Vargas, bem como do controle dos trabalhadores e dos sindicatos por parte do governo 

federal.  

 

Ao indagarmos aos quatro professores das quatro escolas acerca da história do edifício 

e do Memorial, eles demonstraram conhecer a história da criação do DEOPS/SP, bem como 

as lutas por parte dos ex-presos e perseguidos políticos na implantação do projeto 

museológico do Memorial.  

Não obstante, os professores indicaram que não tinham conhecimento de que o 

Memorial trabalha as dimensões de controle, resistência e repressão ao longo de toda a 

história republicana brasileira (de 1889 até os dias de hoje).  Nesse quadro, nos relataram que 

não conheciam profundamente os trabalhos de preservação e comunicação, por parte do 

Memorial, das memórias da Era Vargas.  
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5.3.3.3 Getúlio Vargas e o Estado Novo 

 

 

Na visita da escola pública (Jaguaré) ao Memorial da Resistência, a educadora da 

instituição, ao falar sobre o Estado Novo (1937-1945), assinalou que os direitos trabalhistas 

não foram dados, como um presente, por Getúlio Vargas, mas sim foram frutos de anos de 

luta por parte dos movimentos trabalhadores. Nesse ponto, dialogou de forma implícita com a 

noção de “resistência” — uma das categorias que sustentam o discurso do Memorial, ao lado 

das noções de “controle” e “repressão”.  Quer dizer, a educadora ao buscar iluminar o fato de 

que a história é constituída e se constitui através de disputas, nas quais jogam importante 

papel a luta dos movimentos sociais, intentou produzir um efeito de sentido que ampliasse a 

noção de resistência, compreendida como a participação dos sujeitos na definição dos rumos 

da história, na construção de uma sociedade mais justa e igualitária:    

 

Vargas não concedeu os direitos. Direitos não são dados. São conquistados por 

vocês: a ciclofaixa, ciclovia... (Educadora do Memorial) 

 

Aqui, o professor interveio e assinalou a seus alunos o fato de que a assinatura da 

Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) serviu para Vargas se colocar como “pai dos 

pobres” e, assim, reforçar seu poder. O professor também acrescentou que só uma pequena 

parte da população brasileira teve acesso a esses direitos, e deu como exemplo a questão dos 

trabalhadores domésticos que só obtiveram direitos trabalhistas muito recentemente.     

Compreendemos que tanto o discurso da educadora quanto o do professor tendem a 

produzir sentidos contra hegemônicos (progressistas) na medida em que, ao criticarem a 

história e memória oficial que concebe Vargas como governante paternal, iluminam a ação 

das classes subalternas na construção de nossa história. 

Já o professor da escola pública (Perus), ao ser indagado sobre o governo de Getúlio 

Vargas, após a recepção do vídeo institucional do Memorial, foi mais além na condenação do 

regime varguista: para ele, o governo Vargas foi um estado fascista, embora a narrativa 

hegemônica, a seu ver, não ressalte isso. 

O professor de Perus menciona a perseguição a comunistas, a xenofobia e a 

perseguição aos judeus existentes durante os anos de governo de Vargas, estabelecendo a 

articulação entre esses elementos e o DEOPS/SP. 

Em contrapartida, o professor da escola particular (Perdizes), a despeito de ter 

mencionado o fato de Vargas ter estabelecido em uma parte de seu governo uma ditadura, 
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argumentou que a narrativa de seu governo é mais problemática do que a narrativa da ditadura 

militar. Segundo interpreta o professor, é difícil estabelecer um paralelo entre a ditadura 

militar e Vargas, porque este foi um governo com diversas fases, tendo sido eleito 

democraticamente em 1950 e tendo participado da derrubada da oligarquia cafeicultora em 

1930 —  movimento que, apesar de alguns identificarem como golpe, diz o professor, pode 

ser considerado, como uma revolução, uma vez que destituiu do poder um grupo corrupto e 

antidemocrático. 

Nesse sentido, os professores (pública, Perus; particular Perdizes) indicam valorações 

distintas acerca de Getúlio Vargas: o discurso do professor de Perus ao conceber o governo 

varguista como fascista produz um sentido de condenação moral desse governo que não dá 

margem de relativização de seu caráter controlador e repressivo. Já o discurso do professor de 

Perdizes, ao fazer menção ao caráter revolucionário de 1930, bem como da luta de Vargas a 

favor dos interesses nacionais durante sua presidência democrática, tende a produzir um 

sentido que legitima em certa medida o autoritarismo e arbitrariedade do Estado Novo. Essa 

leitura, compreendemos, a despeito de iluminar a complexidade da história, pode recair numa 

linha de argumento análoga ao argumento dos militares acerca da ditadura, condenada pelo 

professor: a de que na luta contra um “mal” maior, a ruptura com a ordem legal e democrática 

é justificada. Vargas contra a oligarquia e contra o imperialismo; militares contra comunistas. 

 

A “Era Varga” na voz dos alunos 

 

Após a recepção do vídeo institucional do Memorial, os alunos da escola pública 

(Perus) responderam sobre suas percepções e valorações acerca do governo de Getúlio 

Vargas.  Em linhas gerais, os discursos foram ambivalentes em relação à valoração desse 

período histórico: os alunos tinham certa consciência de que durante o governo Vargas houve 

um governo autoritário ao mesmo tempo que mencionaram “coisas boas” criadas por Vargas 

como as leis trabalhistas e a Petrobrás. Esses discursos ecoavam não só vozes presentes 

usualmente nas aulas de História, mas também vozes que os alunos se apropriaram ao longo 

de sua trajetória, na escola e fora dela (provavelmente na mídia e na família).  

A memória discursiva sobre Vargas, em ampla circulação em nossa sociedade, 

também esteve presente no grupo da escola particular (Perdizes). O sentido dos discursos 

evocou a dimensão positiva do governante, evidenciando toda a série de não-ditos que 

sustentam a imagem de Vargas: “pai-dos-pobres”, “nacionalista”, “líder”, “direitos 

trabalhistas”, “industrialização”. Por outro lado, a exposição do vídeo institucional amparada 
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pela exposição do pesquisador, tensionou, de certa maneira, a percepção de um dos alunos, 

que mencionou não saber que durante o governo Vargas havia tanto controle e repressão. Já 

os outros indicaram saber da repressão Vargas e das características gerais do Estado Novo 

(1937-1945), havendo uma aluna que mencionou o escritor Graciliano Ramos e seu livro 

“Memórias do Cárcere”, publicado em 1953. 

 

5.3.3.4 As lutas de resistência à ditadura civil-militar 

 

 

Na primeira aula após a visita ao Memorial da Resistência a professora da escola 

particular, nono ano, Vila Olímpia, realizou uma exposição sobre a função política do 

DEOPS.  A professora assinalou que a função do DEOPS não era a de julgar, mas sim de 

controlar as pessoas. Retomou a história do DEOPS, apontando o contexto de sua criação e 

sua função durante a Era Vargas, sobretudo no que diz respeito ao controle dos imigrantes e 

no controle dos movimentos considerados subversivos.  Nesse ponto há uma consonância da 

fala da professora com a fala dos educadores do Memorial: em ambos os discursos é 

assinalado o papel do DEOPS no controle aos movimentos operários e aos grupos anarquistas.  

A partir da referência ao Doi-Codi, um dos lugares de memória trabalhados pelos 

alunos, a professora assinalou a questão de arbitrariedade da lei, da questão dos sequestros, e 

dos desaparecimentos e mortes durante a ditadura. Aqui, novamente, há um importante ponto 

de consonância com o discurso expositivo do Memorial, que em diversos momentos busca 

obter um efeito de sentido que evidencie a questão da falta de legalidade das prisões durante a 

ditadura. 

 Esse discurso está presente também na voz do professor da escola pública, nono ano, 

Jaguaré, que tanto na visita quanto na aula buscou iluminar para seus alunos a dimensão 

arbitrária da repressão e controle durante a ditadura. 

Compreendemos que as falas de ambos os professores visam a instaurar uma 

materialidade discursiva que vá de encontro ao sentido hegemônico de que os presos políticos 

eram “criminosos”. Ao explicitarem o contexto histórico, bem como o papel e modo 

funcionamento do DEOPS e do Doi-Codi, os professores e o Memorial desvelam os sentidos 

alinhados ao termo “crime político” e, assim, intentam desconstruir a relação semântica entre 

aqueles que lutaram contra a ditadura e o termo “criminoso”, carregado de semas negativos 

como “marginal”, “mau-caráter”, “bandido”. Em outras palavras, os professores iluminam o 

fato de que as prisões durante a ditadura se encaixam num contexto político autoritário e 
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arbitrário e de que as lutas contra a ditadura eram legítimas porque políticas: estavam voltadas 

para a construção da democracia.  

Nesse quadro, o diálogo com os alunos é voltado para a conscientização e 

sensibilização de uma cultura democrática. Joga papel importante nesse diálogo a noção de 

direitos humanos e direitos civis. Assim, a democracia é revestida de sentidos relacionados ao 

“direito de defesa” (inexistente no caso do Doi-Codi e da Auditoria Militar); aos “direitos 

humanos” e sua violação através da tortura e prisões, e ao “direito à liberdade”. 

 

5.3.3.5 Controle e repressão: o cotidiano nas celas do DEOPS/SP 

 

  

Durante nossa observação da visita da escola de nono ano da escola pública (Jaguaré), 

pudemos notar que o que chamou primeiramente a atenção dos alunos foram as inscrições nas 

paredes, contendo o nome de ex-presos políticos, de pessoas que combateram a ditadura, 

daqueles que morreram e desapareceram, bem como nome de organizações, como ALN, MR-

8, entre outras inscrições, características de um espaço prisional. Num misto de assombro e 

estranhamento, os alunos indagaram se aquela cela é real ou se foi reconstruída. O fascínio 

deles indica uma certa confusão entre realidade e ficção, confusão esta que parece aumentar 

ainda mais o interesse deles.  

Da mesma forma que a maioria dos visitantes, quando entram nesta cela, os alunos 

passam a procurar o nome de pessoas famosas, sendo o principal o nome de Dilma Rousseff 

— que os alunos sabem, de antemão, foi uma figura importante da resistência, presa e 

torturada. Uma aluna pergunta se as inscrições são originais e um de seus colegas fala que na 

primeira cela é mostrado que elas foram recolocadas; enquanto isso o professor vai 

identificando nas inscrições alguns nomes de ex-presos, como Ivan Seixas, e de movimentos 

de resistência, como Ação Popular, e os comenta com o pesquisador. O professor demonstra 

um profundo conhecimento do contexto e dos sujeitos envolvidos na resistência à ditadura. 

Alguns alunos fazem perguntas para o professor acerca dos nomes presentes nas celas. 

Querem saber quem são aquelas pessoas e se elas morreram durante a ditadura. Para um 

grupo de cinco alunos, o professor explica brevemente o que foi a guerrilha do Araguaia.  

Dando sequência à condução da visita, a educadora do Memorial indaga aos alunos o 

porquê de terem escrito nas paredes da cela. Os alunos não sabem responder. O professor 

intervém: para registrar que aqui é um lugar de memória e de resistência e a educadora 
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completa: a parede é uma testemunha dos crimes que aconteceram: sequestro, tortura, 

assassinato.  

Em seguida, a articulação entre memória, justiça e produção de conhecimento 

(verdade), um dos eixos fundamentais das instituições memoriais que tratam de 

acontecimentos de sistemática violação dos direitos humanos, é trabalhada pela educadora 

que explica que os ex-presos políticos ao escreverem nas paredes estavam buscando 

denunciar os crimes de Estado. Porém, prossegue a educadora em sua exposição:  apagaram a 

história. Lembram da foto da cela de 1994? Lembram da maquete? Então... hoje não tem 

mais a sala de tortura... vocês sabem o que é tortura? Ela existe hoje (Educadora) 

 

 

Após visita, conforme mencionamos no capítulo metodológico, pedimos que os alunos 

do primeiro par analítico (nono ano: pública, Jaguaré; privada: Vila Olímpia) escrevessem 

brevemente suas impressões sobre o Memorial da Resistência. Em linhas gerais, 

compreendemos que os alunos indicaram terem se apropriado do conhecimento de que o 

prédio em que o Memorial da Resistência está localizado abrigou a Delegacia de Ordem 

Social e Política do Estado de São Paulo —  DEOPS/SP. Nesse contexto, os alunos indicaram 

o conhecimento de que aquele espaço foi um lugar de repressão. Um espaço de tortura, morte 

e violência, conforme podemos notar nas falas de alguns alunos da escola pública:  

 

[Nas celas] soubemos de toda a história do local como as atrocidades que os presos 

sofreram, as humilhações e vivências (Fabiana, aluna escola pública, Jaguaré, nono ano).31 

 

Por todo o museu nos colocamos a pensar e refletir sobre as tragédias ocorridas no 

tempo da ditadura (Gustavo, aluno escola pública, Jaguaré, nono ano). 

 

De acordo com todos os relatos do vídeo, nenhum direito foi respeitado, as torturas 

eram rígidas e cruéis e marcaram profundamente os sobreviventes que foram discriminados, 

sequestrados de suas famílias e tratados sem nenhuma dignidade (Andrea, aluno escola 

pública, nono ano). 

 

Essa leitura da ditadura e da história do espaço do Memorial esteve bastante presente 

no discurso dos alunos do nono ano da escola particular (Vila Olímpia). Em sala de aula, 
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principalmente nas apresentações dos minidocumentários, os alunos falaram das torturas, 

prisões e mortes ocorridas no antigo espaço do DEOPS/SP.  

Nesse contexto é importante assinalar que na fala dos alunos houve uma dominância 

do enfoque em torno à repressão durante a ditadura. Aqui, a resistência ocupou um lugar 

secundário. Grande parte dos discursos esteve voltado para a questão da tortura e das prisões. 

Mesmo no caso dos vídeos de testemunho dos ex-presos políticos, na recepção provocada 

(segundo par analítico), os alunos ressaltaram a questão da violência e da prisão arbitrária em 

detrimento de uma leitura voltada para a dimensão de luta e resistência contra a ditadura por 

parte dos ex-presos.  

Em linhas gerais, podemos dizer que os discursos estiveram mais concentrados nos 

processos e estruturas de dominação que atravessam nossa história do que na questão do 

combate a esses processos e estruturas, logo na construção de uma sociedade mais justa e 

igualitária —  algo singular em se tratando da recepção dos discursos de um memorial da 

Resistência.   

 

 

5.3.3.6 A impunidade aos assassinos e torturadores 

 

Esteve presente de forma substantiva na fala dos professores a questão da impunidade 

aos assassinos e aos torturadores. Esse discurso está em consonância com a os efeitos de 

sentidos pretendidos pelo Memorial da Resistência: durante a exposição os educadores, 

conforme pudemos observar nas visitas de diferentes públicos, insistentemente marcam para 

seus interlocutores a questão ambígua e problemática da Lei de Anistia de 1979, que, por 

garantir perdão aos crimes políticos e conexos, implica a impunidade dos agentes de repressão 

e controle da ditadura civil-militar. 

Nesse âmbito, grande parte dos discursos dos professores residiu na comparação entre 

o caso brasileiro e os casos do Chile e da Argentina, nos quais, ao contrário daqui, como nos 

relataram os professores, houve um debate pública amplo e a condenação dos responsáveis 

pelos horrores dos governos ditatoriais. 

Por outro lado, a enorme maioria dos alunos desconhecia a questão da impunidade. 

Quando informados pelos professores e/ou educadores do Memorial a respeito disso, 

demonstraram grande espanto. 

 

                                                                                                                                                         

31 Nomes fictícios. 
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5.3.4 Sentidos sociais sobre a ditadura civil-militar e a práxis cotidiana 

 

Nossa postura acerca dos processos comunicacionais envolve contemplar como os 

sentidos sociais emergem da sociedade e a ela se destinam. Fundamentalmente dialética e 

dialógica, essa leitura, ao contemplar a articulação entre processos e estruturas e a produção 

de sentidos a partir do encontro entre o polo produtor e o polo receptor, está interessada em 

compreender e explicar como os significados são incorporados no cotidiano dos sujeitos, 

gerando, assim, ações transformadoras. 

No caso específico de nossa pesquisa, envolve compreender como o processo de 

recepção do discurso produzidos pelo Memorial da Resistência são incorporados ao cotidiano 

de alunos e professores, contribuindo para a constituição de uma cultura da memória coletiva 

sobre a ditadura civil-militar que opere na constituição de uma sociedade verdadeiramente 

democrática e cidadã. 

Entretanto, em nossos propósitos, nos deparamos com uma delicada questão 

metodológica: nossa pesquisa de recepção, assim como o corpo de pesquisas de recepção, 

abarca apenas um momento pontual de relação entre o receptor e o polo emissor. Grosso 

modo, envolve a compreensão da atividade de ressignificação dos discursos recebidos, mas 

não a apropriação desses sentidos e a transformação que essa gera nos sujeitos, na cultura e 

nas estruturas sociais.  

Um estudo abrangente e que contemple a mobilização de sentidos no processo de 

recepção implica, pelo menos, uma pesquisa de acompanhamento do cotidiano e das práticas 

dos sujeitos receptores contemplados. 

Em outras palavras: a recepção é um processo contínuo de (re) produção dos sentidos 

sociais. Seu lugar epistemológico-metodológico é o cotidiano dos sujeitos que (re) significam 

seus universos sociais e continuadamente (re) produzem a cultura (Martín-Barbero).  

A recepção dos discursos do Memorial da Resistência antecede e sucede o momento 

pontual de nossa coleta e análise. Para dar conta de um âmbito mais amplo da relação 

comunicativa, buscamos, no capítulo seguinte, iluminar as mediações comunicativas da 

cultura que incidem no processo de ressignificação e de apropriação dos discursos do 

Memorial da Resistência. 

Nessa linha, abrimos mão de duas dimensões que emergiram em nossa pesquisa de 

campo e, a partir do referencial teórico, por nós adotado, nos chamou especial atenção.  

Assim, retomamos no capítulo seguinte duas dimensões, a saber, delineados pelo 

campo da História acerca das memórias coletivas e das narrativas históricas referentes aos 
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períodos traumáticos e de sistemática violação dos direitos humanos: (1) a dimensão da 

percepção temporal acerca dos pontos de continuidade e/ou rupturas entre o passado ditatorial 

e o presente e (2) a dimensão sobre a inter-relação entre conhecimento histórico, ideologia e 

sensibilidade. 

Compreendemos que essas duas dimensões são especialmente importantes, tendo em 

vista o mapeamento das relações entre sentidos, mediações e práxis cotidiana no âmbito de 

recepção do discurso do Memorial da Resistência de São Paulo.  

Em outras palavras: ambas, as mediações e as duas dimensões, servem para, mesmo 

que em caráter pontual, indicarmos alguns pontos de articulação entre os sentidos que 

emergiram na pesquisa de recepção com o contexto sócio histórico de produção, circulação e 

recepção dos discursos do Memorial da Resistência de São Paulo. 
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6 MEDIAÇÕES COMUNICATIVAS, HISTÓRIA E MEMÓRIA DA DITADURA 

CIVIL-MILITAR 

 

6.1. AS MEDIAÇÕES COMUNICATIVAS DA CULTURA 

 

6.1.1 Classes sociais  

 

Conforme assinalamos no capítulo 4 desta pesquisa, nos apegamos à conceituação de 

“mediação” trabalhada pelos Estudos Culturais Britânicos e pela Teoria da Recepção Latino-

Americana, sobretudo baseada nas obras de Williams (1979), Jesus Martín-Barbero (2004, 

2005), Ronsini (2010, 2012) e Lopes, Borelli e Resende (2002).     

 Entendemos as mediações como práticas culturais e comunicativas que incidem no 

processo de subjetivação e nas práticas de (re) produção dos sentidos sociais. Concebemos 

que o sujeito é possuidor de mediações que penetram nele através da linguagem verbal ao 

longo de sua trajetória social e que estas mediações são, sobretudo, “constituídas pelos 

interesses de classe ou de grupo [...]” (BACCEGA, 2007, p. 12).  

Consideramos que os espaços sociais são “caracterizados por assimetrias e diferenças 

relativamente estáveis em termos de distribuição de, e acesso a recursos de vários tipos: 

poder, oportunidades e chance na vida” (THOMPSON, 2007. p. 198). Nesse contexto, 

consideramos que a classe social estrutura as relações sociais, logo as produções de sentido, 

bem como é estruturada por essas relações sociais e de sentido. 

No escopo de nossa pesquisa, partimos, assim, da hipótese de que a classe social é a 

principal mediação a incidir na produção de sentidos a partir do diálogo de alunos e 

professores com o Memorial da Resistência.  

Conforme argumenta Martín-Barbero (2005, p. 300-301): 

 

O plural das lógicas do uso não se esgota na diferença social das classes, mas 

essa diferença articula as outras. Os habitus de classe atravessam os usos da 

televisão, os modos de ver, e se manifestam - observáveis etnograficamente - 

na organização do tempo e do espaço cotidianos […] A leitura da topografia 

[social] possibilita o estabelecimento de uma topologia simbólica 

configurada pelos usos de classe 
 

Um dos principais motivos pela escolha de realizar um estudo comparativo de 

recepção entre escolas públicas (situadas na periferia da cidade de São Paulo) e escolas 

particulares (situadas em bairros nobres da cidade de São Paulo), reside na tentativa de 
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delinear eventuais diferenças (e semelhanças) na produção de sentidos sobre a ditadura civil-

militar, a partir da posição de classe ocupada pelos sujeitos de nossa pesquisa. 

No entanto, estamos cientes das limitações teórico-metodológicas de escolhermos 

como indicador da posição social ocupada pelos sujeitos de nossa pesquisa a distinção entre 

escola pública e escola privada. Dentre diversos pontos, essa limitação reside em não 

contemplar uma conceptualização da categoria “classe social”, bem como em reduzir a 

complexidade da classe social ao pertencimento a determinado tipo de escola, definido por 

um recorte socioeconômico.  

Como alternativa para dirimir essa questão, que em grande parte está ligada a uma 

perspectiva economicista das classes sociais, buscamos os aportes de Pierre Bourdieu (2006, 

2010, 2011) e de Jessé Souza (2003, 2005,2006) que evidenciam a presença de outros tipos de 

capitais, para além do financeiro, na estruturação do espaço social, como o “capital cultural”. 

Jessé Souza (2005) elabora uma teoria acerca do poder simbólico que a construção 

social das classes sociais desempenha na reprodução das desigualdades no Brasil 

contemporâneo. Tendo como um de seus suportes conceituais-metodológicos a teoria do 

espaço social desenvolvida por Bourdieu, o autor (SOUZA, Jessé, 2003, p. 41-68; 2005, p. 

45-51; 2006, p.23-54) evidencia como as dimensões objetivas da desigualdade social — 

concretizada na assimetria estrutural ao acesso e distribuição aos bens simbólicos e materiais 

— estão articuladas às formas como as classes sociais são representadas pelos meios de 

comunicação e pelo campo acadêmico.  

Segundo o autor, tanto o campo acadêmico quanto o campo midiático 

 

[...]desconhecem que a reprodução de classes marginalizadas envolve a 

produção e reprodução das pré-condições morais, culturais e políticas da 

marginalidade. Eles desconhecem que a miséria dos desclassificados é 

produzida objetivamente não apenas sob a forma de miséria econômica, mas 

também sob a forma de miséria emocional, existencial e política. Quebrar 

esse círculo vicioso é o que importa [...] (SOUZA, 2006, p.23). 

 

Para Jessé (IPEA, 2015, s/p.), há no Brasil quatro grandes classes sociais. A dos 

endinheirados, a classe média, a nova classe trabalhadora e a nova classe trabalhadora 

precarizada. De modo parcial e resumido, a classe dos endinheirados e a classe média detém 

além do capital financeiro um montante considerável de capital cultural; as classes 

trabalhadoras são formadas por pessoas, geralmente, com baixo capital cultural e “que 

trabalham até quinze horas por dia, têm dois empregos — geralmente em comércio e serviço 

— e estudam à noite” (IPEA, 2015, s/p.).  O tempo livre e as possibilidades financeiras de 
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aquisição de capital cultural constituem um privilégio dos endinheirados e da classe média, 

que podem comprar o tempo livre de seus filhos, possibilitando, assim, a manutenção de seus 

privilégios através da naturalização das desigualdades e da propagação da ideologia do 

mérito, dentre outros fatores. (SOUZA, Jessé, 2006; IPEA, 2015)32. 

Sem estabelecer um nexo direto entre tipo de escola (particular ou pública) e o 

pertencimento às classes superiores ou marginalizadas, podemos dizer que, tendencialmente, 

os alunos que frequentam as duas escolas particulares analisadas em cada par analítico advêm 

de famílias da classe endinheirada e da classe média; enquanto os alunos das duas escolas 

públicas, das duas classes marginalizadas de nossa sociedade. 

Em contrapartida, mesmo assumindo que cada tipo de escola significa o pertencimento 

à determinada classe social, não identificamos em nossa pesquisa indícios de diferenças de 

leituras substantivas sobre o Memorial da Resistência e a ditadura civil-militar por conta de 

exclusivamente o pertencimento às classes dominantes ou às classes 

marginalizadas/subalternas. 

 Em ambos os tipos de escolas, a recepção por parte dos alunos do discurso do 

Memorial pode ser tipificada como formas consonantes ao sentido preferencial pretendido 

pelo Memorial, conforme mostramos no capítulo anterior. Em outros termos: não 

conseguimos identificar que dependendo da classe social a leitura da ditadura fosse, como 

pudesse ser presumido, diversa; quer dizer: nas classes sociais dominantes uma leitura 

hegemônicas-conservadora — ou seja, refutando a existência dos horrores perpetrados por 

agentes militares e da sociedade civil, bem como condenando as múltiplas lutas de resistência 

—, enquanto que nas classes marginalizadas-subalternas, uma leitura contra hegemônico-

progressista.  

O que pudemos notar foi uma diferença na percepção da experiência temporal de 

acordo com o tipo de escola, particular ou pública: nas escolas do nono ano do Fundamental 

(escola particular, Vila Olímpia) identificamos interpretações diferentes, por parte dos alunos, 

em relação à percepção de continuidade ou ruptura entre a ditadura e a ordem democrática 

atual: para os alunos da escola particular (Vila Olímpia) a ditadura é algo que já foi 

ultrapassado e não conserva nenhuma relação com o cotidiano brasileiro. Já para alguns dos 

alunos da escola pública (Jaguaré) há um vínculo direto entre as formas de repressão da 

                                                 

32 Em relação ao campo da Comunicação, nos servimos, como aporte para nossas reflexões sobre a relação entre 

classes sociais e produção discursiva, da pesquisa de Veneza Ronsini apresentada no livro “A crença no mérito e 

na desigualdade: a recepção da telenovela do horário nobre”. Porto Alegre, Sulinas: 2012 
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ditadura com formas de repressão estatais atuais, bem como dessas repressões com as 

múltiplas lutas de direitos civis e sociais cotidianas.  

A esse respeito, continuidade/ruptura, nos debruçaremos com mais vagar adiante neste 

capítulo. À guisa de antecipação e para melhor esclarecermos como a relação “classe social/ 

tipo de escola-bairro” foi trabalhada, interpretamos que a percepção de continuidade está 

muito mais vinculada à mediação “politicidade” (Paulo Freire) do que pela vinculação à 

classe social (definida pelo pertencimento a uma escola particular ou pública).  

Sem termos a ousadia de desenhar uma comparação entre classes sociais (o que 

demandaria uma pesquisa de fôlego, envolvendo procedimentos estatísticos substantivos e 

vasta pesquisa qualitativa), o que buscamos iluminar nessa questão são apontamentos acerca 

das diferenças de interpretação sobre a ditadura civil-militar que envolvam a comparação do 

contexto social e escolar em que alunos e professores estão inseridos e contribuem para (re) 

produzir. Assim, mesmo sem realizar uma comparação conceitualmente e empiricamente bem 

fundamentada sobre classes sociais, buscamos contemplar as assimetrias de condições 

materiais e simbólicas existentes entre as escolas públicas e as escolas particulares. Pensamos 

as classes sociais dentro de um esquema interpretativo que articule outras mediações como 

capital cultural, capital social, politicidade, contexto escolar e formação ideológica. 

 

A professora de História da escola particular da Vila Olímpia (nono ano) nos relatou 

que durante a preparação das aulas e durante sua fala na sala de aula há um certo cuidado em 

escolher temas, metodologias e o conteúdo que podem ou não podem ser abordados. Há, 

conforme suas palavras, um profundo cuidado sobre o que falar e como falar sobre a 

ditadura. Esse cuidado incide, inclusive, na escolha dos materiais a serem usados como 

suporte de aula: conforme mencionamos no capítulo anterior, a professora trouxe para a 

primeira aula após a visita ao Memorial uma reportagem da revista “Isto É”, relatando o caso 

de documentos da repressão da ditadura que foram achados numa chácara no interior de São 

Paulo. Por conta de seu posicionamento político-ideológico declarado de “esquerda”, a 

professora nos disse que jamais usaria algo da revista Veja, publicação profundamente 

vinculada aos setores mais reacionários de nossa sociedade. Em contrapartida, a professora 

nos relatou que seria impossível usar algo das revistas “Carta Capital” ou “Caros Amigos”, 

publicações de esquerda, que são concebidas pelos setores de direita de nossa sociedade como 

propagandas “comunistas” e petistas. 
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Nesse caso, jogam papel importante pelo menos, conforme interpretamos, quatro 

variáveis na composição do fazer pedagógico: 1. O contexto escolar; 2. A pressão dos pais; 3. 

A classe social e 4. As formações imaginárias. 

Como nos ensina Orlandi (2012, p. 39-40), as condições de produção dos discursos 

operam de acordo com certos fatores, sendo dois deles os “mecanismos de antecipação” e as 

“formações imaginárias”.  

Segundo a noção de mecanismo de antecipação,  

 

[...] todo sujeito tem a capacidade de experimentar, ou melhor, de colocar-se 

no lugar em que o seu interlocutor ‘ouve’ suas palavras. Ele antecipa-se 

assim a seu interlocutor quanto ao sentido que suas palavras produzem. Esse 

mecanismo regula a argumentação, de tal forma que o sujeito dirá de um 

modo, ou de outro, segundo o efeito que pensa produzir em seu ouvinte 

(ORLANDI, 2012, p.39). 

 

 

A antecipação está diretamente amparada nas formações imaginárias. Quer dizer, 

segundo a Análise de Discurso de Linha Francesa (ADF), não são os sujeitos empíricos, nem 

seus lugares objetivos que funcionam no discurso, mas “suas imagens que resultam de suas 

projeções. São essas projeções que permitem passar das situações empíricas — os lugares dos 

sujeitos — para as posições dos sujeitos do discurso. ” (ORLANDI, 2012, p.40).  O 

mecanismo imaginário produz imagens dos sujeitos, assim como do objeto do discurso, 

“dentro de uma conjuntura sócio histórica” (ORLANDI, 2012, p.40). Há desta forma: 

 

A imagem da posição sujeito locutor (quem sou eu para lhe falar assim?), e 

também a do objeto do discurso (do que estou lhe falando, do que ele me 

fala?) É, pois, todo um jogo imaginário que preside a troca de palavras. E se 

fizermos intervir a antecipação, este jogo fica ainda mais complexo pois 

incluíra: a imagem que o locutor faz da imagem que o interlocutor faz dele, a 

imagem que o interlocutor faz dele, a imagem que o interlocutor faz da 

imagem que ele faz do objeto do discurso e assim por diante. (ORLANDI, 

2012, p.40) 

 

 

 

A partir de sua posição social e de sua prática pedagógica, a professora constrói, 

consciente e inconscientemente, uma representação de seus alunos e dos pais destes. A 

professora é imbuída de determinada imagem de seus interlocutores, seus alunos, a partir do 

que ela recebe pelos meios de comunicação; da cultura e contexto social em que está inserida; 

do diálogo com outros professores e coordenadores; das falas dos pais; das falas dos alunos; 

do nível de renda dos alunos e da posição da escola, entre outros fatores. Fundamentalmente, 
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essa imagem se baseia num estereótipo de que os grupos de classe média e de alta renda de 

nossa sociedade são inexoravelmente: sujeitos conservadores; de direita; contra o Partido dos 

Trabalhadores e manipulados pelos meios de comunicação hegemônicos.  Esse estereótipo 

encontra-se em ampla circulação na sociedade brasileira contemporânea e está presente nos 

meios acadêmicos das ciências humanas, nas organizações de esquerda da sociedade civil, nos 

meios de comunicação alternativos etc. Em suma, nos espaços sociais que compõem o campo 

político-ideológico no qual a professora se insere.  

Como nos ensina Carvalho (2014a), o contexto escolar é uma dimensão de grande 

pressão sobre a composição do discurso comunicativo e didático. Esse contexto é constituído 

pelas diretrizes pedagógicas, elaboradas em função da filosofia da escola, mas também em 

relação ao mercado escolar — no qual estão situados os pais dos alunos e suas expectativas 

em relação à escola. Nesse quadro, a formação imaginária que a professora faz de seus alunos 

e pais define em muito o que ela pode ou não pode dizer em sala de aula. 

Através de mecanismos de antecipação, a professora assume que seus alunos advêm 

de famílias e círculos sociais que, no conturbado momento político brasileiro atual, possuem 

cega aversão à esquerda, ao Partido dos Trabalhadores e tudo a que a eles está relacionado, 

como as revistas “Carta Capital” e “Caros Amigos” e supostos planos conspiratórios de 

doutrinação ideológica comunista nas salas de aula.  

É possível que a classe média e alta corresponda a esse estereótipo. É o mais provável. 

No entanto, não temos condições científicas de ter essa relação verificada. O que está em 

conta aqui, no que tange ao estabelecimento da relação da mediação “classe social" e a 

significação da ditadura civil-militar, é a questão simbólica (subjetiva, por parte da 

professora) da classe a que pertencem os alunos e como isto incide no fazer pedagógico: a 

relação entre classe social e formação ideológica encontra-se na imagem que a professora faz 

de seus interlocutores, e não em estado objetivo, “em si” —  embora essa dimensão objetiva 

esteja articulada às leituras e valorações do mundo  social e ao posicionamento político 

ideológicos de pais, alunos e professores (BOURDIEU, 2010, p. 133-151, 2011, p.13-28; 

BAKHTIN, 2002) 

Cabe assinalar que muito do que pode ser dito e o que não pode ser dito durante a 

abordagem do Memorial e da ditadura em sala de aula responde às diretrizes explícitas dadas 

pela coordenação pedagógica e pelo coordenador de História aos professores. Essas diretrizes, 

também construídas através da imagem e dos mecanismos de antecipação dos coordenadores 

em relação ao lugar discursivo de pais e alunos. Conforme nos relatou, o coordenador de 

História interpreta que o momento político-ideológico atual é bastante delicado e segundo sua 
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leitura a enorme maioria dos pais de alunos se posicionam num campo de embate à esquerda. 

Coordenadores e professores não devem abordar explicitamente discursos e práticas que 

estejam alinhadas ao posicionamento político de esquerda em circulação em nosso cenário 

contemporâneo. Os discursos de cunho liberal e progressista são abordados, mas com muito 

cuidado (coordenador de História, escola Vila Olímpia). 

Assim, interpretamos que o trabalho, em sala de aula, com a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, adotada pela Organização das Nações Unidas em 1948, como suporte da 

reflexão sobre a violação dos direitos humanos durante a ditadura civil-militar é uma escolha 

didática que está relacionado em parte às imagens que coordenação e a professora fazem de 

seus interlocutores (alunos e pais)33.  

Compreendemos que essa abordagem da professora produz um efeito de sentido que 

de alguma maneira abstraí a dimensão concreta da violação dos direitos humanos, das mortes 

e torturas. Segundo nossa leitura, o reforço da relação entre as dimensões concretas da 

violência e a carta dos direitos universais do humano tendem a esvaziar a materialidade 

histórica do cotidiano da ditadura civil-militar (essa abstração é amparada pela retomada que a 

professora faz da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão proclamada pela 

Revolução Francesa em 1789).  

 Se por um lado, a articulação dos fatos da ditadura civil-militar com o contexto 

histórico mais amplo, em que se insere a Era Contemporânea, pode servir como um recurso 

que contribua para os alunos compreenderem melhor a relação entre processos e estruturas 

históricas, bem como pode operar como um recurso retórico poderoso que venha a produzir 

sentidos que minem os discursos em circulação em nossa sociedade de que os direitos 

humanos correspondem “à defesa de bandidos” e que sua defesa é “coisa de comunista, da 

esquerda”; por outro pode levar a uma espécie de anacronismo que ampara conceitos que, por 

demais universais,  são pouco precisos:  Liberdade, Direito Humanos, Democracia.  

Nesse contexto, pudemos notar que a professora evita em sala de aula identificar a 

resistência à ditadura aos grupos de “esquerda” e/ou “comunistas”. Aqui, o efeito de sentido 

produzido é também a abstração dos sujeitos históricos em favorecimento de categorias: os 

resistentes, a resistência.   

Compreendemos que o sentido dessa abstração pode ser reforçado pela falta, no 

Memorial da Resistência, de uma materialidade mais substantiva e explícita da repressão 

                                                 

33 Além de o tema sobre os direitos humanos estar diretamente ligado ao contexto histórico (pós Segunda 

Guerra) de composição de memória de denúncia e da construção de antimonumentos, como mostramos no 

capítulo 3.  



178 

 

 

durante a ditadura. Com efeito, concebemos que o Memorial possui algumas lacunas no que 

diz respeito a evidenciar as materialidades da tortura, morte e violência ocorridos em seu 

espaço, como a inexistência de imagens mais explícitas de corpos, a ausência dos 

instrumentos de tortura, o caráter de reconstituição das celas — leitura nossa, vale dizer, 

consonante com a interpretação da maioria dos professores que entrevistamos, conforme 

mencionaremos adiante nesse capítulo. Sendo assim, essa carência, decorrida de diversos 

fatores cuja causa só podemos conjecturar, tende a reforçar um sentido mais genérico do que 

concreto das lutas que atravessaram nossa ditadura. 

Por outro lado, o fazer pedagógico envolve uma complexa dinâmica discursiva entre 

alunos e professores que tende a resultar numa relativa autonomia do professor (a), capaz de 

elaborar táticas (Certeau) que contornem normativas/pressões externas que visem a “prender” 

os sentidos produzido em sala. 

A esse respeito reflete González (2014, p.16) pensando o ensino da ditadura na 

Argentina, mas num escopo que pode ser aplicado ao caso brasileiro: 

 

Como es sabido, aquello prescrito por la normativa y lo investigado por la 

historiografía no se reflejan linealmente en los saberes y prácticas escolares 

y docentes. Estas prácticas leen y traducen esos discursos y generan algo 

nuevo y diferente. Por lo dicho, estoy asumiendo una posición política, 

pedagógica y teórica que quiero subrayar: las escuelas y los docentes no son 

receptores pasivos sino, muy por el contrario, espacios y sujetos que realizan 
actos de significación activos 

 

Assim, identificamos pelo menos três dimensões que indicam a complexidade da 

dinâmica da elaboração do discurso didático sobre a ditadura, não obstante as pressões sobre 

essa elaboração discursiva, por parte da professora, que intenta não ferir a sensibilidade dos 

embates políticos-ideológicos atuais (i.e a percepção dos pais dos alunos): 

1. Em primeiro lugar, interpretamos, após termos acompanhado quatro aulas de três 

diferentes turmas do nono ano da escola localizada na Vila Olímpia, que os alunos 

compreendem e apreendem o sentido intentado pela professora de condenação absoluta e 

irredutível à tortura e arbitrariedade ocorridas durante a ditadura civil-militar. Nesse quadro, o 

sentido abstrato de condenação à violação dos direitos humanos, presente nas declarações 

universais de direitos, contribui para a formação de uma consciência democrática e cidadã;  

2. Em segundo lugar, conforme mencionamos no capítulo anterior, um dos grupos de 

cada sala trabalhou com os Lugares de Memória “Auditoria Militar” e “Alameda Casa 
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Branca”. Nesse segundo Lugar de Memória, dois grupos de duas salas expuseram, em suas 

apresentações e minidocumentários, a história de Carlos Marighella: sua participação na 

Aliança Libertadora Nacional (ALN), sua importância na luta contra a ditadura enquanto 

guerrilheiro e o caráter brutal de sua execução, contra a ideia de que ele resistiu à prisão... 

matou um policial durante sua morte. (Aluna, nono ano, apresentação em sala de aula). 

Ambos os grupos, iluminaram a dimensão conflituosa da representação de Marighella à época 

da ditadura e nos dias de hoje: “terrorista” ou “herói”. Inclusive, um dos grupos em seu 

minidocumentário trouxe imagens estampando as capas dos jornais da época acusando 

Marighella de terrorista ou celebrando sua morte; nesse âmbito, os alunos ao refutaram a 

leitura de que Marighella fora um terrorista, buscaram produzir um sentido contra 

hegemônico sobre a luta contra a ditadura. 

Embora a professora não tenha feito em aula menções diretas à posição político-

ideológica de esquerda (comunista/socialista/anarquistas) dos resistentes que pegaram em 

armas — questão, repetimos, relacionada, a nosso ver aos mecanismos antecipação —, o fato 

de ela ter escolhido como local de memória o local de execução de Marighella indica um 

espaço de escolhas que não é totalmente subsumido às normativas pedagógicas e ao contexto 

escolar.   

Mais: como pudemos observar, os alunos não deram também atenção à filiação 

ideológica de Marighella (até os primeiros momentos da ditadura, comunista, filiado ao PCB), 

escolhendo dar ênfase na história de sua luta contra um período sombrio de nossa história 

(Aluna, nono ano, apresentação em sala de aula). Nesse ponto, os alunos realizaram uma 

decodificação conforme a leitura preferencial da professora — nenhum aluno, nas três salas, 

deu um sentido negativo e pejorativo a Marighella e sua causa; 

3. Em uma das salas, suscitada pela indagação de um grupo de alunos sobre o destino 

dos torturadores e sobre quantas pessoas foram mortas e torturadas, a professora falou 

brevemente para esse grupo sobre a Operação Bandeirante (OBAN), centro de controle e 

repressão formado pelas forças armadas com o apoio de empresários. A professora também 

mencionou, embora brevemente, o caso Boilesen, que, segundo ela, não era militar. Era civil 

e financiava e tinha o hábito de frequentar as sessões de tortura por diversão (professor de 

História, escola particular, nono ano, Vila Olímpia, em uma das salas de aula).  

Esse ponto, a relação do empresariado com a ditadura é um tema silenciado em nossa 

sociedade (SOUZA, Diego, 2013). Em se tratando de uma escola de elite de São Paulo, na 
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qual, segundo informantes privilegiados34 nos relataram, muitos pais de alunos fazem parte de 

círculos sociais do empresariado paulista, esse tema é muito mais sensível.  A menção sobre a 

participação de empresários e especificamente da Federação das Indústrias do Estado de São 

Paulo (FIESP) na ditadura é muito delicada. Não obstante, a professora encontra brechas para 

mencionar, embora que seja muito pontualmente, sobre essa questão. 

Interpretamos que mesmo que essa questão não faça parte do cerne das aulas 

planejadas pela professora, a dinâmica dialógica da sala de aula, envolvendo os alunos e o que 

eles recebem em seu cotidiano, via mídia e outros canais, e a professora, com sua história de 

vida e trajetória profissional, abarca espaços criativos nos quais sentidos contra hegemônicos 

emergem, a despeito de normativas pedagógicas e de outros fatores. 

Cabe lembrar, aqui, que estamos falando de uma escola particular que possui um 

imaginário e uma tradição bastante progressista, conforme já mencionamos. Essa dimensão, 

interpretamos, permite um fazer docente mais livre no que diz respeito à abordagem de temas 

como esse. Essa observação serve para alertarmos sobre a problemática de generalizarmos 

essa situação nesta determinada escola para outras escolas. Nesse ponto, nos amparamos na 

pesquisa de González (2014) acerca do ensino de ditadura militar na Argentina que nos 

mostra como a singularidade da cultura de cada escola incide de forma substantiva no fazer 

docente — dificultando, assim, estabelecer diferenças explicativas sobre a produção de 

sentido entre escolas laicas ou religiosas, escolas particulares ou públicas.  

 

6.1.2 Contexto escolar:  dimensões simbólicas e materiais 

 

A partir dos referenciais oferecidos por Carvalho (2014a, 2014b) e González (2014), 

pudemos observar em nossa pesquisa de campo que o contexto escolar, com suas dimensões 

pedagógicas, institucionais e materiais, incidem na forma como cada escola e professor 

trabalham com o Memorial da Resistência. Nesse quadro, o grau de autonomia que gozam os 

professores relaciona-se diretamente com esse contexto. 

Em relação à comparação do primeiro par analítico de nossa pesquisa, abarcando a 

escola pública de nono ano (Jaguaré) e a escola particular de nono ano (Vila Olímpia), 

notamos que a despeito de tanto na escola particular quanto na escola pública as atividades 

junto ao Memorial terem se dado a partir da iniciativa individual — de um coordenador e a 

professora (Escola Particular) e de um professor (Escola Pública) —, existe uma certa 

                                                 

34 Ex-professores e ex-alunos da instituição que fazem parte de nosso círculo social. 
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diferença no modo como essas iniciativas se relacionam com as condições materiais e 

simbólicas de cada escola; o que permite fazermos conjecturas sobre as condições de classe 

em que cada uma delas ocupa no espaço social.  

Os educadores, antes de concretizarem as visitas das duas escolas em questão, já 

possuíam um histórico de relação com o Memorial, como mencionamos no capítulo anterior. 

Eles possuem uma trajetória acadêmica e profissional que os predispõe a realizar um trabalho 

sobre a ditadura contando com o Memorial.  

Entretanto, no caso da Escola Particular (Vila Olímpia) o trabalho do professor reforça 

e é reforçado pela cultura da instituição, compreendida como o conjunto relativamente estável 

e definido de normas, práticas, posicionamento pedagógico, ideológico e mercadológico. 

Aqui, conforme nos relatou o coordenador de História, Eduardo, a escola desde seus 

primórdios realiza trabalhos de cunho social e visitas de campo a movimentos sociais 

progressistas, como a já mencionada no capítulo anterior visita a acampamentos do 

Movimento dos Sem Terra (MST).   

Já no caso da Escola Pública (Jaguaré), o trabalho junto ao Memorial não está 

relacionado à trajetória e à representação que a instituição possui de si. A escola em questão, a 

despeito de ter uma coordenação e direção que estimule visitas de campo e a reflexão de 

temas progressistas, não possui um histórico estável e uma identidade tal qual a escola 

particular comparada. Nesse quadro, o trabalho junto ao Memorial da Resistência parte da 

ação exclusiva do professor — podemos conjecturar que se não fosse sua proposta, não 

haveria a visitação, bem como ela poderia ocorrer (como de fato ocorre) em outras escolas em 

que o professor lecionou e leciona.    

Pudemos notar que nas duas escolas públicas que pesquisamos, essa, Jaguaré (nono 

ano) e Perus (terceiro ano), há uma estrutura material carente — entendida como a relativa 

falta de recursos humanos, de recursos financeiros e a existência de uma infraestrutura 

deficiente —, bem como há uma ausência de uma cultura escolar propriamente dita, 

objetivada em um imaginário, um projeto pedagógico, uma narrativa e uma representação, 

reconhecida por pais, comunidade, alunos, funcionários e professores. Nesse cenário, a 

autonomia do professor reside, em parte, na relativa ausência de “constrições” a sua prática. 

Quer dizer, entendemos que as forças de pressão sobre o fazer docente (LAUTIER, 2011) são 

menores no caso das escolas públicas do que nas escolas privadas.  Conforme nos relatou, 

Paulo, professor de história da escola pública de Perus: 
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Você tem liberdade, então? (Entrevistador) 

Sim. Essa é a vantagem da escola pública. A escola pública é tão abandonada. Mas 

tão abandonada que não importa o que você faça em sala de aula. Ninguém liga... é uma 

questão de apatia…com o professor mal preparado ou desinteressado isso tem um efeito 

devastador. O cara simplesmente não ensina. E dane-se. E esses são a grande maioria. 

(Paulo, professor de História, terceiro ano, Perus).  

  

Ao longo de nossa pesquisa, tivemos a oportunidade de entrevistamos outros 

professores de História de outras três escolas públicas estaduais: uma situada em Ermelino 

Matarazzo, no bairro periférico da cidade; outra na Vila Gomes, zona Oeste de São Paulo e a 

terceira situada no Brás, zona Leste de São Paulo. Nas três entrevistas obtivemos 

interpretações que corroboram a fala do professor, acima citada. 

Ainda segundo interpreta Paulo, professor da escola de Perus, a qualidade da aula e a 

proposta de fazer um trabalho junto ao Memorial da Resistência depende em muito do 

engajamento do professor, interessado em ensinar temas que promovam a formação de 

consciência cidadã e reflexiva, e da relação afetiva e ética desse com seus educandos. Esse é o 

caso, interpretamos, dos professores das duas escolas públicas contempladas em nossa 

pesquisa e que pode ser corroborada pela pesquisa de doutorado de Meucci (2016), que trata 

sobre a busca por reconhecimento entre educadores e educandos em sala de aula. 

Além do mais, no caso das duas escolas públicas que pesquisamos, mesmo que os 

professores tenham o apoio da coordenação e da direção, esse apoio funciona mais como uma 

chancela à visita ao Memorial do que um efetivo apoio material e de mobilização de recursos, 

como nas escolas particulares. Conforme nos relatou o professor Paulo de Perus, uma das 

grandes dificuldades em se fazer uma visita ao Memorial da Resistência é a falta de transporte 

para levar os alunos. Segundo, o professor nunca que o governo de São Paulo vai mandar um 

ônibus para cá (Perus). 

De fato, segundo normativas públicas, não se pode cobrar dos alunos o custo do 

transporte para as visitas de campo (Ministério da Educação -MEC, Lei de diretrizes e bases 

da educação nacional, 1996). O transporte é disponibilizado de forma gratuita pelo governo, 

porém esse é muito concorrido, havendo, segundo Paulo, preferência para escolas situadas em 

regiões centrais. Não obstante, o professor elabora táticas pedagógicas para contornar essa 

questão, como o trabalho no cemitério de Perus, como assinalamos no capítulo anterior, ou no 

caso de visitas ao Memorial, aos sábados, com alunos do terceiro ano, que se encontram com 

o professor na estação de metrô da Luz, a mais próxima do Memorial. 
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No caso da escola particular situada na Vila Olímpia, foram mobilizados, conforme 

mencionamos no capítulo anterior, toda uma gama de recursos e logística tendo em vista 

permitir a visita dos grupos de alunos ao Memorial da Resistência e aos Lugares de Memória. 

Nesse âmbito, joga importante papel o capital econômico. 

Mais: conforme mostramos no capítulo anterior, a escola possui uma tradição que 

remonta ao ano de 2012 de trazer palestrantes, intelectuais, artistas e membros do Memorial 

da Resistência e do Fórum Permanente de Perseguidos e Ex-Presos Políticos. 

Compreendemos que a organização desses eventos pressupõe a mobilização não só de 

recursos materiais, mas também a posse de um considerável montante de capital social que 

tendencialmente os professores e gestores de escolas públicas de periferia não têm.   

Como postula Bourdieu (2010, p. 133-157; 2011, p.13-28), o capital social é definido 

como o conjunto das relações sociais de que dispõe um indivíduo ou um grupo. A posse deste 

tipo de capital implica a instauração e manutenção das relações de sociabilidade: convites 

recíprocos, lazer em comum etc. No caso contemplado, interpretamos que a trajetória 

profissional e a posição ocupada no espaço social pelo coordenador, Eduardo, implica uma 

série de relações sociais que  tendem a facilitar — em conjugação com diversos outros 

fatores, como os recursos materiais e econômicos da escola— a viabilização de atividades que 

contam com a presença de determinados intelectuais, jornalistas e acadêmicos intimamente 

relacionados à memória da ditadura e do Memorial da Resistência, como o escritor e jornalista 

Bernardo Kucinski e o jornalista e ex-preso político Alípio Freire. 

 

6.1.3 Cotidianidade familiar e história de vida 

  

Ao lado da escola e dos meios de comunicação, a família é constituída como uma das 

principais agências socializadoras. Grande parte das disposições corporais, das categorias de 

significação do mundo, dos valores e representações são inculcados nos sujeitos a partir da 

mediação da cotidianidade familiar; através da socialização primária (MARTÍN-BARBERO, 

2005, p.292-295; BOURDIEU, 2007, p. 197-200). 

Embora Bourdieu (2007) assinale a força da socialização primária na formação dessas 

disposições de classificações e significação do mundo (a que ele denomina de habitus 

primário), esse processo “não tem nada a ver como um processo mecânico de inculcação, 

análogo à impressão de um ´caráter’ imposto pela coerção” (BOURDIEU, 2007, p.197). Quer 

dizer, todo o processo de socialização no âmbito familiar é dinâmico e dialógico, não 

destituído de conflitos e contradições. 
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Além disso, a socialização dos sujeitos é atravessada por uma série mediações que se 

articulam ao longo da trajetória de suas vidas. 

Nessa perspectiva, a família não é concebida como tão somente um espaço de 

dominação e de reprodução, epifenômeno do Estado burguês (MARTÍN-BARBERO, 2005, p. 

270-6), mas sim um espaço de sociabilidades e ritualidades. Uma prática cotidiana de 

comunicações e de relações afetivas em que os sentidos em circulação na sociedade são 

repetidos, mas também são ressignificados.  

 

Motivo de escândalo, como dizíamos acima, para uma intelectualidade que 

se compraz em denunciar os aspectos repressivos da organização familiar e 

para uma esquerda que não vê nisso nada além daquilo que porta como 

contaminação da ideologia burguesa, a análise crítica da família foi até agora 

incapaz de pensar a mediação social que constitui. Âmbito de conflitos e 

fortes tensões, a cotidianidade familiar é ao mesmo tempo "um dos poucos 

lugares onde os indivíduos se confrontam como pessoas e onde encontram 

alguma possibilidade de manifestar suas ânsias e frustrações". (MARTÍN-

BARBERO, 2005, p.292) 
 

Em nossa pesquisa, através de perguntas sobre a história de vida dos professores, 

buscamos identificar alguns pontos de relação entre a mediação família e a forma como eles 

significam a ditadura civil-militar. Nos quatro entrevistados, identificamos articulações entre 

suas histórias familiares, suas trajetórias profissionais, a posse de um elevado capital cultural 

e um posicionamento político-ideológico de esquerda. 

 

6.1.3.1 As memórias familiares da ditadura  

 

Segundo nos relata Paulo (professor pública, Perus), a história de sua família é 

bastante intensa em relação à ditadura militar. Conforme nos contou, seu pai fez parte do 

Movimento Revolucionário Tiradentes (MRT), grupo de resistência à ditadura, e chegou a ser 

torturado. Em relação a sua mãe, Paulo crê que a ditadura tenha matado sua avó materna: 

 

A mãe dela, a ditadura matou. Ela tinha 14 anos. A ditadura matou a mãe dela. Ela 

acha, pelo menos. Eu tenho que ir ao arquivo do estado para ver.… para levantar essas 

coisas (Paulo, professor, escola pública, Perus). 

 

Em relação a seu avô materno, Paulo nos relata que ele fora dirigente do Partido 

Comunista Brasileiro (PCB). O professor nos conta que embora seu avô tenha sido uma 
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figura terciária do partido, desempenhou importante papel nas décadas que antecederam o 

golpe de 64, tendo sido assassinado pelo Comando de Caça aos Comunistas (CCC) em 1963. 

Ao ser indagado sobre a forma como esses acontecimentos foram relatados em sua 

casa, Paulo nos conta que seus pais nunca gostaram de mencionar o assunto e que a época da 

ditadura e sua rememoração é uma coisa muito dolorosa para minha mãe. 

Na fala do professor, destacam-se duas dimensões fundamentais das memórias de 

acontecimentos traumáticos de sistemática violação dos direitos humanos: 1. A dor em 

rememorar, que, entre outros aspectos, leva a um relato fragmentado, atravessado por falhas e 

incertezas; 2. O direito à verdade dos fatos passados, muitas vezes ainda não esclarecidos 

(BOSI, 2003). 

Os vacilos dos relatos, a recusa em rememorar os traumas, obscurecem a trama dos 

acontecimentos, incitam que sejam buscadas outras fontes, outros métodos. Paulo, em seu 

relato, nos informa sobre seu interesse em investigar o passado de sua família no Arquivo do 

Estado de São Paulo.  

Por outro lado, o silenciamento diz muito sobre a ditadura civil-militar: a brutalidade 

de sua repressão, inscrita para sempre no corpo e mente de suas vítimas, se concretiza na 

vontade de esquecer, na dificuldade em narrar. O caráter inapreensível da experiência 

(Benjamin) indica justamente a grandeza hedionda, transbordante, dessa experiência — o 

caráter inumano, irracional e arbitrário de toda ditadura.    

Já, Gusmão, professor do terceiro ano da escola particular (Perdizes), ao ser indagado 

sobre sua família e as memórias da ditadura nos contou que seu pai faleceu quando ele, 

professor, tinha 21 anos de idade e que por isso falou muito pouco com seu pai sobre esse 

período. Em relação às suas memórias, o professor, que tem 46 anos de idade, nos relata que 

lembra de quatro momentos em particular:  o primeiro diz respeito à sua lembrança de passar 

frequentemente pelo DEOPS/SP, quando ia pegar o trem para ir à chácara da família em 

Itapevi, e ver os capacetes, os caras da polícia, do choque a cavalaria...; o segundo momento 

são lembranças vinculadas à região onde morava quando jovem, o bairro da zona Leste da 

cidade de São Paulo, Itaim Paulista. Segundo relata o professor, essa era uma região de 

desova...tinha Esquadrão da Morte....eu via gente morta direto.; o terceiro momento é uma 

lembrança sobre seu primeiro ano no ensino médio, quando um colega seu critica a qualidade 

da escola e a professora desconversa porque naquela época não se podia falar o que 

queria...criticar o governo; o quarto momento diz respeito à lembrança da crise econômica no 

fim da ditadura e da sequência de saques a lojas que havia presenciado. 
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Notamos na fala do professor indícios dos modos de operação da construção das 

memórias individuais conforme nos mostram os campos da História e da Psicologia e que 

foram mencionados no capítulo 3 desta tese.  Com efeito, nos ensina Bosi (2003, p. 113- 118), 

os elementos da lembrança individuais são configurados pela relação entre o cotidiano 

presente na história de vida e os eventos históricos. Nesse sentido, a posição que o sujeito 

ocupa no presente e, com ela, a relação com a cultura em que está inserido, possui um papel 

fundamental no que é lembrado e na forma como é lembrado.  

 Assim, a posição de professor e doutor em Educação, aparece em sua fala na 

lembrança de um acontecimento especificamente relacionado à sala de aula, que, rememorado 

nos dias de hoje, se vincula a uma rede de sentidos, em circulação nos campos da esquerda e 

na academia, que interpreta na ditadura civil-militar o desmonte e precarização do ensino 

público no Brasil. Ocorre algo similar em sua lembrança do Esquadrão da Morte. Esta, 

apontando para uma consciência sobre como a repressão na ditadura transcende os espaços 

institucionais e está vinculado a uma questão social presente até os dias de hoje. Memória 

individual, afetividade e contexto social da rememoração se articulam numa trama que aponta 

para quais os temas o professor, provavelmente, considera de importância mencionar em seu 

relato. 

A intrincada relação entre memória individual e/ou familiar, a cultura e as 

representações ideológicas (BOSI, 2003, p. 17-20) também pode ser notada nos relatos da 

professora da escola particular, Vila Olímpia. A mais jovem dos professores entrevistados, 

com 32 anos, a professora não possui lembranças da ditadura, no entanto ela nos conta que 

seus pais, ambos professores, costumavam falar sobre esse período regularmente no ambiente 

familiar. 

Muito do que a professora se lembra de ter aprendido com os pais sobre ditadura, está 

relacionado ao campo artístico, sobretudo em relação às músicas. Segundo a professora, 

sempre se ouviu muito Chico Buarque em sua casa e as músicas serviam como ponte para 

construção de laços afetivos e de conhecimento sobre algumas dimensões da ditadura como a 

censura. Conforme interpreta a professora, seu posicionamento político-ideológico 

(progressista/esquerda) e sua visão crítica da ditadura estão relacionados a memórias e 

representações ideológicas adquiridas no âmbito familiar, na escola e nos círculos sociais 

frequentados por ela e seus pais.    
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Marcos, professor da escola pública, Jaguaré, nos relatou que nasceu e cresceu na 

cidade de Lins, interior de São Paulo, numa família de classe baixa. Seus pais eram operários 

e não possuíam nenhuma formação escolar.  

Ao ser indagado sobre as memórias familiares sobre a ditadura o professor nos disse 

que nunca se falava do assunto. No entanto, o professor nos revelou que um de seus irmãos 

era policial militar e defensor da ditadura, embora não tentasse fazer proselitismo em defesa 

da ditadura com a gente; e que sua irmã mais velha era filiada ao Partido dos Trabalhadores 

(PT), desde sua fundação, participando ativamente do processo de redemocratização. 

O posicionamento antagônico dos dois irmãos aponta para o reforço da leitura da 

família como um espaço dialógico, no qual não há uma relação axiológica entre 

posicionamento político-ideológico dos familiares e o posicionamento político-ideológico de 

cada indivíduo, a despeito desse posicionamento familiar tender a direcionar fortemente os 

sujeitos para o mesmo caminho (BOURDIEU, 2007, p. 157-230, 2011)35.    

O professor nos informou que seu posicionamento de esquerda e sua visão crítica da 

ditadura remonta à sua juventude, quando era membro da Teologia da Libertação. Nesse 

espaço, o professor participou ativamente de debates sobre a redemocratização e em conjunto 

com colegas envolveu-se no movimento das Diretas Já.  

Aqui, podemos notar, como nos ensina Martín-Barbero (2005, p.270-276), que nos 

espaços urbanos populares a cotidianidade familiar se estende para as relações comunitárias 

do bairro —  objetivada em campos sociais como a quadra, o café, o clube, a sociedade de 

fomento e, no caso de Marcos, a organização político-eclesiástica.  

 

6.1. 4 Politicidade 

 

A noção de “politicidade” está presente na obra de Paulo Freire e ilumina que 

educação e política são duas práticas intrinsecamente relacionadas. Nessa perspectiva é 

concebido que não há neutralidade na educação e que todas as práticas discursivas são eivadas 

por interesses de classe e de grupos (FREIRE, 2001, p.124).  

A prática educativa vincula-se à ação humana de (re) produzir a realidade. Ela, a 

educação, volta-se para os sonhos, utopias e objetivos. Envolve afetos, capacidades 

                                                 

35 Bourdieu não usa o termo “posicionamento político-ideológico”, mas aponta para a alta probabilidade de os 

filhos adquirirem as mesmas disposições de classificação e valoração do mundo de seus pais. A partir de nosso 

referencial teórico, compreendemos que a noção bourdiana de disposições equivale, em grande medida, à nossa 

concepção de posicionamento político-ideológico; justificando, assim, a utilização do aporte construído pelo 

sociólogo francês. 
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científicas, “domínio técnico a serviço da mudança ou, lamentavelmente, da permanência do 

hoje” (FREIRE, 2001, p.172). 

Educação e política respondem a interesses diferentes e antagônicos. Podem estar 

voltados à manutenção das relações de dominação ou podem se voltar para construção de uma 

nova variável histórica, mais justa e igualitária. Como nos mostra Cavalcanti (2009, p.74-85), 

a partir de aprofundada leitura de Paulo Freire, existe a politicidade conservadora — 

vinculada ao modelo de educação bancária, fundada na transmissão de conhecimentos e na 

conservação do status quo —, e existe a politicidade libertadora — fundada na relação 

dialógica entre educadores e educandos, tendo em vista a construção de conhecimentos sobre 

a realidade social e sua subsequente transformação dentro das constrições dadas pela história.     

 No âmbito das reflexões e posicionamento político de Paulo Freire e de nossos 

objetivos de pesquisa, concebemos a “politicidade” do ponto de vista das classes subalternas e 

dos oprimidos. Estamos interessados na noção de politicidade na medida em que essa ilumine 

algumas disposições e posicionamentos políticos-ideológicos que impliquem a vinculação 

cognitiva e afetiva entre as memórias da ditadura civil-militar e o cotidiano de alunos, no 

caminho de os predispor à produção de novas relações de hegemonia. 

A mediação politicidade está relacionada a uma conscientização, por parte de alunos e 

professores, das articulações existentes entre os diversos campos da atividade social que 

resulta, dentro outros fatores, numa leitura reflexiva e articulada das relações sociais — 

abarcando a consciência, mesmo que pontual e intuitiva (no caso dos alunos), de que nossa 

sociedade é organizada em torno do conflito, é estruturada em classes e que todo fenômeno 

simbólico envolve determinado posicionamento político-ideológico.  

Compreendemos que o alerta de Paulo Freire de que a separação entre educação e 

política, ingênua ou astutamente feita, “não é apenas irreal, mas perigosa” (FREIRE, 2001, 

p.172), está apresentado nos pressupostos da Análise de Discurso de Linha Francesa que nos 

ensina a 

 

Problematizar as maneiras de ler, levar o sujeito falante ou o leitor a se 

colocarem questões sobre o que produzem e o que ouvem nas diferentes 

manifestações da linguagem. Perceber que não podemos estar sujeitos à 

linguagem, a seus equívocos, sua opacidade. Saber que não há neutralidade 

nem mesmo no uso mais aparente cotidiano dos signos. A entrada no 

simbólico é irremediável e permanente: estamos comprometidos com os 

sentidos e o político (ORLANDI, 2012, p.9). 
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Com efeito, o risco político de se ocultar as materialidades discursivas e, nesse 

caminho, apagar as relações entre poder, ideologia e discurso é enorme, pois tende a ocultar a 

dominação e a desigualdade social. Processo que, conforme nos ensina Bakhtin, interessa às 

classes dominantes: 

 

[...] A classe dominante tende a conferir aos signos ideológicos um caráter 

intangível e acima das diferenças de classe, a fim de abafar ou ocultar a luta 

dos índices sociais de valor que aí se trava, a fim de tornar o signo 

monovalente (BAKHTIN, 2002. p. 47). 

 

Enquanto categoria para pensarmos as mediações mais significativas que incidem na 

(re) produção de sentidos sobre a ditadura civil-militar, a politicidade é pensada como a 

capacidade por parte de alguns alunos em estabelecer vínculos entre seus cotidianos e o 

passado de repressão e violência no Brasil. 

Em nossa pesquisa, identificamos em alguns alunos uma leitura crítica da ditadura 

vinculada à uma reflexão da história política brasileira — passada e presente. Essa capacidade 

em estabelecer vínculos cognitivos indica uma apropriação do conhecimento sobre a ditadura 

que transcende o domínio, por parte dos alunos, do conteúdo escolar em direção a uma 

atividade política. Quer dizer, em direção à crítica da realidade social associada a uma 

predisposição em transformá-la. 

Nesse quadro, Rocha e Silva (2016, p.37), também a partir do pensamento freiriano, 

nos mostram que “podemos falar em politicidade quando a ação implica o exercício 

deliberado e consciente que, partindo do cotidiano, volta-se à contestação e/ou transformação 

de realidades simbólicas, econômicas, sociais”36. 

A politicidade pressupõe a posse de um conhecimento escolar de história e de outras 

disciplinas das ciências sociais e humanas, bem como a posse de uma cultura geral, abarcando 

o conhecimento de contextos sociais contemporâneos. Entretanto, não se resume a esses 

conhecimentos: envolve a articulação entre linguagens escolares e linguagens não escolares 

adquiridas ao longo de uma determinada trajetória de vida e vinculadas à cotidianidade 

familiar e outros laços de sociabilidade. Concretiza-se no engajamento político em diversas 

                                                 

36 Embora não compartilhemos dos pressupostos teórico-epistemológicos de Rocha e Silva, compreendemos que 

a ideia de politicidade, como uma dimensão da práxis que implica a consciência e prática intencional de embate 

e transformação da ordem social, ilumina alguns aspectos que nos deparamos em nossa pesquisa. 
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frentes, institucionais ou não, e está vinculado a uma rede de sentidos e afetos voltadas para 

uma leitura reflexiva e contextualizada da realidade social. 

Compreendemos a politicidade como um tipo de capital cultural (Bourdieu), que a 

despeito de estar intimamente relacionado a uma determinada trajetória social, não se vincula 

em nexo direto com a posição ocupada pelo sujeito no espaço social (quer dizer, sua classe) 

ou no tipo de escola frequentada, pública ou particular. Assim, pudemos notar a presença 

dessa mediação comunicativa em diversos alunos de três das quatro escolas contempladas por 

nossa pesquisa e, nesse sentido, a diferença de leitura da ditadura e do discurso do Memorial 

em função da existência ou não, nesses alunos, dessa mediação.   

Cabe ressaltar que entendemos que a politicidade não é uma substância essencial que 

alguns alunos possuem e outros não. Por mais que esteja relacionada a um conjunto de 

conhecimentos escolares e não escolares não se confunde com a posse de um repertório a ser 

acionado pela fala e pela ação dos sujeitos. É, antes de tudo, uma prática. Ou melhor, é práxis: 

o resultado da relação dialética entre conhecimento e prática.  Adquire-se no cotidiano através 

de sociabilidades e ritualidades, dentro da família, da escola, no bairro, nos círculos de 

amizades etc. e está mais ligada à uma predisposição e uma capacidade de ler o mundo de 

forma complexa e reflexiva. 

No caso dos alunos do nono ano da escola particular (Vila Olímpia), não identificamos 

a presença dessa mediação. Os discursos desses alunos, a despeito de indicar um domínio 

substantivo dos temas relacionados à ditadura e ao Memorial, não esteve vinculado a leituras 

críticas das relações sociais e políticas que atravessam nossa história. Compreendemos que o 

discurso desses alunos sobre a história da ditadura está vinculado a um conhecimento dentro 

dos limites e exigências pedagógicos e didáticos, sobretudo em relação às provas e exames 

escolares.  

Em contrapartida, durante o grupo focal com os alunos de terceiro ano da escola 

particular (Perdizes), duas alunas que fazem parte do núcleo feminista da escola e 

participaram ativamente dos movimentos de ocupação das escolas públicas no final do ano de 

2015, em protesto contra a proposta de reorganização escolar levada a cabo pelo governo 

tucano de Geraldo Alckmin, estabeleceram vínculos diretos entre o passado ditatorial e o 

presente. 

 A partir da recepção do vídeo testemunhal de Rose Nogueira, as duas alunas 

relacionaram a violência sofrida pela ex-presa política à violência que vitima milhares de 

mulheres no Brasil. Em outro momento, uma das alunas mencionou o impeachment contra a 

presidenta Dilma Rousseff como um golpe de estado, tendo sua fala referendada pela colega.   
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Uma leitura na mesma chave interpretativa esteve presente no grupo focal dos alunos 

do terceiro ano da escola pública (Perus). Nesse, uma das alunas que se autodeclarou como 

negra e feminista fez menção violência contra a mulher e os negros ao longo da história 

brasileira. 

Em relação à turma de nono ano da escola pública (Jaguaré), também notamos em 

alguns alunos a presença da mediação politicidade. Durante a visita ao Memorial da 

Resistência, a educadora da instituição, conforme assinalamos no capítulo anterior, em dado 

momento, desenvolveu a argumentação de que assim como os direitos trabalhistas não foram 

dados por Getúlio Vargas como presente para a sociedade, todos os direitos sociais e civis 

são fruto de lutas e reivindicações populares. Nesse ponto, a educadora começou a falar dos 

anos 1970 e dos movimentos feministas, usando como ilustração algumas fotos e informações 

concernentes às décadas de 1960 e 1970 que são apresentadas no eixo “resistência” da Linha 

do Tempo do Memorial. Dando sequência à sua fala, a educadora articulou o passado com as 

lutas sociais contemporâneas ao mencionar os movimentos feministas recentes que buscam a 

legalização do aborto e da prostituição, conforme expusemos no capítulo anterior desta tese.  

Não obstante a menção desses fatos terem sido bem breve, pudemos observar uma 

reação positiva e de acolhida à fala da educadora por parte de dois alunos, uma garota e um 

garoto. Ademais, essa garota foi a única da turma que respondeu, de forma entusiasmada até, 

à indagação da educadora se os alunos conheciam e sabiam o que significava a expressão A 

Casa Grande surta quando a Senzala passa a ter direitos: identificando o sentido da frase, a 

aluna fez alguns apontamentos sobre a desigualdade social e a manutenção dessa em nosso 

país, tanto no passado como no presente. 

Um indicativo interessante em relação à posse de um capital cultural vinculado ao 

engajamento político por parte dessa aluna encontra-se na camiseta que essa estava usando no 

dia da visita: branca com a imagem da personagem de quadrinhos Mafalda, conhecida pelo 

seu forte caráter contestador e progressista, bradando a frase “Basta!!!”, em clara alusão ao 

status quo, caracterizado pela dominação e opressão sobre as classes subalternas e oprimidas 

Quando a educadora mencionou as ocupações das escolas estaduais, essa aluna e mais 

outros dois alunos responderam sobre o conhecimento do fato, bem como o seu sentido 

político, relacionado à noção de lutas e reinvindicações.  

Cabe ressaltar que, no que diz respeito a esse assunto, embora a maioria dos alunos 

não tenha se manifestado verbalmente, eles assentiram indicando, de certa maneira, a ciência 

do fato. 
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 Tanto nessa turma de nono ano da escola pública quanto nas duas turmas de terceiro 

ano das duas escolas pesquisadas (particular e pública) esteve presente a relação entre os 

meios de comunicação e empresários na instauração e no apoio ao golpe civil-militar. 

Durante a visita do nono ano da escola pública do Jaguaré ao Memorial, a educadora 

explicou a participação dos empresários na ditadura, argumentando que foram as empresas e a 

“mídia” que se beneficiaram/enriqueceram com a ditadura. Nesse ponto, a partir da 

intervenção do professor da turma, foi falado sobre o papel da “Rede Globo” no apoio ao 

golpe. Esse ponto teve, segundo indicaram as reações e algumas falas dos alunos, uma grande 

aprovação por parte da turma37. 

No grupo focal da escola particular, terceiro ano, Perdizes, em dado momento os 

alunos perguntaram ao mediador sobre o papel da imprensa na sustentação do golpe, incitados 

pela fala da aluna que havia caracterizado o impeachment a Dilma como golpe e, nesse 

contexto, mencionou a, em suas palavras, manipulação da mídia ao longo desse 

acontecimento.  

Nesse quadro, pudemos apreender que os alunos produziram um discurso expressando 

a ciência de que a ditadura, além de se servir de mecanismos de violência e repressão, foi 

amparada pelo apoio ideológico/simbólico dado pelos meios de comunicação hegemônicos. 

O interesse político e econômico dos meios de comunicação (resumidos, na fala dos 

alunos, à Rede Globo) também esteve presente na fala da aluna autodeclarada negra e 

feminista da escola pública de Perus, que mencionamos logo acima. Segundo ela, a mídia 

manipula as pessoas, como no caso da Dilma, e está a serviço dos grupos dominantes de 

nossa sociedade. 

A relação da mídia com a instituição e conservação de estruturas de dominação — na 

ditadura e nos dias de hoje — indica uma conscientização, mesmo que pontual, de que a 

produção de sentidos sobre a realidade está vinculada a interesses de poder — ideológicos, 

políticos.   

Nesse sentido, a politicidade mesmo que em forma embrionária em alguns alunos 

(aqueles que assentiram com as falas da educadora do Memorial e de seus colegas) ou 

relativamente plena em outros (os que participam de movimentos sociais/políticos e/ou 

possuem uma visão bem articulada da realidade social) indica uma leitura mais científica da 

                                                 

37 No editorial do jornal “O globo” do dia 31 de agosto de 2013 as organizações globo se desculparam pelo apoio 

dado à ditadura. “Apoio editorial ao golpe de 64 foi um erro. A consciência não é de hoje, vem de discussões 

internas de anos, em que as organizações globo concluíram que, à luz da história, o apoio se constituiu um 

equívoco” (globo, 2013).      
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realidade e menos “senso comum”. Indica uma consciência apta a compreender que o 

processo de (re) produção dos sentidos sociais é político e serve ou para a conservação ou 

para a mudança da ordem social. 

Compreendemos, assim, que há uma tendência por parte dos alunos politizados em se 

apropriarem e incorporarem em suas práticas cotidianas os discursos do Memorial da 

Resistência e os discursos dos professores. Quer dizer, entre esses alunos e o 

Memorial/professores é estabelecido um vínculo comunicativo que tende a levar, em 

conjugação com outros fatores, à transformação — dos alunos e de suas realidades cotidianas.  

 

6. 2 COTIDIANO, HISTÓRIA E PRÁXIS 

 

6.2.1 Percepção temporal: continuidades e rupturas  

 

O tempo é matéria fundamental da história. Nesse sentido, a cronologia desempenha 

um papel fundamental como eixo condutor na consciência dos processos históricos. Conforme 

nos ensina Le Goff (2000. p.39), “o instrumento principal da cronologia é o calendário, que 

vai muito além do âmbito do histórico, sendo mais nada que o quadro temporal do 

funcionamento da sociedade”. 

O calendário é expressão dos esforços das sociedades “para transformar o tempo 

cíclico da natureza e dos mitos, do eterno retomo, num tempo linear escandido por grupos de 

anos: lustro, olimpíadas, século, eras etc.” (LE GOFF, 2000. p.39) 

A diferenciação entre passado e presente é uma dimensão essencial da percepção 

tempo. É, assim, uma operação “fundamental da consciência e da ciência históricas” (LE 

GOFF, 2000, p.171). Não obstante, uma vez que o presente não se limita a um instante 

pontual e atomizado, a definição da estrutura do presente é um problema primordial do 

discurso científico da história (LE GOFF, 2000, p.171).   

O estabelecimento do corte entre passado, presente e futuro é fruto de operações 

inconscientes ou conscientes. Em uma dimensão, temos a consciência temporal relacionada à 

memória individual. De acordo com determinada história de vida, cada sujeito estabelece 

relações singulares de continuidade e de ruptura em sua trajetória conforme afetos, desejos, 

experiências, lembranças etc. Dentro da história de vida há alguns momentos privilegiados, 

marcos referenciais da temporalidade biográfica: “o nascimento, as crises da juventude, a 

formatura, o casamento, a chegada ou a perda de pessoas amadas...” (BOSI, 2002, p. 114). 
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Conforme expusemos no capítulo 3 desta tese, os campos da Psicologia Social e da 

História nos alertam para a dimensão social das memórias individuais. As memórias 

individuais são constituídas a partir de experiências individuais, mas dentro de uma 

determinada cultura. São atravessadas, assim, por ideologias, estereótipos e opiniões (BOSI, 

2002, p.113-126).     

Nesse quadro, temos, em outra dimensão, o estabelecimento da consciência temporal 

que responde à relação entre memória coletiva e história nacional. Nesse âmbito, existem 

marcos temporais socialmente compartilhados em que são estabelecidos rupturas ou 

continuidades entre o passado e o presente. Esses cortes cronológicos são atravessados por 

lutas político-ideológicas, contribuindo para o reforço de sentidos conservadores e/ou 

progressistas. 

No campo da história oficial, o culto ao passado, objetivado na narrativa dos feitos dos 

dominantes e dos heróis, tende a se aliar à manutenção das relações de dominação. Através 

dessas narrativas, estruturas de poder e sentidos sociais são geralmente naturalizados, 

garantindo a manutenção do status quo (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2012, p. 30-31). Aqui, o 

passado se reveste de um caráter mítico e glorioso num processo marcado pela vulgarização, 

pela deformação e pelo anacronismo do conhecimento histórico científico. É o campo dos 

monumentos históricos e das narrativas hegemônicas produzidas de forma dominante pelo 

sistema escolar e pelos meios de comunicação (LE GOFF, 2000, p 21-22)38.   

Em contrapartida, as memórias subterrâneas e as histórias do ponto de vista dos 

dominados e das classes populares tendem a estabelecer novas relações cronológicas, bem 

como novas narrativas e, assim, construir novos sentidos, novas relações sociais — malgrado 

a existência de revisões da história oficial que buscam reforçar relações de dominação como o 

best seller “Guia politicamente incorreto da história do Brasil” de Leandro Narloch, publicado 

pela primeira vez em 2009 pela editora Leya (MALERBA, 2014). 

O estabelecimento das relações entre passado e presente e futuro é um processo nunca 

acabado.  É tão mais problemático quanto mais relacionado à história recente e, sobretudo, à 

história traumática e/ou de violação sistemática dos direitos humanos — como é o caso da 

ditadura civil-militar no Brasil (PERES, 2014).     

                                                 

38 Concordamos em parte com a leitura de Le Goff acerca da vulgarização do conhecimento histórico acadêmico 

pela escola. Sem termos um cabedal teórico composto por pesquisas para contrapor a essa postura, amparamo-

nos nas considerações do Campo da Comunicação/Educação de que o espaço escolar ainda é o lugar privilegiado 

para a reflexão sobre a realidade social.  Ver a subseção 5.2.2 “O discurso da história e o discurso da memória 

em sala de aula”, apresentada no capítulo 5 desta tese. 
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No embate entre defensores e críticos da ditadura (CARDOSO, 2012), diferentes 

relações com o passado, presente e futuro são estabelecidas tendo projetos de sociedade 

antagônicos e contraditórios. 

Cardoso (2012, p.13) nos mostra que há na literatura sobre a ditadura brasileira uma 

lacuna sobre reflexões acadêmicas acerca do pensamento e rememoração do governo 

autoritário por parte da direita —  quer dizer, por parte de seus defensores, ativamente 

envolvidos nos acontecimentos passados, como os militares da reserva e torturadores, como 

Carlos Alberto Brilhante Ustra, e os ideólogos da “revolução” como Armando Falcão e Hugo 

Abreu.  

Não obstante, nos apoiando em estudos como o da autora e a partir de observação 

superficial e exploratória do contexto político social brasileiro atual, podemos traçar alguns 

pontos sobre as concepções temporais envolvendo os grupos e sujeitos que no presente 

chancelam a ditadura e/ou clamam por uma intervenção militar, como o deputado federal Jair 

Messias Bolsonaro (Partido Progressista, Rio de Janeiro) e seus acólitos (PERES, 2014). 

Assim, por um lado, temos perspectivas de experiências de tempo que rememoram a 

ditadura39 estabelecendo uma ruptura entre passado e presente em que as supostas glórias da 

ditadura — por exemplo, a excelência da segurança pública, objetivada nos baixos índices de 

criminalidade; a grandeza econômica; a ausência de corrupção —  foram rompidas pela 

ordem democrática, ou seja, pelo presente.  

No entanto, é interessante notar, essas percepções da história da ditadura ligam-se 

diretamente ao apagamento do passado. Nos elogios e elegias à ditadura, dimensões 

significativas do passado são, de modo cínico ou inconsciente, esquecidas. A rememoração da 

segurança, esquece os Esquadrões da Morte, os tanques na rua; o crescimento econômico 

esquece o arrocho salarial e a repressão às greves e movimentos sociais; a modernização 

esquece o genocídio indígena, o superfaturamento de obras públicas, a participação de parte 

do empresariado na sustentação do regime; a ausência de corrupção esquece a censura, a 

ausência de democracia. Nesse contexto, o passado é deturpado, estraçalhado e mitificado, 

numa operação memorialística que se opõe ao conhecimento rigoroso e científico da história. 

                                                 

39 Cabe ressaltar que em relação ao contexto político atual no Brasil (2015-2016), em que estão envolvidos 

partidários da intervenção militar e que defendem a ditadura, não é possível fazermos uma análise científica 

dado a proximidade e complexidade dos acontecimentos em relação a nós, pesquisadores. Nossa menção tem 

como objetivo não ignorar esses embates atuais, uma vez que estão diretamente relacionados com nossas 

preocupações políticas e científicas. Em relação a esse contexto o fazemos como apontamentos e esboços de 

pano de fundo para as reflexões aqui desenvolvidas.   
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Em outro lado da disputa ideológica-política, o esforço por lembrar se articula ao 

direito à verdade e justiça. Aqui, a acusação dos horrores cometidos pelo Estado e por parte 

da sociedade civil, bem como o resgate das memórias e histórias de luta e resistência, vincula-

se ao uso político do discurso da história:  que episódios e períodos como as ditaduras, os 

genocídios de povos e etnias, a violência sistematizada e institucionalizada não se repitam. 

Nesse contexto, a lembrança visa a resgatar o passado ao mesmo tempo em que o expurga. 

Ele é resgatado para que seus eventuais resíduos no presente sejam combatidos e que o futuro 

esteja livre para sempre dele, como expressa uma das principais máximas dos movimentos de 

direitos humanos no embate às ditaduras latino-americanas: “nunca mais! ”. É a perspectiva 

do Memorial da Resistência.  

Em nossa pesquisa pudemos notar que esses pressupostos ideológico-políticos 

sustentam as concepções e percepções temporais dos quatro professores entrevistados. Todos 

possuem uma leitura crítica em relação à ditadura civil-militar e compactuam com o 

imperativo ético-político de um ensino de história que esteja voltado para a construção de um 

futuro verdadeiramente democrático. Mais: os quatro professores possuem uma leitura 

consonante com o discurso do Memorial da Resistência no que diz respeito à concepção de 

que na sociedade contemporânea brasileira perduram inúmeras dimensões do passado 

ditatorial. 

Em sua interpretação dos discursos do Memorial da Resistência, o professor Paulo da 

escola pública (Perus) estabelece diversos pontos de continuidade em relação à ditadura civil-

militar e o presente de nosso país. Ao ser apresentado ao vídeo institucional do Memorial, o 

professor face à menção do governo do estado de São Paulo (responsável pela instituição) fez 

questão de assinalar o que a seu ver é a ironia de um governo fascista, que tem a polícia 

militar que mais mata no mundo, manter uma instituição museológica que denuncia a 

repressão e o controle estatal no período da ditadura. Para o professor há uma certa 

contradição entre o Memorial ser mantido pelo estado de São Paulo e ter como um de seus 

objetivos falar de democracia e denunciar a repressão estatal. 

A leitura do professor não só estabelece continuidades no campo da exclusão e 

dominação em relação à ditadura e o presente, como interpreta uma série de continuidades 

que atravessam a nossa história e constituem entraves estruturais para a construção de uma 

sociedade justa e igualitária. Para Paulo a sociedade brasileira é em vários aspectos uma 

sociedade de atavismos: 
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A gente vive carregando atavismos relacionados ao passado escravocrata, aquela 

estrutura imperial... atavismos relacionados ao nosso papel determinado no mercado 

internacional como produtor de matéria prima. Atavismos ligados à absoluta exclusão de 

oitenta por cento da população brasileira... e nós temos atavismos ligados à ditadura, como o 

genocídio negro na periferia, a prática da tortura em porão na delegacia. (Paulo, professor 

terceiro ano do ensino médio, escola pública Perus). 

 

O sentido do discurso do professor se entrecruza e reforça os discursos produzidos por 

diversos movimentos sociais, grupos políticos ligados à esquerda, aos meios de comunicação 

contra hegemônicos e o campo das ciências sociais e humanas que denunciam o caráter 

irresoluto de conflitos e importantes dimensões da ditadura civil-militar brasileira, nos quais 

residem as  tensões em torno da interpretação da Lei de Anistia e a falta de acesso à 

informações sobre mortos e desaparecidos, bem como sobre diversos documentos importantes 

da ditadura, entre outros (PERES, 2014). 

Nesse contexto, o professor se filia à memória discursiva em ampla circulação em 

nossa sociedade de que as questões traumáticas e legais da ditadura no Brasil não foram 

tratadas da mesma forma que em outros países do cone Sul, como Chile e Argentina. Para o 

professor a violência e repressão policial existentes em nossa sociedade e que vitimam 

sobretudo os jovens negros da periferia está intimamente vinculado ao fato de que a gente 

[Brasil] nunca tratou as questões ligadas à ditadura de frente.... Nós, os brasileiros, jogamos 

um tapete por cima da história. A Argentina levou esse debate [sobre a ditadura] até as 

últimas consequências. O Chile levou esse debate até as últimas consequências. (Paulo, 

professor terceiro ano do ensino médio, escola pública Perus). 

A percepção de continuidade do professor está diretamente relacionada a sua leitura de 

que há no Brasil um sistemático silenciamento de nossa história. A não menção a essas 

questões leva à impossibilidade do debate reflexivo e, assim, à permanência de estruturas 

mentais e materiais que perpetuam a violência e a exclusão do povo brasileiro. O 

esquecimento sistemático da violência e dominação sobre as classes populares e os grupos 

marginalizados ao longo da história brasileira — a escravidão, a colonização de exploração, a 

ditadura Vargas, o genocídio indígena, a repressão durante a ditadura civil-militar — levam a 

uma naturalização do mal, na fala de Paulo, que inexoravelmente justifica e institucionaliza a 

dominação no presente. Nesse quadro, o discurso do professor reforça o sentido dado por 

Albuquerque Júnior (2012, p.30-31) sobre a função política do conhecimento histórico: 
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A história tem a importante função de desnaturalizar o tempo presente, de 

fazê-lo diferir em relação ao passado e ao futuro, no mesmo momento em 

que torna perceptível como essas temporalidades se encontram, como elas só 

existem emaranhadas, articuladas em cada instante que passa, em cada 

evento que ocorre. A história serve para que se perceba o ser do presente, 

como devir, como parte de um processo marcado por rupturas e 

descontinuidades, mas também por continuidades e permanências.  

 

A leitura de Paulo sobre a história do Brasil é expressada nos modos como ele trabalha 

o conteúdo em sala de aula. Conforme mencionamos no capítulo anterior, o professor não 

trabalha com a história cronológica, mas sim através de eixos temáticos como “Terra”, 

“Estado”, “Economia”. Nesse tipo de recorte da história, os processos e estruturas sociais são 

apresentados de forma articulada e evidenciando os pontos de continuidade e de permanência. 

Em linhas gerais, conforme nos contou o professor, esse modo de trabalho está voltado para 

iluminar as dimensões de exclusão e dominação que atravessam nossa história, e se 

organizam em torno das lutas de classe — nas palavras do professor, objetivada na luta entre 

os poderosos contra os pobres. 

Um trabalho didático sobre a história do Brasil análogo ao realizado pelo professor 

Paulo de Perus é realizado pelo professor de História da escola particular, terceiro ano, 

Perdizes, que nos relatou preferir não seguir a ordem cronológica, como mencionamos no 

capítulo anterior. A seu ver o tempo histórico encerra uma complexidade de processos e uma 

sobreposição de temporalidades que não são contempladas pela ordem cronológica, redutora e 

simplista40.  

O trabalho não cronológico com a história está em consonância com as propostas 

educativas da escola, centradas no trabalho por eixos temáticos. Nesses trabalhos, os 

conteúdos das disciplinas da área de humanas e da disciplina de Artes são trabalhados em 

função de um projeto temático estabelecido para o ano letivo. 

Nesse contexto, é interessante notar que os professores do ensino médio, em conjunto 

com a coordenação da escola, planejaram trabalhar no ano letivo de 2016 com o livro 

“Sertões” de Euclides da Cunha (1902). O livro serve como eixo de trabalho das disciplinas 

do campo de línguas, artes e humanas. Assim, em história é trabalhada a questão da terra, dos 

projetos de modernização do país no início do século XX, da República Velha, da Revolta de 

Canudos, entre outros aspectos relacionados à abordagem do livro. Aqui, da mesma forma 

como trabalhado pelo professor Paulo na escola pública, busca-se, conforme nos relatou o 
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professor da escola privada, iluminar as disputas pela construção das narrativas históricas, o 

ponto de vista das classes dominadas/subalternas e os pontos de continuidade de relações de 

dominação e exclusão que atravessam nossa história.  

É importante notar que os dois professores possuem um mesmo montante de capital 

cultural, uma formação acadêmica similar (sendo os dois formados pela Universidade de São 

Paulo), compartilham do mesmo posicionamento político (de esquerda/progressista), possuem 

posturas didáticas e pedagógicas consonantes, bem como têm uma mesma leitura sobre a 

continuidade de diversos aspectos da ditadura em nosso presente: o professor da escola 

particular, levantou vários pontos também mencionados pelo professor de Perus em sua 

entrevista, quais sejam: a permanência da repressão estatal, hoje manifestada na polícia 

militar; a impunidade de torturadores e militares e a situação política atual, compreendendo o 

impeachment contra a Presidenta Dilma Rouseff como um golpe que veio a romper com a 

ordem democrática. A principal diferença reside no fato de na escola particular o trabalho do 

professor de história ser realizado dentro de um projeto da escola e no caso do professor da 

escola pública seu trabalho ser fruto da autonomia que goza em sala e seu posicionamento 

político e pedagógico. Não obstante, o trabalho e a abordagem sobre continuidades e marcos 

temporais por parte dos professores são muito parecidos.      

No caso dos professores das outras duas escolas contempladas em nossa pesquisa, 

envolvendo as turmas do nono ano do ensino Fundamental II, também pudemos notar uma 

leitura crítica em relação à nossa história, bem como uma perspectiva estabelecendo a 

continuidade de muitas dimensões da ditadura que, nas palavras de Marcos (Escola Pública, 

Jaguaré), atravancam a democracia e os direitos humanos no Brasil.   

Ambos os professores mencionaram o contexto político contemporâneo e assim como 

os professores do outro par analítico, qualificaram o cenário brasileiro como uma situação 

marcada por um golpe político. Nesse quadro, Marcos, mencionou de forma enfática a 

participação da mídia na derrubada da presidenta democraticamente eleita. 

Durante nossa observação da visita ao Memorial e à aula posterior à visita, pudemos 

observar alguns pontos que expressam a leitura do professor da escola pública sobre a história 

da ditadura civil-militar brasileira.   

Como nos relatou na entrevista, o professor considera a ditadura civil-militar como um 

marco de ruptura na história dos direitos humanos, instituída pela Declaração Universal dos 

                                                                                                                                                         

40 Entretanto, cabe ressaltar, o professor relata que às vezes tem que lançar mão da linha do tempo porque os 

alunos tendem a se perderem em explicações que saltam de um contexto a outro. Além do mais, o professor 

interpreta que há vezes que a linha do tempo contribui para evitar que se caia em anacronismos.   
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Direitos Humanos, adotada pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 1948. Assim, 

antes de iniciar a visita conduzida pela educadora no Memorial da Resistência, o professor 

reuniu a turma na entrada do Memorial e por cerca de 15 minutos falou sobre a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos. O professor leu o documento do artigo 1.º ao 10.º e, em 

seguida, explanou brevemente sobre a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 

1789 e o papel da Revolução Francesa em sua elaboração (abordagem bastante semelhante à 

adotada pela professora da escola particular do nono ano em sala de aula).  

Grosso modo, na percepção temporal relatada pelo professor pontos de ruptura e 

pontos de continuidade estão entrelaçados. Os direitos humanos caminham até o golpe militar 

para serem interrompidos pelas práticas de repressão, morte e tortura, e são retomados a partir 

da redemocratização — embora não totalmente; uma vez, que na leitura dele, a Lei de Anistia 

não permitiu a verdadeira superação do passado. Nesse processo, os direitos humanos, 

intimamente ligados à democracia, são novamente interrompidos pelo contexto político atual, 

no qual estão presentes além do já mencionado golpe, riscos à liberdade, como o projeto 

escola sem partido.... que pode censurar e impedir que falemos de política em sala (Marcos, 

escola pública, nono ano, Jaguaré).          

 

Em relação aos alunos, a percepção de continuidade entre a ditadura civil-militar e a 

sociedade brasileira contemporânea apareceu de forma explícita nos alunos mais politizados 

(nos quais a mediação “politicidade” incide significativamente na subjetividade e produção de 

sentidos). Conforme assinalamos na seção 6.2.4 deste capítulo, a característica principal da 

mediação comunicativa politicidade é o estabelecimento de vínculos entre o passado ditatorial 

e o cotidiano dos alunos. 

Nesse âmbito, a percepção temporal desses alunos envolve a consciência de 

continuidades de elementos da ditadura em nossa sociedade, como a repressão militar, a 

repressão aos negros, a ameaça à democracia e cidadania. Aqui, a politicidade se relaciona 

com a narrativa histórica numa relação mais voltada para a práxis cotidiana do que para a 

contemplação especulativa e fetichista do passado. 

Além da identificação da mediação politicidade entre alunos de diferentes e/ou da 

mesma escola. Com efeito, da mesma maneira que não identificamos a presença da mediação 

politicidade nos alunos de nono ano da escola particular (Vila Olímpia), notamos nos alunos 

dessa escola uma leitura mais “escolar” do que “política” em relação à ditadura civil-militar. 

Expliquemos: 
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Ao contrário das outras três escolas, não identificamos nos alunos do nono ano da 

escola da Vila Olímpia uma vinculação explícita entre presente e   passado ditatorial. Os 

alunos dessa escola demonstraram um profundo conhecimento da história da ditadura civil-

militar — sobre a história do DEOPS/SP, sobre a história do Memorial, sobre o golpe, as 

estruturas e contextos da ditadura e do processo de redemocratização etc. —, porém não 

estabeleceram pontos de contato desse período com o presente. O sentido do discurso sobre a 

ditadura por parte desses alunos é o de que essa foi um período histórico de brutalidade, de 

arbitrariedade, de ausência de democracia e liberdade, bem como de resistência e luta contra a 

opressão, e que deve ser lembrado no plano subjetivo da consciência escolar e ético-política, 

mas que no plano objetivo — da materialidade das práticas sociais — foi superado com a 

redemocratização. O conhecimento histórico adquirido aqui reside mais no domínio de 

conteúdos predispostos a garantir o bom desempenho em exames escolares internos e 

externos do que para realizar uma leitura reflexiva sobre as dimensões de desigualdade, 

repressão, marginalização e dominação que persistem hoje e atravessam nossa história — não 

obstante, sejam conhecimentos que expressam uma consciência cidadã e democrática. 

 No caso das outras escolas, pudemos notar um certo equilíbrio, em maior ou menor 

medida, conforme a escola e os alunos, entre as dimensões cognitivas (o conhecimento sobre 

a ditadura) e as dimensões políticas (o uso crítico da realidade a partir do conhecimento). 

Grande parte dessa relação, reiteramos, está relacionado, como interpretamos, à mediação 

politicidade, presente em alguns alunos. No entanto, devemos considerar a articulação de 

outras variáveis para compreendermos a percepção temporal dos alunos da escola particular 

(Vila Olímpia), como idade/ano escolar, classe social, cotidiano e singularidades dos 

procedimentos metodológicos adotados em nossa pesquisa.  

Conjecturamos que a leitura da ditadura como um passado já ultrapassado, distante da 

sociedade brasileira, por parte dos alunos dessa escola, envolve, o fato de, em primeiro lugar, 

se tratar de alunos mais novos numa idade escolar na qual as competências de articulação de 

conhecimentos não são mesmas de alunos do terceiro ano do Ensino Médio. 

 Em segundo lugar, devemos considerar os procedimentos que usamos na coleta das 

falas dos alunos: em relação aos alunos de terceiro ano da escola particular e da escola pública 

realizamos um grupo focal com alunos que se voluntariaram para participar da pesquisa, fora 

do horário escolar. O fato de aceitarem fazer parte da pesquisa pode indicar uma 

predisposição política, um interesse em debater sobre a ditadura, maior do que seus colegas 

que declinaram a proposta ou os alunos do nono ano do outro par analítico, que participaram 

da pesquisa independente do ato voluntário.  



202 

 

 

Em terceiro lugar, temos a relação classe social e cotidiano. Os alunos da escola da 

Vila Olímpia fazem parte da classe média e alta e vivenciam um cotidiano diametralmente 

oposto aos alunos da outra escola de nono ano, pública, situada no Jaguaré. O cotidiano dos 

alunos da Escola Particular não envolve sofrer repressão policial, envolve um grande conforto 

material, bem como envolve um posicionamento político-ideológico mais conservador e 

dentro dos embates atuais que não concebe como rupturas da democracia os acontecimentos 

políticos que vêm ocorrendo desde o impeachment de Dilma Rouseff (Partido dos 

Trabalhadores).   

Assim, no tocante à relação entre classe social e cotidiano, nossa conjectura se apoia 

no relato de Carvalho (2014b) sobre pesquisa realizada acerca da percepção dos marcos 

temporais entre alunos de escolas particulares situadas nos bairros nobres da cidade de Rio de 

Janeiro e de escolas públicas situadas nos morros (comunidades). Segundo nos mostra a 

pesquisadora, os alunos das escolas particulares revelaram compreender a ditadura como um 

período de violação dos direitos humanos que está distante de suas realidades, enquanto os 

alunos das escolas públicas mostraram uma compreensão de continuidade, na qual a violência 

estatal é algo que vem desde a ditadura  — conforme revela  a emblemática fala de um aluno 

de escola pública que ao tomar conhecimento das práticas de tortura durante a ditadura disse 

espantado para a pesquisadora: “quer dizer que matam e batem em gente desde a ditadura?” 

(CARVALHO, 2014b, s/p). 

  

6.2.2 Verdade e imaginação: o conhecimento da história e a construção das memórias 

coletivas sobre a ditadura civil-militar 

 

6.2.2.1 A escrita da história:  entre subjetividade e objetividade   

 

A dimensão subjetiva e a dimensão objetiva da história compõem uma unidade 

dialética. Compreendendo a história como escrita e prática (Certeau), contemplamos que a 

consciência temporal está intimamente relacionada às condições materiais de existência em 

que essa consciência se forma; ao mesmo tempo em que contemplamos que as condições 

materiais de existência são, dialeticamente, (re) produzidas pelos sujeitos.  

Consideramos que as estruturas e processos históricos existem objetivamente fora das 

consciências dos sujeitos. Por outro lado, consideramos que a subjetividade é capaz de 

conhecer, mediada pela linguagem, essa realidade histórica e, pela linguagem, transformá-la. 

— não obstante, consideremos o poder das estruturas materiais e mentais diante da vontade da 
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ação humana, conforme o ensinamento de Marx em “O18 Brumário de Luis Bonaparte” de 

que “os homens fazem sua própria história, mas não a fazem como querem; não a fazem sob 

circunstâncias de sua escolha e sim sob aquelas com que se defrontam diretamente, legadas e 

transmitidas pelo passado. ” ([1852], 1978, p.329)  

As percepções de continuidade e ruptura por parte dos sujeitos de nossa pesquisa, 

apresentadas na seção anterior, são constituídas (e constituem) pelas práticas culturais, pelas 

condições materiais em que estão inseridos. Assim, conforme determinadas mediações 

comunicativas da cultura é relatada determinada leitura da cronologia histórica da ditadura 

civil-militar. 

Em alguns casos divergentes entre si, em outros casos consonantes ou divergentes à 

história oficial, essas leituras da história expressam, dentre outras dimensões, a complexidade 

do tempo histórico, que no nível objetivo não responde a uma cronologia linear: como nos 

ensina a Escola dos Anais, a história não é constituída por um movimento em linha reta 

regulado por relações de causa e efeito. Sua dinâmica é marcada pela sobreposição de 

diversas temporalidades; pela convivência de estruturas de tempos de longa, média e de curta 

duração (Braudel). 

Essa complexidade da história e a existência de diversas leituras do tempo histórico 

em circulação em nossa sociedade não implica, no entanto, a impossibilidade da construção 

do conhecimento histórico científico.  

A escrita da história reflete e refrata a realidade objetiva histórica. No processo de 

refração residem, numa dimensão, lutas políticas-ideológicas de sua constituição enquanto 

texto histórico e memória coletiva, noutra, disputas epistemológicas no interior do campo 

científico da História. 

Nessas disputas sociais pela escrita e comunicação da história, emerge a questão da 

cientificidade do conhecimento histórico. Como nos ensina Schaff (1983, p. 117), essa 

questão é expressada, grosso modo, em duas perspectivas antagônicas: o positivismo e o 

“presentismo”.  

De forma parcial e resumida, o “presentismo” postula que a história por ser uma 

operação de escrita realizada no presente, conforme interesses de classe e em dada cultura, 

nada mais é do que a expressão das dimensões ideológicas e culturais da contemporaneidade 

do historiador, sendo assim destituída de caráter científico — quer dizer, nada tem para dizer 

sobre o passado.  
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Já o positivismo reside na crença de que a escrita da história é capaz de narrar os fatos 

passados tais quais eles aconteceram — repousa na ideia de neutralidade científica e de que os 

fatos históricos são dados absolutos. 

Em contrapartida, nos apegamos a uma concepção da produção do conhecimento 

histórico que considera, sim, a dimensão cultural, ideológica e de classe que incidem na 

escrita da história, mas que postula a construção da objetividade do conhecimento histórico 

(SCHAFF, 1983). Sob essa perspectiva que entendemos a construção do discurso do 

Memorial da Resistência.  

Enquanto escrituradores do discurso museológico, os agentes do Memorial da 

Resistência, envolvidos na construção das memórias acerca dos regimes autoritários no Brasil, 

selecionam os acontecimentos históricos e as memórias que julgam importantes serem 

preservadas e expostas, bem como fazem dialogar com esses acontecimentos e memórias as 

questões que compreendem relevantes na contemporaneidade histórica em que eles e seus 

potenciais interlocutores estão inseridos.  

Nesse processo de construção das memórias dos regimes autoritários, a história 

aparece em pelo menos duas dimensões:  por um lado, os fatos e episódios acerca dos regimes 

autoritários do Brasil republicano —  o passado brasileiro —; por outro, a contemporaneidade 

histórica implicada na operação de construção do discurso expositivo do Memorial —  o 

presente no qual estão inseridos os agentes envolvidos na construção desse discurso e os seus 

interlocutores. 

A escrita museológica/histórica não tem como objetivo apresentar “a relação de fatos 

históricos constituídos” (BACCEGA, 2007, p. 25). Sua tarefa é buscar a totalidade do passado 

no presente. A construção da rede de relações que envolvem determinado período, quer dizer, 

a transformação dos fatos em si em fatos para nós (BACCEGA, 2007, p.25). Como nos 

ensina Schaff (1983, p.307):  

 

[...] o historiador não parte dos fatos, mas dos materiais históricos, das 

fontes, no sentido mais extenso deste termo, com a ajuda dos quais constrói 

o que chamamos fatos históricos. Constrói-os na medida em que seleciona os 

materiais disponíveis em função de certo critério de valor, como na medida 

em que os articula, conferindo-lhes a formas de acontecimentos históricos. 

Assim, a despeito das aparências e das convicções correntes, os fatos 

históricos não são um ponto de partida, mas um fim, um resultado. 

 

Os escrituradores do discurso expositivo do Memorial (re) constroem os fatos 

históricos. Servem-se do que objetivamente aconteceu —  o golpe que deu origem ao Estado 
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Novo, o golpe militar de 1964, a luta de guerrilhas em oposição à ditadura militar, a morte e 

desaparecimento, a tortura de presos políticos etc. —   e transformam em fatos para nós, os 

interlocutores do discurso do Memorial.   

A narrativa histórica e as memórias (re) construídas pelo Memorial são apenas uma 

das inúmeras possíveis significações dos fatos históricos e possíveis (re) construções da 

totalidade do passado brasileiro.  

No entanto, isso não implica retirar o caráter de objetividade científica do discurso 

produzido pelo Memorial —  e, no limite, aceitar que existe um grande número de histórias; 

todas equivalentes entre si, do ponto de vista científico, diferindo, no entanto, do ponto de 

vista ideológico. Ao desvelarmos o caráter ativo e a dimensão social da produção do 

conhecimento histórico, admitimos que a produção do discurso histórico nos fornece “como 

resultado verdades parciais, porém objetivas; ‘verdades’ que apontam predominantemente na 

direção das mudanças ou verdades em que predomina a defesa do estabelecido” (BACCEGA, 

1998, p. 30). 

Nesse processo de construção do conhecimento jogam papel importante os critérios de 

validade científica definidos pelo campo da história e da museologia: o discurso histórico faz 

parte do domínio (ou série) dos discursos da ciência histórica. Ele dialoga com o conjunto de 

narrativas históricas que o antecedem, ao mesmo tempo em que institui novos caminhos para 

as narrativas históricas que estão por vir.   

Embora esse diálogo não seja destituído de disputas, a própria dinâmica do campo 

científico, para usarmos o termo de Bourdieu, permite a avaliação dos pares acerca dos 

métodos, dos procedimentos e dos referenciais teóricos aplicados na construção do discurso 

histórico em direção a uma produção cada vez mais objetiva do conhecimento sobre os 

regimes autoritários e suas múltiplas resistências no Brasil republicano. 

Conforme nos é mostrado pelo programa museológico para a implantação do 

Memorial  da Resistência (ARAUJO; BRUNO, 2009, p. 43), a  metodologia de trabalho desse 

é estruturada, dentre outras linhas, a partir de ações de pesquisa voltadas para a “conexão com 

fontes documentais e orais e com os estudos sobre o DEOPS/SP, produzidos pelos 

pesquisadores do Proin —  Projeto Integrado Arquivo Público do Estado/Universidade de São 

Paulo e de outras instituições congêneres”, bem  como a partir de ações de coleta e 

salvaguarda de documentos destinados à   

 

[...] implantação de centro de referência bibliográfica e de outros produtos de 

divulgação ligados ao escopo temático do Memorial; preservação e 
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recuperação referencial dos espaços de memória da sede do DEOPS e dos 

vestígios patrimoniais correspondentes às ações de controle, repressão e 

resistência; realização de inventários de bens patrimoniais, relativos ao 

enfoque central do projeto, preservados em instituições de memória 

(ARAUJO; BRUNO, 2009, p. 44). 

  

Nesse contexto, a ação do fator subjetivo só pode ser superada no processo infinito de 

acumulação do saber, com a consciência, por parte do sujeito [do conhecimento], da situação 

que gera possíveis deformações e dos fatores que as determinam” (BACCEGA, 1998, p. 33). 

E uma das condições fundamentais para essa superação, conforme nos informam Bourdieu e 

Wacquant (2008), é a incorporação de um habitus científico e, com ele, de um contínuo 

processo de reflexividade acerca das “mediações sociais” que incidem no processo de 

produção do conhecimento. 41  

Por outro lado, cabe assinalar um ponto importante em relação ao trabalho realizado 

pelo Memorial e como esse se relaciona com a questão da objetividade do conhecimento 

histórico. Os acontecimentos e eventos que são narrados e rememorados pelo Memorial 

aconteceram efetivamente. Quer dizer, cada vez mais, a partir do trabalho conjunto entre 

academia e organizações políticas e da sociedade civil, são construídas evidências inegáveis 

das atrocidades cometidas durante o regime autoritário, bem como das múltiplas resistências a 

essas — independente das diversas ordenações e significações possíveis em relação a esses 

acontecimentos e fatos.  

Nessa situação específica a luta pela verdade passa, em primeiro lugar, pelo embate 

contra o esquecimento e o silenciamento: o trabalho das diversas Comissões da Verdade, do 

campo da história e da museologia, das organizações de ex-presos políticos, de organizações 

de defesa dos direitos humanos, do Memorial da Resistência, do campo escolar entre outros, 

visa a justamente resgatar os fatos e, através deles, buscar a punição aos culpados e a 

reparação (simbólica e material) às vítimas e seus familiares. Além do embate contra 

discursos e versões dos fatos, o trabalho científico passa pelo combate ao “não-discurso”; 

pelas omissões e apagamentos acerca dos acontecimentos, que a tantos agentes sociais e 

grupos interessa.   

 

                                                 

41 Bourdieu e Wacquant não usam o termo “mediações sociais”, porém no contexto exposto ousamos usá-lo para 

facilitar a compreensão de nosso raciocínio. Por outro lado, o desenvolvimento científico passa, além da 

validação interna, pela validação externa de seus resultados; quer dizer, passa pela pertinência e relevância da 

função social do conhecimento produzido.  



207 

 

 

Em nossa pesquisa, os quatro professores expressaram preocupação acerca da questão 

da produção do conhecimento históricos sobre ditadura civil-militar no contexto político-

social contemporâneo (2014-2016). Nesse âmbito, os professores nos relataram sobre os seus 

receios de intervenção na autonomia da prática docente das disciplinas de ciências sociais em 

humanas.  

Esteve presente na fala dos entrevistados a preocupação com o crescimento de forças e 

discursos que acusam os professores das áreas de humanas e ciências sociais de 

“doutrinadores de uma ideologia de esquerda”. Os quatros professores mencionaram a 

tentativa, por parte de grupos conservadores da sociedade, em transformar em lei a ideia de 

“escola sem partido”, no que se busca retirar os elementos políticos do discurso escolar em 

direção à garantia de um ilusório conhecimento didático neutro e imparcial, livre de 

distorções ideológicas.  

Os professores indicam uma clara percepção acerca dos contextos e procedimentos 

que presidem a escrita do conhecimento histórico. Estão cientes do caráter ideológico da 

escrita da história e, assim, da impossibilidade em atingir a ilusão positivista almejada pelos 

defensores de uma escola sem partido. Estão cientes também que essa dimensão ideológica do 

discurso histórico não corresponde à ausência de sua veracidade. 

Essa consciência é encontrada na prática docente de Paulo, professor do terceiro ano 

do ensino médio da escola pública situada em Perus.  

No primeiro dia de aula, Paulo, como nos relatou, apresenta a linha do tempo e explica 

para os alunos seu caráter eurocêntrico. Nesse ponto, apresenta sua proposta de trabalho 

mostrando que a história não será trabalhada através da linha cronológica, mas sim por temas. 

Aqui, apresenta o que é história, o que é o método científico, como a historiografia é 

produzida pelos historiadores, o que é documento, o que é fonte, o que é memória e a partir 

daí assinala que toda escolha de fonte, toda escrita da história é um processo de escolha. 

Uma de suas preocupações centrais é ensinar para seus alunos que 

 

Quando eu escolho uma fonte em detrimento de outras eu estou determinando quem 

será ouvido e isso é sempre uma decisão política. Então a gente mata a ideia da 

imparcialidade. Não existe imparcialidade. O processo de escolha do material que você vai 

trabalhar já implica escolhas políticas. (Paulo, professor de História, escola pública, Perus) 

 

Compreendemos que o sentido dos discursos de Paulo e dos outros professores é o de 

que as forças conservadoras que buscam silenciar o trabalho pedagógico reflexivo 
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estabelecem uma diferença irredutível entre ideologia e verdade. O pressuposto inerente à 

acusação de “doutrinação de esquerda” nas escolas reside na leitura de que a ideologia 

deturpa o conhecimento, compreendido como discurso neutro e imparcial42.  

No que diz respeito à ditadura civil-militar, os professores relatam o perigo de um 

revisionismo que venha a silenciar mais ainda as questões referentes à repressão, à 

participação de diversos setores da sociedade civil e às múltiplas resistências ao governo 

autoritário. Os professores exprimem também o receio de uma deturpação da história da 

ditadura civil-militar, predisposta a sustentar relações de dominação em nossa sociedade 

contemporânea. Nesse quadro, os professores aludem à criminalização dos movimentos 

sociais, bem como a ameaça à nossa democracia num processo marcado por continuidades 

históricas — do passado ditatorial à crise social e política do presente.  

 Mais: na identificação do presente com o passado, os professores interpretam que há 

no movimento “escola sem partido” um esforço em censurar as vozes contra hegemônicas, 

assim como ocorreu na época da ditadura. Nessa chave interpretativa, os professores relatam o 

receio de que a reflexão em sala sobre nossa história seja ameaçada, impedindo, assim, o 

debate crítico sobre a violação dos direitos humanos (na ditadura e no presente), bem como 

sobre as questões atinentes à democracia em nossa sociedade.  

As falas dos professores evidenciam uma defesa irrestrita da escola como campo 

fundamental para o debate sobre a nossa história e os conflitos e contradições que a 

atravessam. A leitura dos professores está em consonância com os pressupostos do campo da 

Comunicação/Educação (BACCEGA, 2009), que nos ensina que no embate pelos sentidos 

sociais a escola desempenha papel central na leitura da realidade e em sua transformação.  

Alinhada à essa defesa do campo escolar, os professores reconhecem a importância de 

instituições como o Memorial da Resistência no trabalho de produção de materialidades 

discursivas que venham combater o silenciamento e a deturpação sobre a história da ditadura 

civil-militar. 

Por outro lado, os dois professores das duas escolas públicas expressaram uma leitura 

bastante crítica em relação aos meios de comunicação hegemônicos, sobretudo a imprensa. 

Basicamente, o sentido dos discursos desses professores reside na denúncia dos meios de 

comunicação como “manipuladores da opinião pública”.  Aqui, os meios são concebidos 

                                                 

42 A concepção de escrita da história por parte dos professores está em consonância com nossos pressupostos 

teórico-epistemológicos e com o posicionamento político e teórico do Memorial da Resistência — conforme 

interpretamos.  
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como poderosos veiculadores de informações falsas e deturpadas sobre nosso passado e nossa 

sociedade presente. 

Com efeito, a partir das reflexões do campo da Comunicação, conforme assinalamos 

no capítulo 3 desta tese, os meios de comunicação hegemônicos silenciam importantes 

dimensões da ditadura civil-militar, bem como tendem a comunicar um conhecimento 

“falseado” de sua história; reforçando, assim, sentidos sociais hegemônicos/conservadores.  

Essa leitura está em consonância com a interpretação de Le Goff (2000, p. 25-26) 

sobre o papel dos meios de comunicação na produção e veiculação de discursos sobre a 

história. O autor, concebe que os meios de comunicação falseiam e vulgarizam o 

conhecimento histórico e devem ser corrigidos pelos historiadores de ofício. 

Interpretamos que os meios de comunicação hegemônicos desempenham um papel 

central na produção de discursos que constituem e sustentam relações de dominação (e que no 

contexto contemporâneo, são poderosos cúmplices das ameaças à ordem democrática). Não 

obstante, entendemos que subjaz tanto à leitura dos dois professores quanto de Le Goff, uma 

concepção dos meios presa ao funcionalismo e ao paradigma dos efeitos.  

 

6. 2.2.2 História, conhecimento e sensibilidade  

 

Embora a linguagem verbal seja a base do pensamento conceitual (SCHAFF, 1974, p. 

250), a produção e comunicação do conhecimento da história não se restringe a ela. 

Quando falamos de história e de memória temos que ter em conta a importância das 

imagens como documentos indispensáveis. Imagem é registro. Muito do conhecimento que 

possuímos de acontecimentos históricos de sistemática violação dos direitos humanos são 

fornecidos por imagens, sobretudo fotografias e vídeos.  Mais: o poder simbólico da 

foto/vídeo é enorme, pois opera como atestado de veracidade do acontecimento. Amparadas 

pelos testemunhos e por outras fontes documentais, as fotos nos mostram que o Holocausto, o 

Apartheid, a tortura durante as ditaduras latino-americanas etc. de fato ocorreram. Em 

contrapartida, sua ausência coloca um desafio para aqueles que buscam rememorar certos 

episódios, como é o caso do genocídio do povo armênio no início do século XX. A imagem é 

um texto/linguagem que comunica e educa (DIDI-HUBERMAN, 2004). 

A verdade da história não se opõe, assim, à dimensnão estética, à sensibilidade. Pelo 

contrário. No campo dos acontecimentos marcados pela violência estatal, a dimensão sensível 

do discurso histórico é crucial na medida em que possibilita a vivência emocional, e, assim, 

contribui para a transformação subjetiva em direção à uma consciência cidadã e democrática.  
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Faz parte de um equívoco intelectualista  postular que a compreensão da verdade 

inexoravelmente resulta numa consciência e numa prática moralmente correta, quer dizer, 

voltada para o “Bem”  (ESPINOSA [1677], 1973, Proposição XVII, p.235-236) — no caso 

em tela, em ações cidadãs e democráticas. A transformação dos interlocutores do Memorial da 

Resistência, logo a efetivação da relação comunicativa, envolve, além da apropriação do 

conhecimento, a constituição de um vínculo emocional que afete o sujeito em sua integridade 

—envolvendo a relação intrínseca entre razão e emoção, mente e corpo. 

Os agentes e gestores do Memorial buscam contemplar a dimensão sensível através da 

reconstituição parcial do espaço prisional do DEOPS/SP (ARAÚJO; BRUNO, 2009). Por 

outro lado, ao objetivarem que os visitantes experenciem parte do cotidiano dos presos 

políticos, os sujeitos do discurso comunicacional da instituição não almejam a pretensão de 

apresentar “a história como aconteceu”. O que está em jogo aqui é a produção de 

materialidades da memória da repressão e resistência durante a ditadura que venha a 

contribuir na práxis de seus interlocutores: a história não é objeto de contemplação, mas sim 

substrato para a ação política.  

Dentre as quatro celas remanescente, desempenha papel fundamental, cono é relatado 

pelos cooordenadores do projeto de implantação do Memorial (ARAUJO; BRUNO, 2009, p. 

88), a terceira cela, onde está presente uma série de inscrições na parede43. 

A inscrição nas celas não teve como objetivo a reprodução fiel do que estava escrito 

nas paredes na época da ditadura, e que fora apagado pela reforma do edifício em 2002 

(ARAUJO; BRUNO, 2009, p. 88). Embora fosse possível, por outras fontes e métodos, copiar 

ipses literis as inscrições, a equipe do Memorial, optou por uma atividade expográfica nas 

celas a partir da memorização individual e coletiva dos ex-presos. 

Como mostra Soares e Quinalha (2011, p. 79), o signo da memória é constituído pela 

tensão “entre dois sentidos que lhe são constitutivos: a recordação e a imaginação”. Meio de 

acesso ao passado recente, a memória é capaz tanto de trazê-lo ao presente quanto de recriá-

lo, incorporando a ele novos elementos. Por muito tempo foi concebido que essas duas 

dimensões da memória eram excludentes: enquanto a imaginação estava voltada para o 

terreno do irreal e do fantástico, a recordação estava voltada diretamente para a recuperação 

fiel do passado (SOARES; QUINALHA, 2011, p. 59). 

Em contrapartida, conforme complementam esses autores, hoje é amplamente aceita a 

concepção de que a dimensão imaginativa é uma forma de conhecimento tão legítima quanto 

                                                 

43 Conforme assinalamos no capítulo 2. 
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a rememoração. Mais: ambas compõem uma unidade dialética. Assim: “a partir dessa 

concepção, as dimensões políticas e coletivas da memória e sua relação com a qualidade 

democrática das diferentes sociedades em momentos pós-transicionais ou pós-conflitivos” 

(SOARES; QUINALHA, 2011, p. 59). 

Esse sentido é reforçado pela opção do Memorial em assinalar para o visitante o 

processo de reconstrução das celas. Em especial na cela 1 do Módulo C do Memorial, são 

expostos textos e fotos que revelam seu processo de reconstrução. Em outras palavras: os 

envolvidos no projeto de implantação do Memorial da Resistência tiveram a preocupação de 

evidenciar as mediações que fizeram parte da constituição do discurso expositivo desse. 

Mostram, assim, que todo discurso, que toda memória é construída por sujeitos sociais e 

históricos. Isso é muito importante dentro da proposta intelectual e política em que o 

Memorial está inserido, uma vez que ajuda a mostrar para seu público que a história é uma 

narrativa construída a partir do presente, bem como iluminar a complexidade das relações 

políticas e sociais.  

Em contrapartida, três dos quatro professores entrevistados (Paulo, da escola pública 

situada em Perus; Marcos da escola pública situada no Jaguaré e Gusmão, da escola particular 

situada em Perdizes) foram bastante críticos no que diz respeito à dimensão sensível do 

Memorial. Grosso modo, os três professores compreendem que o Memorial é estéril e por 

demais abstrato no tocante à realidade histórica que ele busca representar. 

Quando indagado sobre sua avaliação do Memorial da Resistência a partir do vídeo 

institucional e de sua memória sobre visitas anteriores, Paulo relata que sua impressão desde a 

sua primeira visita é a de que a instituição não é bem-sucedida em mostrar o quanto se sofreu 

naquele espaço. Para ele, falta impacto emocional: o Memorial não dá a dimensão correta da 

violência que ocorreu em seu espaço 

 

do inferno (com muita ênfase) que era isso aqui…falta mostrarem os instrumentos de 

tortura. Falam da cadeira de dragão, mas não mostram…onde estão os instrumentos de 

tortura? As fotos? (Paulo, professor escola pública, Perus) 

 

Essa leitura está presente também na fala do professor da escola particular, Gusmão. 

Para ele, as celas reconstituídas do Memorial não conseguem produzir um impacto no 

visitante acerca do que foram os horrores da ditadura. Conforme nos relatou:  
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Impressão de que houve uma pasteurização do lugar…isso é complicado porque você 

tira a essência da coisa. (Gusmão, professor escola particular, Perdizes). 

 

Segundo interpreta Gusmão, é necessário que os professores façam com os alunos um 

trabalho prévio e posterior à visita que venha a contextualizar e “trazer” as materialidades da 

vida na prisão. Para ele, os alunos têm que perceber que aquele espaço era sujo, tinha um 

monte de gente amontoada, pessoas tentando fugir...  

Ambos os professores relacionam essa dimensão de apagamentos de vestígios do 

Memorial a um contexto mais amplo de falta de preservação e de cultura da memória de 

acontecimentos de repressão e violência no Brasil. Nesse sentido, Gusmão lembra uma 

experiência que teve com alunos numa visita ao espaço que abrigou o Presidio do Carandiru, 

onde ocorreu em outubro de 1992 o massacre de mais de uma centena de presos. Segundo nos 

relata o professor, nessa experiência era possível sentir o peso da violência, ao contrário do 

Memorial. No entanto, lamenta o professor, esse local não foi preservado e sua memória 

destruída a partir de sua implosão e transformação num parque.  

Seguindo a mesma linha de sentido de Gusmão, Paulo relembra a destruição do 

Presídio de Tiradentes, local que abrigou presos políticos na Era Vargas e durante a ditadura 

(Paulo, escola pública, Perus). 

Por outro lado, Carine, professora do nono ano da escola particular (Vila Olímpia) 

interpreta que a despeito de algumas limitações, o Memorial é bem-sucedido em impactar 

emocionalmente seus interlocutores. Nesse campo, a professora dá especial atenção à última 

cela, na qual se pode ouvir os testemunhos de alguns ex-presos políticos.  

No final de sua primeira aula, a professora projetou uma imagem do cravo vermelho 

iluminado que está presente nessa última cela (fig. 16).  A professora pergunta se os alunos se 

lembram da presença da flor e a maioria responde afirmativamente; então a professora faz 

uma contextualização sobre o significado daquele cravo, contando sua história: 

 

Uma das presas, pediu para sua mãe lhe trazer no Natal um bolo e um ramo de flores 

para compartilhar com seus companheiros. A flor foi distribuída em todas as celas. E 

simboliza o que?  Simboliza que o mundo que eles viviam não estava restrito à prisão, mas 

que para além dele existia a liberdade.... O cravo simboliza também a solidariedade entre os 

presos (Professora Carine, escola particular, Vila Olímpia, durante aula). 
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                       Fonte: Acervo pessoal 

 

Em uma das salas de aula, alguns alunos mencionaram para a professora que eles 

tinham ouvido essa história no áudio dos testemunhos orais.  

É interessante notar que, ao assinalar a imagem e a história da flor, a professora 

indicou estar em consonância com a interpretação dada pelo coordenador de História da 

escola, acerca da dimensão estética e sensorial do Memorial. Com efeito, Eduardo, o 

coordenador, nos relatou que, a seu ver, o cravo iluminado na cela vazia tem um grande poder 

em sensibilizar os visitantes, caso esses conheçam o contexto em que a instalação está 

inserida. 

Além do mais, a percepção sensível e cognitiva por parte dos alunos está relacionada 

ao trabalho realizado pela escola. Como mencionamos no capítulo anterior foi realizado um 

trabalho aprofundado sobre o Memorial da Resistência articulado a um trabalho sobre os 

Lugares de Memória, contando com a mediação de pesquisadores da Faculdade de 

Arquitetura e Urbanismo da USP (FAU-USP). Através dessa segunda atividade, os alunos 

identificaram as dimensões de controle, resistência e repressão num espaço mais amplo que o 

do Memorial e, assim, puderam ter uma compreensão mais ampla e contextualizada da 

ditadura.  

Esse ponto, por um lado, indica a necessidade de um trabalho pedagógico que 

contemple outros espaços e instituições de memória da ditadura, buscando dirimir as 

limitações do Memorial (limitações que nós, enquanto pesquisadores, identificamos, em 

Figura 16: Destaque do cravo iluminado, cela 4 do Memorial da Resistência de Sã Paulo 
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consonância a leitura  os professores); ao mesmo tempo que indica, por outro, a desigualdade 

de recursos (temporais, materiais, sociais e simbólicos) existentes na comparação entre uma 

escola particular, como essa por nós contemplada, e a grande maioria das escolas da rede 

pública, destituídas de tais recursos, portanto que se deparam com obstáculos para trabalhar 

de forma adequada as memórias dos governos autoritários num país em que carece de forma 

substantiva a existência de lugares e instituições de memória como o Memorial da Resistência 

de São Paulo.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Apesar de as quatro escolas contempladas em nossa pesquisa trabalharem com uma 

substantiva produção de conhecimento crítico sobre a ditadura civil-militar, podemos afirmar, 

a partir de pesquisa bibliográfica baseada em estudos dos campos da História, da 

Comunicação e da Educação, que não há no Brasil uma sólida cultura da memória coletiva de 

denúncia e esclarecimento dos horrores, e das resistências a eles, ocorridos durante esse 

período histórico.  

 O silenciamento e o esquecimento sobre múltiplas dimensões da ditadura em nossa 

sociedade está intimamente relacionado ao fato de que, conforme assinalamos no capítulo 5 

desta tese, esse período histórico não é usualmente ensinado nas escolas. Essa questão implica 

uma certa tensão em relação ao que apresentamos sobre o trabalho das quatro escolas 

pesquisadas e o contexto social e cultural brasileiro: há uma dissonância entre o que 

observamos nas práticas escolares, em relação ao ensino da ditadura civil-militar, e o que a 

literatura especializada indica sobre as práticas escolares em geral. 

De acordo com nosso recorte metodológico e nossos procedimentos metódicos, 

fundados, basicamente, em pesquisa qualitativa, não temos como generalizar os resultados 

obtidos em nossa pesquisa. Nosso trabalho repousa em procedimentos interpretativos e 

compreensivos, não permitindo, assim, o estabelecimento de padrões e explicações gerais 

acerca da recepção, por parte das escolas públicas e particulares, dos discursos do Memorial 

da Resistência de São Paulo. 

Em nosso estudo, buscamos compreender a produção de sentidos através desse 

processo de recepção. Por outro lado, a partir de nossos pressupostos epistemológicos e 

teóricos, intentamos articular o contexto de recepção com as estruturas sociais, iluminando, 

assim, a (re) produção de sentidos sobre a ditadura civil-militar em circulação em nossa 

sociedade. 

 O estabelecimento dos contextos e estruturas macrossociais nos quais os sentidos 

mobilizados no diálogo entre escolas e o Memorial são produzidos e circulam em nossa 

sociedade se deu, em nossa pesquisa, através de dados secundários, via pesquisa bibliográfica.        

Cabe ressaltar que a seleção e recorte das escolas respondeu aos recursos materiais e 

temporais a nós disponibilizados e as condições de acesso às escolas, inerentes à dinâmica e 

escopo da pesquisa.  Interpretamos que a abertura das escolas e professores à aplicação de 

nossa pesquisa é indicativo de uma predisposição desses sujeitos em debater sobre a ditadura 

civil-militar e o Memorial da Resistência de São Paulo. Quer dizer, as escolas e professores 
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que se disponibilizaram a participar de nosso estudo possuem um posicionamento 

progressista, como pôde ser observado no trabalho pedagógico sobre a ditadura e o Memorial 

ao longo de nossa pesquisa. Isso implica, como em toda pesquisa, certos resultados e não 

outros. 

Por outro lado, a própria abertura dessas escolas e a negativa de outras escolas é um 

dado importante. Ao longo de nosso processo de contato com as escolas, buscando a abertura 

para a aplicação de nossa pesquisa, nos deparamos com diversas negativas. Em grande parte, 

só podemos conjecturar se os motivos da não abertura expressam o posicionamento político-

ideológico dessas escolas —  no caso, conservador em relação às questões sobre a ditadura 

civil-militar.  Entretanto, em dois contatos com escolas houve circunstâncias que permitem, 

com um pouco mais de consistência, interpretar uma predisposição, por parte das escolas, em 

evitar o debate sobre a ditadura. Essas duas escolas, particulares e situadas em bairros nobres 

da cidade de São Paulo, em um primeiro momento foram bastante receptivas à realização de 

uma pesquisa por parte de um pesquisador da Escola Superior de Propaganda e Marketing de 

São Paulo. Num segundo momento, após termos enviado o documento sintetizando nossos 

objetivos, identificado explicitamente o interesse em contemplar a questão da ditadura e dos 

direitos humanos, não obtivemos mais nenhuma resposta das escolas. 

Evitando correr o risco de fazermos julgamentos precipitados e, nesse processo, 

confundir o pesquisador com o ativista político, ou em colocar nossa pesquisa num patamar  

científico e moral mais elevado do que outras pesquisas,  interpretamos que a recusa em se 

abrir para o debate acerca das dimensões de resistência, controle e repressão sobre a ditadura 

e a sociedade contemporânea, mesmo que seja em função de um receio em relação à postura 

da clientela escolar, é indicativo da falta de cultura da memória coletiva de denúncia da 

ditadura civil-militar.  

 

O comunicador-educador como organizador da cultura 

 

Atravessa nossa pesquisa a indagação acerca de qual é o papel do Memorial da 

Resistência de São Paulo na construção da memória coletiva e do conhecimento histórico 

escolar sobre a ditadura civil-militar.  

Baseado nos referenciais teóricos do campo da Comunicação/Educação, essa 

indagação repousa, em uma dimensão, no pressuposto de que a escola formal ainda é o espaço 

privilegiado de reflexão e leitura sobre nossa realidade (BACCEGA, 2009). Em outra 
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dimensão, de que a escola é o principal agente multiplicador do discurso museológico 

(ARAÚJO; BRUNO, 2009). 

Professores e alunos são coautores do discurso museológico do Memorial da 

Resistência e, nesse âmbito, são protagonistas do processo de instauração de materialidades 

discursivas sobre as memórias coletivas e narrativas da ditadura civil-militar. 

A questão sobre o papel do Memorial na formação da consciência democrática e 

cidadã, vale dizer, não repousa numa perspectiva funcionalista que considera a relação entre o 

Memorial da Resistência com os receptores (alunos e professores) do ponto de vista 

unidirecional e sob a ótica do efeito. Nossos referenciais teóricos fundamentam uma 

perspectiva que ilumina a dimensão subjetiva e ativa dos receptores, bem como a relação 

dialógica entre polo emissor e polo receptor. 

Sem embargo, no âmbito de nossa pesquisa, a dimensão dialógica entre emissores e 

receptores não implica uma equivalência no que que diz respeito aos capitais simbólicos e 

materiais, bem como nas competências e capacidades de produção de conhecimento entre os 

interlocutores do processo comunicativo — emissores e receptores.  

Quer dizer, por um lado, o Memorial da Resistência de São Paulo possui 

singularidades materiais e simbólicas que permitem caracterizá-lo como instituição legitima e 

objetivamente competente para a produção de memórias coletivas e narrativas qualificadas 

sobre os governos autoritários ao longo do Brasil republicano. Nesse sentido, sem estabelecer 

um vínculo hierárquico, o Memorial da Resistência produz conhecimentos sobre as dimensões 

de controle, resistência e repressão no Brasil que os professores tendencialmente não possuem 

— e no caso de possuírem, não em forma tão sistematizada e organizada como os 

conhecimentos produzidos e comunicados pelo Memorial, conforme pudemos observar em 

nossa pesquisa.  

Por outro lado, o professor é munido de conhecimentos e competências, adquiridas ao 

longo de sua trajetória de vida e acadêmica, de que seus alunos não dispõem. 

A despeito de, como nos ensina Paulo Freire (1983b), a pedagogia da autonomia 

implicar uma relação entre professor (educador) e aluno (educando) que seja dialógica, 

realizada a partir do cotidiano de ambos, e na qual o educador aprende com o educando, e 

esse aprende com o educador — os dois intercambiando dialeticamente de papeis ao longo do 

processo comunicativo-educativo: “educador-educando”/ “educando-educador” —,  não 

podemos considerar que haja uma relação absolutamente simétrica entre esses dois sujeitos no 

processo comunicativo-educativo de produção de conhecimento sobre a ditadura civil-militar. 
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Concluímos em nossa pesquisa que o papel do professor é fundamental na efetivação 

das relações de suas escolas com o Memorial da Resistência, bem como é fundamental na 

mediação e organização de sentidos e discursos sobre a ditadura civil-militar em sala de aula.  

Nesse mesmo âmbito, também concluímos que o Memorial da Resistência da 

Resistência exerce uma efetiva comunicação de sentidos progressistas relacionados à ditadura. 

Conforme nos ensina Gramsci (1982), a experiência cotidiana é formada por um 

conjunto de visões de mundo complexas e irregulares que possui tanto elementos 

conservadores quanto elementos progressistas. Segundo o pensador, cabe ao intelectual 

orgânico (em nossos termos, ao comunicador-educador: o professor e o Memorial) o papel de 

mediador que, de forma dialógica, separe nas experiências e concepções de mundo cotidianas 

dos sujeitos (em nosso caso, os alunos) o que há de reacionário e o que há de renovador, em 

sorte de construir uma leitura transformadora da realidade. 

Esse posicionamento teórico-político de Gramsci pôde ser observado em nossa 

pesquisa. Com efeito, pudemos contemplar no discurso de parte dos alunos acerca de suas 

percepção e representação sobre história da ditadura civil-militar e sobre a questões de 

cidadania e defesa dos direitos humanos um conjunto de visões de mundo heterogêneas, 

fragmentadas, confusas e contraditórias, envolvendo tanto sentidos contra hegemônicos 

(progressistas) quanto sentidos hegemônicos (conservadores). 

Em um caso especial que nos chamou a atenção, um dos alunos do nono ano da escola 

particular situada na Vila Olímpia, em conversa com seus colegas, que ouvimos em caráter 

informal, antes de iniciarem a visita ao Memorial, mencionou que os direitos humanos são 

coisas [sic] de proteção de bandidos. No entanto, esse mesmo aluno, logo no início da visita, 

conforme pudemos ouvir também em caráter informal, demonstrou um posicionamento de 

condenação à ditadura, vista como algo moralmente errado. 

A visita guiada pela educadora do Memorial a esse grupo de alunos seguiu o modelo 

expositivo habitual, por parte da educadora, conforme pudemos observar ao no 

acompanhamento a diversas conduções ao longo de nossa pesquisa. Foi explicado a história 

do DEOPS/SP, a questão dos movimentos de resistência e de repressão ao longo da história 

do Brasil republicano, a articulação do passado com questões do presente, como os 

movimentos feministas, foi assinalado de forma enfática a questão da repressão e 

arbitrariedade das prisões durante a ditadura e a necessidade de se lembrar sobre o passado de 

violação dos direitos humanos para nunca mais repeti-lo. 

Após a visita, conforme mencionamos no capítulo 4 desta pesquisa, pedimos que os 

alunos escrevessem de forma breve sua impressão sobre a visita. No texto desse aluno, 
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pudemos depreender um sentido apontando para a condenação à violação dos direitos 

humanos durante a ditadura, através do relato do aluno descrevendo os horrores e o, em suas 

palavras, caráter indigno da tortura.     

Mais: em aula após a visita, conforme mencionamos nos capítulos 5 e 6 desta tese, a 

professora trabalhou de forma substantiva a questão da violação dos direitos humanos, bem 

como contextualizou o período da ditadura intentando comunicar para seus alunos que os 

presos e perseguidos pela ditadura não eram criminosos, no sentido corrente, na medida em 

que estavam lutando pela democracia e que o governo autoritário não tinha bases legais, 

sendo arbitrário, controlador e ilegítimo.     

Em relação à leitura incorporação efetiva, por parte do aluno, dos sentidos de defesa 

dos direitos humanos pretendidos pela educadora do Memorial e pela professora só podemos 

fazer conjecturas. O escopo da pesquisa não abarca a apropriação na práxis cotidiana dos 

discursos recebidos. No entanto, esse caso, compreendemos, é indicativo de um processo de 

transformação nas representações do aluno a partir da mediação da professora e do discurso 

do Memorial — transformação, essa, no sentido de articulação e organização da visão de 

mundo do aluno numa chave mais progressista, contra hegemônica.  

Nesse âmbito é fundamental a diferenciação entre informação, entendida como a 

acumulação de representações e sentidos fragmentados, e conhecimento, entendido como 

“totalidade, possível pela transdiciplinaridade. Pela imersão no diálogo das ciências humanas 

e sociais, estabelecido entre elas próprias, e entre elas e a sociedade” (BACCEGA, 2009, p. 

26).   

Conhecimento sobre a ditadura implica um conjunto de formas simbólicas articuladas 

entre si, baseadas na argumentação racional e no princípio de não-contradição. Implica um 

conjunto relativamente homogêneo de discursos tendencialmente progressistas e articulados 

de forma interdisciplinar e transdisciplinar com outras áreas dos saberes, bem como 

articulados com o contexto e as estruturas sociais em que professores e alunos estão inseridos.  

Emerge aqui a relação entre comunicação, conhecimento e transformação. Conhecer a 

história da ditadura civil-militar envolve a construção de vínculos comunicativos entre alunos 

e professores e entre esses e o Memorial da Resistência de São Paulo. Esses vínculos se 

concretizam efetivamente se o conhecimento é vinculado ao cotidiano e, nesse processo, gerar 

ações transformadoras de nossa realidade social. 

Conforme expusemos no primeiro capítulo desta tese, a relação dialética entre o 

terreno do simbólico e da prática social fundamenta nossa concepção de comunicação. 
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Comunicação e cultura são duas faces da mesma moeda e estão intimamente ligadas à 

linguagem e a práxis de (re) produção da existência humana.  

Nesse âmbito, tanto o Memorial da Resistência de São Paulo quanto o professor são 

entendidos como organizadores da cultura comprometidos com a conquista de novas relações 

de hegemonia, voltadas para a transformação do status quo. Ambos exercem o papel de 

organizadores e articuladores das formas simbólicas em circulação na sociedade tendo em 

vista a construção de um conjunto de conhecimentos e de materialidades discursivas que 

iluminem os aspectos objetivos da história da ditadura civil-militar e, assim, contribuam para 

a mobilização de sentidos e práticas transformadoras das estruturas sociais.  

Essa noção de organizadores da cultura está amparada nas considerações de Said 

(1993,2004), Moraes (2009, 2010) e Kellner (2004) sobre o papel do comunicador na 

formação de consensos e, assim, nas conquistas de novas relações de hegemonia.  A partir da 

noção de intelectual orgânico desenvolvida pelo filósofo italiano Antonio Gramsci, esses 

autores indagam sobre o papel do intelectual vinculado aos grupos subalternos e dominados, 

numa sociedade complexa, na qual os meios de comunicação constituem a textura da 

experiência social, cultural, econômica e política (SILVERSTONE, 2002, p. 11-32). 

Conforme argumenta Kellner (2004, p. 299): 

 

[...] os intelectuais que desejam intervir nas novas esferas públicas precisam 

empregar novos meios de comunicação para participar dos debates 

democráticos e moldar o futuro das sociedades e da cultura contemporâneas. 

O meu argumento é que primeiro o rádio e a televisão e agora os 

computadores produziram novas esferas e espaços públicos para informação, 

debate e participação que contêm tanto o potencial para revigorar a 

democracia aumentar a disseminação das ideias críticas e progressistas 

quanto novas possibilidades para a manipulação e o controle social [...] 

(KELLNER, 2004, p. 299).     

 

A conquista de novas relações de hegemonia implica a lenta e progressiva conquista 

de novos consensos. Através da conquista de posições na sociedade civil os discursos contra 

hegemônicos sobre a ditadura civil-militar e sobre os direitos humanos progressivamente vão 

desconstruindo a rede de consensos que sustentam o status quo.  Nesse processo, é 

fundamental o papel de instituições museológicas como o Memorial da Resistência e o de 

professores, como os contemplados por nossa pesquisa, interessados na produção de 

conhecimento sobre a ditadura civil-militar. O desafio é grande. A assimetria comunicacional 

é uma das características da sociedade contemporânea: os meios de comunicação hegemônico 

possuem maior poder para significarem a realidade.  
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A contraposição ao poder dos meios de comunicação hegemônicos deve mobilizar e 

aproveitar todos os recursos táticos e canais contra hegemônicos.  A assimetria de poderes 

impõe limites e obstáculos à exploração de brechas, no entanto não implica que não existam 

espaços de luta tanto na sociedade civil quanto no interior das empresas de comunicação 

(MORAES, 2010, p.72).  A despeito de estarmos falando de ideias, sentidos e visões de 

mundo, temos que ter em mente que não se trata de um embate intelectualista — que se passa 

tão somente na esfera intelectual do mundo das ideias —, mas sim de uma luta que se dá no 

terreno vivido da cultura.  

Como nos ensina Eagleton (1997, p. 15), o conceito gramsciano de hegemonia 

enriquece a noção marxiana de ideologia ao dar um corpo material e sensível a ela. Desta 

forma, ilumina que a política e as lutas de poder não se dão tão somente nas arenas partidárias 

e sindicais (nas arenas da política clássica), mas também na esfera cotidiana das práticas 

sociais vividas, nos hábitos, nos valores e rituais nas trocas simbólicas e discursivas do dia a 

dia.  

Nesse campo, estamos em consonância com o pensamento do eminente ativista 

senegalês Doudou Diène, presidente da “Coalizão Internacional para Sítios de Consciência”, 

da qual o Memorial da Resistência faz parte, e especialista no resgate da memória de países 

que passaram por episódios de violência e violação sistemática aos direitos humanos. Para 

Diène, deve haver um trabalho articulado na sociedade civil e política envolvendo, Museus e 

Memoriais, escolas, o campo científico, organizações não-governamentais, comissões da 

verdade, organizações governamentais, como a Organização das Nações Unidas (ONU), que 

esteja voltado tanto para a conscientização do passado quanto pela reparação e punição dos 

envolvidos nos horrores perpetrados. Segundo postula o ativista, a visitação e a construção de 

Museus não basta para entender a violação dos direitos humanos.  

Assim, ao falar sobre o desafio da construção de uma cultura de defesa de direitos 

humanos a partir do trabalho da Coalizão Internacional de Sítios de Consciência Diène (2014, 

s/p.) argumenta:   

. 

Afinal, para entendermos completamente a violação dos direitos humanos, é 

suficiente visitarmos os museus da ditadura, construídos em homenagem a 

suas vítimas? É suficiente visitarmos o campo de concentração da Segunda 

Guerra de Auschwitz, na Polônia, ou os lugares onde pessoas foram 

torturadas no Chile ou na Argentina? Não é suficiente. Então nós 

promovemos o trabalho criativo da memória, que não trata do assunto 

apenas para ser lembrado, mas a utiliza para a transformação do presente. 

Não esquecendo o que aconteceu, mas conectando o passado ao presente. 
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A maior parte do esforço na formação de discursos contra hegemônicos sobre a 

ditadura civil-militar passa pela constituição de materialidades discursivas que venham a se 

contrapor ao esquecimento e ao silenciamento sobre esse período — no que tange, como 

viemos argumentando em nossa tese, ao silenciamento e esquecimento acerca da participação 

da sociedade civil no golpe e na manutenção da ditadura, incluindo aí os empresários e os 

meios de comunicação hegemônicos; ao não esclarecimento sobre desaparecidos e mortos, 

envolvendo o silêncio sobre a repressão sobre os povos indígenas, a população negra e pobre, 

aos camponeses; sobre as permanências autoritárias em nossa sociedade contemporânea; 

sobre os múltiplos movimentos de resistência; sobre a impunidade dos agentes civis e estatais 

na repressão e manutenção da ditadura, entre diversos outros aspectos.  

O esforço de constituição das memórias coletivas e narrativas históricas sobre a 

ditadura civil-militar implica necessariamente como nos ensina Dodou Diène um trabalho 

conjunto de organizações civis, governamentais e não governamentais. Aqui, cabe ressaltar o 

alerta do ativista e pensador de que para a construção de uma cultura da memória sobre a 

ditadura civil-militar não basta a construção e visitação de Museus. Usando os termos 

gramscianos, a conquista de novas relações de hegemonia implica a ocupação de diversos 

postos na sociedade civil. Algo que, infelizmente não ocorre no Brasil. 

Em nosso caso, o cenário é mais dramático na medida em que o Memorial da 

Resistência de São Paulo é a única instituição museológica do tipo no país inteiro. Há a 

previsão da abertura do “Museu e Memorial dos Direitos Humanos” em 2017 no espaço que 

abrigou Auditoria Militar, órgão responsável pelo julgamento arbitrário dos presos e 

perseguidos políticos durante a ditadura civil-militar, na cidade de São Paulo. Há também a 

previsão, sem ano definido, da abertura de um Memorial da Anistia na cidade de Belo 

Horizonte. Destaca-se também as iniciativas de órgãos da sociedade civil em transformar o 

Doi-Codi, órgão de repressão, tortura e morte durante a ditadura, e que hoje é a 36ª. Delegacia 

de Polícia do Distrito da Vila Mariana, em espaço memorial da repressão estatal, bem como 

em transformar o prédio do antigo DOPS/RJ em espaço de memória da resistência e das lutas 

sociais — através do movimento “Ocupa DOPS” (SELIGMANN-SILVA, 2014). 

Em outras palavras: além de, conforme postula Dodou Diène (2014) os espaços 

museológicos não serem suficientes, em nosso país o que há é praticamente a inexistência 

deles.  

Nesse cenário, compreendemos à luz do que pudemos analisar ao longo de nossa 

pesquisa e das reflexões do campo da Comunicação/Educação que, malgrado as condições 

adversas na constituição de materialidades discursivas sobre a ditadura civil-militar, devemos 
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destacar o trabalho do Memorial da Resistência de São Paulo, e, sobretudo, o papel da escola 

e do professor, como exaustivamente viemos assinalando, na construção, comunicação e 

multiplicação dos sentidos sobre as dimensões de controle, repressão e resistência ao longo da 

história do Brasil republicano, com destaque para a ditadura civil-militar. 

Seguindo a leitura de Seligmann-Silva (2014) talvez isso seja pouco, levando em conta 

o silêncio por conta dos meios de comunicação hegemônicos e do campo escolar. Afinal, para 

o pesquisador não há horizonte e perspectivas de construção efetiva de uma cultura da 

memória sobre a ditadura no Brasil, da mesma forma que ocorre no Chile e na Argentina, 

conforme mencionamos no capítulo 3 desta tese. A emergência de estudos acadêmicos e de 

produtos midiáticos sobre a ditadura, assinaladas por Carvalho (2014a, 2014b) e mencionada 

por nós nos capítulos 3 e 5, são passageiros e não irão constituir uma produção substantiva e 

sistemática predisposta a mudar as relações de sentido em nosso país, vaticina Seligmann-

Silva (2014).  

Não temos condições no escopo dessa pesquisa de validar ou discordar da postura de 

Seligmann-Silva. O que podemos concluir, a partir de pesquisa bibliográfica, ou seja de fontes 

secundárias, é o sistemático esquecimento e silenciamento das questões atinentes à ditadura 

civil-militar e sobre suas relações com nosso presente, estruturado em torno da violência 

estatal, da ameaça à ordem de democrática, de violação dos direitos civis e humanos.  

Nesse ponto é interessante notar que é justamente a não-comunicação — quer dizer, o 

esquecimento e silenciamento, bem como os procedimentos de fragmentação e naturalização 

da realidade levados a cabo pelos meios de comunicação hegemônicos e grande parte do 

campo escolar — que produzem uma espécie de vínculo comunicativo que garante não a 

transformação da realidade, mas a sua reprodução.  

Aqui, cabe retomar a questão de que o esquecimento e silenciamento estão vinculados 

em nosso país ao não enfrentamento, jurídico, moral e cognitivo de nosso passado recente —  

à não resolução dos conflitos “herdados” da ditadura civil-militar.  A memória coletiva e a 

histórica oficial estabelecem uma narrativa na qual a ditadura civil-militar aparece como um 

episódio anômalo à ordem natural das coisas: o país multicultural e da harmonia das raças 

(Gilberto Freyre), o Brasil do “homem cordial” (Sérgio Buarque de Holanda).  

Nesse mesmo sentido, Seligmann- Silva (2007) mostra que o distanciamento entre os 

discursos iniciais das oposições à ditadura civil-militar e a anistia de fato, imposta pelos 

militares, aponta para a impossibilidade de haver um enfrentamento coletivo sobre a memória 

da ditadura, fazendo com que vivamos preso ao passado, vivendo e reproduzindo as mesmas 

estruturas violentas. 
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Sem embargo, através das diversas atividades do Memorial da Resistência de São 

Paulo, que acompanhamos durante três anos e meio ao longo de nossa pesquisa, bem como o 

trabalho realizado pelas quatro escolas, vislumbramos discursos e práticas que, por mais que 

sejam mínimos, por sua própria existência indicam a presença de brechas e pontos de 

resistência na trama cultural. Como nos ensina Gramsci (2002) nenhum regime de dominação 

consegue esgotar todos os sentidos sociais. A dinâmica da cultura e da comunicação implica o 

movimento contínuo. A ação dos sujeitos. A transformação  

 

Pensando os encontros entre o terreno da sensibilidade e do racional e, nesse caminho, 

tendo em mente o discurso da literatura e o discurso da história, que, entremeados, constituem 

o discurso da comunicação (BACCEGA, 2007c), recorramos como ponto de partida ao poema 

“Mãos dadas” de Carlos Drummond de Andrade ([1940] 2012), recitado pela educadora do 

Memorial da Resistência de São Paulo ao fim da visita da escola de nono ano do Jaguaré:   

 

Não serei o poeta de um mundo caduco 

Também não cantarei o mundo futuro 

Estou preso à vida e olho meus companheiros 

Estão taciturnos mas nutrem grandes esperanças 

Entre eles, considero a enorme realidade 

O presente é tão grande, não nos afastemos 

Não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas 

 

Não serei o cantor de uma mulher, de uma história 

Não direi os suspiros ao anoitecer, a paisagem vista da janela 

Não distribuirei entorpecentes ou cartas de suicida 

Não fugirei para as ilhas nem serei raptado por serafins 

O tempo é a minha matéria, o tempo presente, os homens presentes 

A vida presente 
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APÊNDICE 

 

Apêndice 1. Diretrizes éticas da pesquisa 

 

 

 

Diretrizes Éticas da Pesquisa 

 

I. As entrevistas serão realizadas mediante assinatura, por parte dos entrevistados, de 
documento de consentimento informado, contendo as diretrizes aqui discriminadas; 

II. No caso de alunos menores de 18 (dezoito) anos, o consentimento será assinado 
pelos pais ou responsáveis; 

III. Os nomes dos entrevistados não serão mencionados no texto final da pesquisa, salvo 
autorização; 

IV. Os nomes das escolas não serão mencionados, salvo autorização; 
V.  As entrevistas (individuais e em grupo) serão gravadas e transcritas. A transcrição 

será apresentada aos entrevistados, que aprovarão seu uso na elaboração da análise 
da pesquisa; 

VI. Caso os entrevistados solicitem, trechos ou a totalidade das entrevistas não serão 
utilizadas na pesquisa; 

VII. Caso desejem, os entrevistados podem solicitar não fazer mais parte do processo de 
entrevistas;  

VIII. O material com as análises realizadas será apresentado aos entrevistados e somente 
será publicado com a anuência desses; 

IX. As transcrições e as análises serão apresentadas à direção e/ou coordenação da 
escola que poderá solicitar que trechos ou a totalidade do material não seja utilizado;  

X.  Caso exista a possibilidade de o resultado da pesquisa ser publicado em formato de 
livro, os entrevistados serão informados e darão sua permissão para a publicação.   
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Apêndice 2. Roteiro de entrevista – Ação Educativa - Memorial da Resistência de São Paulo  

 

Existe projeto de ampliação do material de apoio pedagógico? E dos documentos? 

 

Tem um feed back sobre as atividades aplicadas sugeridas no material de apoio pedagógico? Tem 

material que foi produzido pelos professores e enviados para o pessoal do Memorial?  

 

O que os professores (educadores) têm dito das ações educativas? Pontos positivos e pontos negativos. 

   

Proposta de articulação da ação educativa com exposições e conteúdo da Pinacoteca e da Estação 

Pinacoteca. Como e em que medida isso ocorre?  No material de apoio ao professor existe a sugestão 

de atividades desse tipo. Sabe de alguma vez que isso ocorreu? 

 

A coordenação de educação faz um monitoramento das atividades da ação educativa? Quais são os 

potenciais, quais as lacunas, quais os desafios, o que vem dão certo? 

 

Como o material de apoio ao professor chega às Escolas/professores? Além de site e buscar lá, tem 

algum método de prospecção e entrega via correio? Se sim, quais são os critérios para escolha das 

instituições? 

 

Como se dá o feedback/diálogo das sugestões sobre o material dados pelos professores? 

 

Existe projeto de ampliar esse material com novos documentos e novas sugestões de atividades? 

 

Sugerimos que as experiências educativas sejam registradas por escrito. Tendo em vista poder 

compartilhá-las e refletir sobre eles”. Isso ocorre? Como? Onde estão disponibilizados? 

 

O Memorial da Resistência tem procurado, por meio da sua programação, utilizar o potencial das 

diferentes manifestações artísticas para abordar os principais temas trabalhados pela Instituição - 

repressão e resistência políticas e direitos humanos. 

  

Centro de referência.  Como está o desenvolvimento dessa linha de ação programática? 

 

Coleta regular de testemunhos. Como está o desenvolvimento? Como é o projeto em linhas gerais? 

 

Potenciais e desafios sobre as visitas educativas? Qual o diagnóstico que fazem?  
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Como funciona (é sistematizado) as visitas educativas com ex-presos políticos? 

 

Como foi? Qual a avaliação? Quais desafios para esse tipo de atividade? Houveram outros? Há 

projetos de se fazerem mais? 

 

São desenvolvidas visitas voltadas para o público universitário? (E para os moradores do entorno?) 

 

Quantos alunos recebidos em média por ano nas visitas educativas? Quantas visitas em média? 
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Apêndice 3. Roteiro 1. Coordenadores. 

 

 

1. Filosofia de ensino da escola 

 

2. Perfil socioeconômico dos alunos 

 

3. Como é organizada a grade curricular. 

 

4. Visitas de campo 

 

5. Formação vestibular e formação cidadã 

 

6. Visitas ao Memorial da Resistência 

 

7. Autonomia dos professores 

 

8. Autonomia coordenadores 
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Apêndice 4.  Questionário semiestruturado. Entrevista aberta: professores 

 

Sobre visitas anteriores 

Como se deu? 

Entrou em contato com Memorial. Agendou algum tema específico. Sabia (sabe) que é possível 

agendar temas? 

 

Quais os resultados obtidos:  

- Como foi o trabalho posterior à visita?  

- como os alunos se comportaram/ como os alunos reagiram? 

- Percepção dos professores acerca do “impacto” da visita no processo educativo sobre ditadura  

- Quais os “feedbacks” dos alunos? 

 

Como o professor concebe as potencialidades e limitações pedagógicas do memorial 

 

Além da exposição usaram outros materiais, como Material de Apoio Didático, professores já 

frequentaram atividades de formação de educadores ou sábados resistentes? 

Lembra-se qual era a exposição temporária? 

Foi inter-relacionada com visitas a outros museus (Quais)? 

Interdisciplinar? 

Professor: participou? Já foi ao Memorial? Já fez trabalho com escola e Memorial? 

 

Ditadura: representações, valorações e projetos didáticos 

 

Qual a importância de se ensinar ditadura? 

 

Tensão formação cidadã e formação para vestibular? 

 

Existe cobrança dos pais em relação a abordagem da ditadura (ressalvas, mesmo que tácitas, de temas 

a não se abordar)? 

 

Diferença de abordagem entre nono e terceiro (para coordenador) 

 

Você utiliza recursos audiovisuais (filmes, músicas, fotos, internet) para trabalhar ditadura em sala de 

aula? Descreva quais? 
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Você se serve de pesquisas acadêmicas do campo da história para preparar e planejar as aulas? E de 

outros campos? 

 

Quais atividades e dinâmicas são aplicadas em sala para o ensino de ditadura militar? 

 

Você consome livros, filmes, revistas sobre a ditadura civil-militar? 

 

Você lê regularmente revistas de educação (Nova Escola, por exemplo) e revistas periódicas de 

História (como a Revista do Museu Nacional de História)?   

 

A seu ver existem obstáculos enfrentados no ensino de ditadura em sala de aula? Quais? 

 

História de vida 

 

 Você pode contar um pouco sobre você? Você nasceu em São Paulo?  

 Em que colégio você estudou? 

 Você disse que reside no bairro x, você sempre morou lá? Em quais outros lugares você 

morou? 

 Em que faculdade você estudou? O que te levou a escolher essa área de formação? Quais as 

motivações que te levaram a escolher a carreira de professor? 

 Costuma frequentar cursos de extensão? Quais? 

 Você participa ou já participou de organizações comunitárias e/ou beneficentes? 

 Qual a formação de seus pais 

 Em sua casa você costumava ter contato com leitura (qualquer que seja: quadrinhos, jornais, 

literatura)? 

 Você frequenta regularmente sindicatos? (é sindicalizado). Se for, conte-me um pouco dessa 

experiência. Qual a importância de estar vinculado a algum sindicato. 

 É ou já foi filiado a algum partido? Tem simpatia por algum partido em especial? 

 Você tem e/ou pratica alguma religião?  
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Apêndice 5. Roteiro de perguntas. Visita ao Memorial da Resistência - Professores  

 

Como você avalia a experiência de visitação? 

O que mais chamou atenção? 

Fale um pouco sobre suas impressões? 

Quais os limites e potencialidades do Memorial no ensino de ditadura? 
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Apêndice 6. Questionário aberto alunos. Visita ao Memorial da Resistência - Alunos 

 

 

a) De forma breve, responda quais foram suas impressões do Memorial da Resistência 

de São Paulo? 

b) O que te chamou a atenção no Memorial da Resistência de São Paulo? 

c) O que você achou mais interessante? 

d) Segundo seu ponto de vista, qual é a importância do Memorial da Resistência de São 

Paulo? 
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Apêndice 7. Roteiro de entrevista. Recepção provocada: Professores 

 

Você já conhecia o trabalho Memorial? 

 

Você já foi ao Memorial? 

 

Quais as impressões sobre o vídeo institucional? 

 

Quais as impressões sobre os testemunhos? 
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Apêndice 8. Roteiro de entrevista. Recepção provocada: Alunos 

 

Vocês já conheciam o trabalho Memorial? 

 

Alguém de vocês já foi ao Memorial? 

 

Quais as impressões sobre o vídeo institucional? 

 

Quais as impressões sobre os testemunhos? 

 

 

 

 

 

 


