
SOBRE A MEMÓRIA  



Começando a conversa...

■ Se te perguntarem sobre alguma preferência, como time de futebol, estilo musical, 

posicionamento político, literatura, entre outros, o que você acha que deve 

influenciar suas resposta?

■ A formação de suas lembranças, conscientes ou não, são parte fundamental para 

as escolhas que tomamos e como estas escolhas são partilhadas por outras 

pessoas, acabamos nos sentindo parte de grupos. Sendo assim, além de formar 

uma ideia daquilo que somos, acabamos inseridos também em grupos e, portanto, 

em identidades coletivas. Dessa forma, podemos compreender que nossas 

memórias também são coletivas? 

■ Quais memórias coletivas você lembra que compartilha? Vamos à alguns 

exemplos...



Exemplos de memórias 

■ Enquanto membro de uma família, é certo que você e outros membros tenham 

vivenciados experiências em comum, positivas ou negativas. Estas experiências 

conectam as suas identidades. O que acha? Não quer dizer que essa aproximação 

é boa, pois algumas experiências são ruins, mas os fazem parte de “algo em 

comum”.

■ Como membro de um grupo de amigos, da escola, por exemplo, não é diferente, ou 

de uma comunidade religiosa, ou mesmo de grupos de interesses culturais 

diversos, como ritmos musicais ou torcidas esportivas.

■ Faça um exercício de lembrar acontecimentos que considera importante e que 

tenha compartilhado com pessoas ao seu redor, com as quais compartilha um ideia 

de grupo (família, comunidade, torcida, fã clube, etc.) 



Material de memória

■ Nosso cérebro não mantém todas estas lembranças “vivas” o tempo inteiro. Isso 

seria muito confuso para a cabeça. Para a preservação de nossas memórias, é 

importante a existência e preservação de objetos que representem aquela 

memória. 

■ Para citar um exemplo mais óbvio, podemos pensar nas fotografias. Sobretudo na 

atualidade, com aparelhos telefônicos sendo capazes de captar qualquer momento, 

temos um volume grande de registros. Pense sobre isso. Qual a importância da sua 

galeria de fotos para as suas lembranças? Para pensar nos lugares que gosta, nas 

pessoa que mais importam, e etc?





Identidades Coletivas

■ Se pensarmos com calma, nossos registros de momentos vividos geralmente são 
compartilhado por outras pessoas. Uma comunidade, como uma nação, um grupo 
religioso, uma torcida de futebol, etc, possui diversos registros e símbolos de suas 
experiências, que ajudam a formar suas identidades. 

■ Escolha um país que te desperte curiosidade e procure pessoas consideradas 
importantes para a história do país:

■ Pense nos símbolos sagrados de diferentes religiosidades. A manutenção da 
lembrança deles e do que representam, influencia no modo de vida, portanto na 
experiência de vida, dos seguidores? Pense em exemplos.

■ No esporte a memória muitas vezes se relaciona com a lembrança de ídolos. Para 
mencionar o futebol, dado a popularidade 



Alguns exemplos 



Refletindo...

■ Então, podemos entender que a manutenção de memórias ajuda a construir as 

identidades e sentidos de pertencimento. Sendo assim, lembra da atividade sobre 

patrimônio cultural? Qual a relação entre memória, identidade e patrimônio?

■ Por exemplo, o samba, enquanto patrimônio cultural, é importante para uma 

identidade? Por isso que ele deve ser preservado? E o Cristo Redentor? 

■ Sugiro que volte ao material sobre patrimônio e observe os exemplos de Patrimônio, 

mas agora dando atenção à estas questões sobre memória e identidade. A partir 

desta observação, é possível perceber a importância de não se perder certos 

elementos culturais?



Memórias são disputadas 

■ Esse reconhecimento do caráter potencialmente problemático de uma memória coletiva 
já anuncia a inversão de perspectiva que marca os trabalhos atuais sobre esse 
fenômeno. Numa perspectiva construtivista, não se trata mais de lidar com os fatos 
sociais como coisas, mas de analisar como os fatos sociais se tornam coisas, como e 
por quem eles são solidificados e dotados de duração e estabilidade. Aplicada à 
memória coletiva, essa abordagem irá se interessar portanto pelos processos e atores 
que intervêm no trabalho de constituição e de formalização das memórias. Ao privilegiar 
a analise dos excluídos, dos marginalizados e das minorias, a história oral ressaltou a 
importância de memórias subterrâneas que, como parte integrante das culturas 
minoritárias e dominadas, se opõem à "Memória oficial", no caso a memória nacional. 
Num primeiro momento, essa abordagem faz da empatia com os grupos dominados 
estudados uma regra metodológica5 e reabilita a periferia e a marginalidade. Ao 
contrário de Maurice Halbwachs, ela acentua o caráter destruidor, uniformizador e 
opressor da memória coletiva nacional. Por outro lado, essas memórias subterrâneas 
que prosseguem seu trabalho de subversão no silêncio e de maneira quase 
imperceptível afloram em momentos de crise em sobressaltos bruscos e exacerbados.6 
A memória entra em disputa. Os objetos de pesquisa são escolhidos de preferência 
onde existe conflito e competição entre memórias concorrentes. (Michael Pollack)



Conflitos
■ O texto ajudou? O que queremos demonstrar é que sempre existem memórias que se 

afirmam e outras que acabam sendo “silenciadas” ou “esquecidas”. E isso é importante 
para perceber que as lembranças não ficam inalteradas conforma a realidade muda. 
Grupos por vezes “silenciados”, passam a viver contextos em que pode falar.

■ Para dar um exemplo geral e óbvio, pense sobre a história do Brasil, principalmente nos 
primeiros século após a chegada dos portugueses. Será que a história contada reflete a 
memória dos povos indígenas? Será  que a memória contada contribui para a 
sobrevivência da identidade destes povos? 

■ E é aí que chegamos à História, afinal é um material proposto pela disciplina história. A 
história, enquanto método de pesquisa, se interessa pelas memórias, analisa os 
documentos, confronta registros e organiza as noções de tempo e espaço, construindo 
sentidos. 

■ E se uma memória coletiva não for considerada em uma produção história, ela perderá 
força? E se uma memória coletiva for muito forte em um contexto social, ela poderá 
pressionar a história e os historiadores? 

■ Sugestão: pesquise, incluindo perguntas à pessoas próximas, sobre eventos históricos que 
possuem diferentes interpretações, e faça uma lista deles. A partir disso, tente pensar 
sobre as memórias que são reproduzidas pelos modos como as histórias são narradas.



Aprofundando.

■ Se quiser aprofundar um pouco mais, leia o seguinte texto: 

https://www.itaucultural.org.br/entre-tempo-memoria-e-historia-se-constroem-as-

narrativas-do-passado. Não se preocupe com os detalhes, como os autores citados, 

mas sim com as relações entre memória e história. 

■ Espero que esse pequeno material tenha trazido boas reflexões. Fiquem bem! 

https://www.itaucultural.org.br/entre-tempo-memoria-e-historia-se-constroem-as-narrativas-do-passado

