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Atividade 4 (13/10/2020) 
 

1° ANO (PROEJA) 
 

Eixo: Democracia e Cidadania 
 

Tema: História e memória 

 
Prezado estudante, esperamos que esta atividade te encontre com 

saúde. Vamos debater sobre História e Memória, com o recurso de 

textos, com uma visita a espaço museológico online e por meio de 

exercício de autobiografia. 

Leia o texto, a seguir, em que são aprofundadas as relações entre 

História e memória: 

 

Durante muito tempo, os estudos históricos ficaram concentrados em avaliar apenas os registros 
escritos como única fonte possível para se compreender o passado. Entretanto, novas abordagens 
sobre a História surgiram no século XX e passaram a valorizar também os registros orais como 
possibilidades de ampliação das análises dos historiadores. 

Dessa forma, a memória passou a ser um elemento importante na renovação da escrita da 
História. Compreender o ato de rememorar é interessante, porque é gesto de retorno ao passado, como 
qualquer outro documento, sendo, porém, um fragmento do que já existiu. E mais do que isso, memória 
também é reencontro! Nós nos reencontramos nos múltiplos tempos; olhamos para o passado e vimos 
o nosso eu representado pelas nossas experiências. Logo, existe uma relação pertinente entre a 
memória e a História. De acordo com Lucília Delgado: “Considerando-se a evocação do passado como 
substrato da memória, pode-se deduzir que, em sua relação com a História, a memória constitui-se 
como forma de retenção do tempo, salvando-o do esquecimento e da perda. Portanto, História e 
memória, através de uma inter-relação dinâmica, são suportes de identidades individuais e coletivas, 
que se formam no processo da vida em sociedade. História e memória se nutrem”. 

Para o historiador Pierre Nora, memória e História não são sinônimos, mas se opõem. Nas suas 
palavras: “A memória é a vida, sempre carregada por grupos vivos e, nesse sentido, ela está em 
permanente evolução, aberta às mudanças da lembrança e do esquecimento, inconsciente de suas 
deformações sucessivas, vulneráveis a todos os usos e manipulações. A História é a reconstrução 
sempre problemática e incompleta do que não existe mais. A memória é um fenômeno sempre atual, 
um elo vivido no eterno presente; a história, uma representação do passado”. [...] 
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Para o historiador Henry Rousso, ela – a memória – é atual. Para ele, ela representa “a presença 
do passado”. Já o historiador José Carlos Reis lembra que não colocamos todas as lembranças em uma 
caixa e as trazemos para o presente, mas selecionamos fragmentos da memória. Portanto, a memória 
pertence ao passado e, a partir da reflexão sobre esse passado no presente através da rememoração, 
é o presente que entra em cena, projetando nas memórias nossas identidades, nossas opiniões e nossas 
impressões da atualidade.  

A memória é um recorte daquilo que foi e não é mais. Portanto, podemos afirmar que a memória 
é registro e, como tal, deve ser considerada fonte de estudo para os historiadores. Existe uma sequência 
de acontecimentos que armazenamos. Esses registros compreendem a apropriação de imagens e 
símbolos que a memória agrega, se modificando a todo o instante. Assim, ela seleciona aquilo que 
acredita ser importante registrar – o que também pode ser analisado pelos pesquisadores da História; 
o que lembramos e o que esquecemos. A lacuna da memória também pode ter uma razão histórica. 
Portanto, a memória nunca é a mesma, sendo a reflexão do homem sobre sua vida e seu tempo. Logo, 
os conceitos de memória e tempo fluem para um mesmo rio, o rio da História, onde os pesquisadores 
podem navegar.  

 

Texto adaptado de TOLEDO, Maria Aparecida Leopoldino Tursi. “A história ensinada sob o império da memória:  

questões de História da disciplina”. Disponível em https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0101-9074200400 

0200002&script=sci_arttext&tlng=pt e SILVA, Bruna Garcia da. “Memória e história: uma discussão teórica”. 

Disponível em: http://www.cih.uem.br/anais/2015/trabalhos/1508.pdf. 
 

Há um museu dedicado ao registro de memórias e sua exposição sob a 

forma de histórias de vida. Chama-se Museu da Pessoa. Logo abaixo, o 

estudante conhece um pouco da história do museu. 

O Museu da Pessoa nasceu para o mundo em 1991, quando, no Museu da Imagem e do 
Som, em São Paulo, a exposição Memória & Migração inaugurou um espaço para que toda e qualquer 
pessoa pudesse vir contar sua história. A ideia havia germinado um pouco antes, em 1989, em meio 
à gravação de 200 horas de histórias de vida de judeus imigrantes vindos das mais variadas regiões 
do mundo. Este projeto – Heranças e Lembranças: imigrantes judeus no Rio de Janeiro – resultou 
em um livro, uma exposição no Museu Histórico Nacional do Rio de Janeiro e um acervo composto 
por pastas com a história de cada entrevistado. Ao final do projeto, D. Matilde Lajta, judia austríaca 
então com 86 anos, disse: "Preciso agradecer a vocês por este projeto. Porque agora sei que já posso 
morrer. Tive uma vida interessante, marido, filhas, netos. mas agora sei que minha vida, aquela 
história que é só minha mesmo, minha alma, agora sei que vai ficar”. 

Ali confirmava-se o propósito do Museu da Pessoa: permitir com que cada pessoa tenha o 
direito e a oportunidade de ter sua história de vida eternizada e reconhecida como uma fonte de 
conhecimento e compreensão pela sociedade. 
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Propomos que o estudante visite este espaço museológico online, 

conheça da proposta e do acervo.  

 
Acesse: https://www.museudapessoa.org/pt 

 
Após a leitura dos textos anteriores e após visitar o site do Museu 

da Pessoa, atenda aos comandos abaixo para exercitar reflexões sobre 

o tema. 

Para refletir... 

-ESCOLHA três histórias de vida do acervo do Museu da Pessoa e assista 

aos vídeos. 

-ESCREVA um resumo para cada vídeo.  

 


