
Núcleo de Preservação da Memória Política  

(https://www.nucleomemoria.org/) 

- Proposta, projeto: “Criado em 2009 por ex-presos políticos, o Núcleo de 

Preservação da Memória Política atua para a promoção de políticas públicas nas 

questões referentes à memória política e à defesa dos direitos humanos através 

de ações educativas nessas áreas. O Núcleo Memória nasceu como um grupo 

de trabalho do Fórum Permanente de Ex-Presos e Perseguidos Políticos de São 

Paulo. O Fórum foi fundado em 2001 para defender os interesses dos ex-

prisioneiros políticos e perseguidos na ditadura civil-militar no Brasil de 1964-

1985. Em aliança com mais de 30 entidades similares no Brasil e outros países 

da América Latina, promove a conscientização dos organismos públicos e 

privados para transformar em memoriais de referência os lugares onde 

ocorreram violações dos direitos humanos, especialmente nos Anos de Chumbo, 

constituídos pelo ciclo de ditaduras na região a partir de 1964.” 

- Produção acadêmica própria da equipe: 

 Artigos acadêmicos: Não tem. 

 Livros: Não tem. 

 Artigos em jornais e revistas: Não há uma área específica. 

 Participação em seminários, incluindo jornada PIBIC: Não há. 

- Exposições com material do acervo (físicas e online): Estão em fase de 

conclusão dois espaços nos quais o Núcleo Memória tem atuação: o Memorial 

da Luta pela Justiça e o antigo DOI-CODI. Há em Projetos uma lista de eventos 

organizados pelo ou nos quais o Núcleo Memória participou, com vídeos e 

depoimentos de participantes dos eventos. Há também o projeto Sábados 

Resistentes, iniciado em 2008, cujo objetivo é “promover o debate sobre as 

histórias e memórias do período da ditadura civil-militar, bem como sobre os 

movimentos resistentes relacionando-os com as lutas do tempo presente, por 

direitos humanos, memória, verdade e justiça.” 



- Lista da equipe, com dados biográficos e Lattes: Em O Núcleo/Sobre o 

Núcleo”, há a foto de alguns integrantes do Núcleo, com uma legenda que conta 

com um pouco da história e da formação de cada um deles.  

- Acesso ao catálogo do acervo – ficha e arquivo digital: Não há um acervo 

online. A única coisa disponível no site são vídeos feitos pelo Núcleo sobre 

eventos que produziu ou convites para eventos que ainda vão acontecer.  

- Cronologia: Não tem. 

- Lista de links para instituições semelhantes ou associadas:  Em O Núcleo 

há Entidades Similares (no Brasil) e Parcerias no Brasil; em Parcerias há 

diversas entidades semelhantes no mundo e em especial na América Latina. 

- Se tem algo como a funcionalidade Colabore do site do Núcleo: Não tem. 

- Endereço: Av. Brigadeiro Luís Antonio 2.050 - Bloco B cjto 141 - São Paulo, 

SP. 

- Telefone: (+55) (11) 2306-4801. 

- E-mail: contato@nucleomemoria.org 

 


