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De acordo com Jacques Le Goff, a memória pode ser definida como sendo o  atributo 

de manter certas informações, especificidade que se refere a um grupo de “funções psíquicas 

que permite ao indivíduo atualizar impressões ou informações passadas, ou reinterpretadas 

como passadas” (SILVA e SILVA, 2006). Para abarcar os problemas do tempo e da História, 

a “memória coletiva” ou “memória social” é, geralmente, a mais utilizada pois “a História é 

uma construção que resgata o passado do ponto de vista social” (SILVA e SILVA., 2006). 

Embora só recentemente tenha se tornado objeto de reflexão da historiografia, pois 

apenas a partir dos anos finais década de 1970 os historiadores da Nova História começaram a 

trabalhar com a memória, ela está nos próprios fundamentos da História, representada pelos 

documentos, monumentos e pela oralidade. 

Neste trabalho, lançar-se-á o desafio de destacar a categoria “memória” e tentar 

desenvolvê-la de forma apartada da História, ainda que sejam abordadas em contextos que 

privilegiam a complementaridade das duas categorias. Contudo, ter-se-á a prudência de 

ampará-la nos lugares que lhe são comuns, a saber, os lugares de memória. 

Para tanto, partiu-se do pressuposto de que esta mesma, a memória, também pode, ao 

menos no campo teórico, se constituir igualmente em lugar de guarda, preservação e 

 
1 Formada em Jornalismo; aluna especial do Mestrado em Educação da Universidade Federal da Paraíba 

(UFPB). 
2 Doutoranda em Educação na Universidade Federal da Paraíba – UFPB (2019), Mestre em Educação pela UFPB 

(2018), Psicopedagoga pelas Faculdades Integradas de Patos – FIP (2005), Pedagoga pela Faculdade de 

Educação, Ciências e Letras de Ponta Porã – MAGSUL (1999). Atua como professora do Ensino Fundamental I 

na Prefeitura Municipal de João Pessoa e Orientadora Escolar na mesma instituição. Na pesquisa, o interesse 

volta-se para a história da educação, com ênfase na história das mulheres, memória, (auto)biografia, literatura e 

história da educação. 
3 Possui graduação em Pedagogia pela Universidade Estadual Vale do Acaraú – UVA (2018), é aluna especial do 

Mestrado em Educação da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) e atua como professora da Educação Infantil 

no município de Cabedelo.  

 

Anais do VII Seminário Nacional Gênero e Práticas Culturais 
João Pessoa – PB | 27 a 29 de novembro | 2019 | ISSN 2447-5416 

 



resguardo de acontecimentos pretéritos e presentes, sendo a própria memória um lugar de 

memória por excelência. 

Memória. Para o ser humano este termo se refere à capacidade quase que imediata de 

lembrar-se de algo, de que se persistam as lembranças em detrimento do esquecimento. É a 

faculdade que possibilita a rememoração, a comemoração, a recordação, sendo esta última 

entendida como o ato de reter algo que nos é caro ao coração. Todavia, a memória se refere, 

tão somente, a essa “luta diária” contra o esquecimento?  

 A fim de aprofundar tais indagações, este texto tem como objetivo articular a noção do 

que é memória e sua relação com diversos aspectos da vida humana na perspectiva de três 

autores cujas ideias a este respeito se complementam: Nora (1993), Pollak (1992) e 

Halbwachs (2003), buscando trabalhar a relação da memória como lugar e do lugar como 

memória. Para tanto, o elemento articulador que se estabelece nesta análise será a relação 

entre história e memória, percebida à luz da perspectiva dos três autores citados.  

 

1. Nora e o lugar de memória na memória como lugar 

O estudo de Pierre Nora (1993) a respeito da problemática dos lugares é considerado 

como sendo um dos textos “clássicos” que tratam acerca da relação entre história e memória. 

Nesse texto, o objetivo principal do referido autor é demonstrar que, da mesma maneira que a 

história se ancora nos acontecimentos, a memória o faz nos chamados “lugares de memória”. 

A propósito do que uma leitura superficial poderia nos fazer pensar, o autor não usa o termo 

“lugar” numa perspectiva exclusivamente espacial, tangível, material, geográfica e 

topográfica, observando que os lugares de memória são, antes de tudo, lugares fundadores 

onde a memória encontra sua base, sua fixidez, perpassando o campo da realidade, mas 

também do simbolismo, visto que “(...) a memória pendura-se em lugares, como a história em 

acontecimentos” (NORA, 1993, p. 25). 

Em se tratando da ideia de lugar expressa por Nora (1993), percebemos que ela 

coaduna, por sua vez, com as impressões do geógrafo sino-americano Yi Fu-Tuan (1983), ao 

propor a ideia de que “O lugar é uma classe especial de objeto. É uma concepção de valor, 

embora não seja uma coisa valiosa, que possa ser facilmente manipulada ou levada de um 

lado para o outro: é um objeto no qual se pode morar” (TUAN,1983, p.14). 

 O estudo de Nora (1993) é subdividido em três grandes partes, sendo a primeira delas 

intitulada: “O fim da história-memória”. É nessa parte especificamente que o autor procura 
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aprofundar a maneira como interpreta a relação entre o par história e memória. Para o 

estudioso francês, existe a necessidade de ancorarmos nossa memória em lugares pelo fato de 

existir na sociedade atual o fenômeno da aceleração do tempo expresso, entre outros 

exemplos, através da nossa relação com a otimização do tempo nos dias atuais, especialmente 

no que se refere ao uso da tecnologia e de uma “memória fluida”, fugaz e artificial que pode, 

a qualquer tempo, ser facilmente esquecida ou substituída, vide nossa relação com 

smartphones e computadores. Tal fenômeno descrito por Nora (1993) leva-nos à necessidade 

de armazenar memórias em meio a uma sociedade em que há inegável valorização do tempo 

presente em detrimento do passado e que, por sua vez, não nos permite vivenciar experiências 

relevantes com a memória visto que, na perspectiva do autor, “se habitássemos nossa 

memória, não teríamos a necessidade de lhe consagrar lugares. Não haveria lugares por que 

não haveria memória, transportada pela história” (NORA, 1993, p. 8). 

 Dessa maneira, percebe-se que Nora (1993) interpreta a memória como sendo algo 

“puro”, ou seja, relacionado às sociedades tradicionais, ao vivido, ao afeto, à representação 

mágica, ao simbólico, enfim, a aspectos que foram “diluídos” pela sociedade atual que, por 

sua vez, cultua a memória arquivística, que se pauta pela necessidade de tudo guardar, tudo 

armazenar, visto que a aceleração do tempo, tão comum nesta mesma sociedade, não permite 

mais “tudo viver”.  

Nessa relação entre passado e presente e entre lembrar e esquecer percebe-se um 

paradoxo: nesse momento atual a extrema valorização do arquivamento da memória se 

desencadeia em detrimento da aceleração da história, do esfacelamento da memória, daí  

emanam duas premissas: a necessidade de se guardar tudo o quanto for possível e a 

necessidade de que existam e se conservem na sociedade os lugares de memória, visto que 

“Tempo e lugar são componentes básicos do mundo vivo, nós os admitimos como certos. 

Quando, no entanto, pensamos sobre eles, podem assumir significados inesperados e levantam 

questões que não nos ocorreria indagar” (TUAN, 1983, p.3).  

 Para Nora (1993), a história seria um dos elementos detratores da memória por que 

dela duvida, dada a sua condição de cientificidade e criticidade, afastando-se da 

espontaneidade da memória, pois  

[...] longe de serem sinônimos, tomamos consciência que tudo opõe uma à 

outra. A memória é a vida, sempre carregada por grupos vivos e, nesse 

sentido, ela está em permanente evolução, aberta à dialética da lembrança e 

do esquecimento, inconsciente de suas deformações sucessivas, vulnerável a 

todos os usos e manipulações, susceptível de longas latências e de repentinas 

revitalizações. A história é a reconstrução sempre problemática e incompleta 
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do que não existe mais. A memória é um fenômeno sempre atual, um elo 

vivido no eterno presente; a história é a representação do passado. Por que é 

afetiva e mágica, a memória não se acomoda a detalhes que a confortam; ela 

se alimenta de lembranças vagas telescópicas, globais ou flutuantes, 

particulares ou simbólicas, sensível a todas as transferências, cenas, cesuras 

ou projeções. A história porque operação intelectual e laicizante demanda 

análise e discurso crítico. A memória instala a lembrança no sagrado, a 

história a liberta, e a torna sempre prosaica. A memória emerge de um grupo 

que ela une, o que quer dizer, como Halbwachs o fez, que há tantas 

memórias quanto grupos existem; que ela é por natureza, múltipla e 

desacelerada, coletiva, plural e individualizada. A história, ao contrário, 

pertence a todos e a ninguém, o que lhe dá uma vocação para o universal. A 

memória se enraíza no concreto, no espaço, no gesto, na imagem, no objeto. 

A história só se liga às continuidades temporais, às evoluções e às relações 

das coisas. A memória é um absoluto e a história só conhece o relativo.  No 

coração da história trabalha um criticismo destrutor da memória espontânea. 

A memória é sempre suspeita para a história, cuja verdadeira missão é 

destruí-la e repelir. A história é a deslegitimação do passado vivido. (NORA, 

1993, p.09). 

O autor reconhece a história na perspectiva de que a mesma representa a expressão do 

conjunto de memórias coletivas, sendo que apresentadas de uma maneira científica. A 

história, a seu ver, só se consolida como ciência ao romper com uma tradição análoga à 

mitológica e cíclica, que abarca o campo da memória, propondo que “(...) toda a tradição 

histórica desenvolveu-se como um exercício regulado da memória e de seu aprofundamento 

espontâneo, a reconstituição de um passado sem lacuna e sem falha” (NORA, 1993, p.10). 

Na concepção de Nora (1993), a memória cumpre o papel que lhe cabe, que é o de 

zelar pelas tradições e pelo sagrado – graças a sua utilização por parte dos estados nacionais, 

mantendo-se assim a salvo, mesmo que temporariamente, do que o autor considera como 

sendo o criticismo destruidor da história. Dessa maneira, os lugares de memória surgem com 

o propósito de, simbolicamente, “zelar” por aquilo que, em sua aceleração, a sociedade 

temporariamente desconsidera, mas que, ao mesmo tempo, é necessário para lhe conferir 

valor identitário e noção de pertencimento. O autor não se restringe, conforme elucidado 

anteriormente, à noção de lugares espacialmente determinados, considerando também como 

lugares de memória as festas, as comemorações, os aniversários e outros que estão 

relacionados ao campo do simbólico, ao que ele chama de “Lugares, portanto, mas lugares 

mistos, híbridos e mutantes, intimamente enlaçados de vida e de morte, de tempo e de 

eternidade” (NORA,1993. p. 22) ”. Eles são necessários para evocar algo ou suscitar 

sensações que não estão mais presentes no cotidiano, que sucumbem à aceleração do tempo 

na sociedade atual. 
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Na segunda parte de seu escrito, intitulada “os lugares de memória: uma outra 

história”, legitimando o que referendou na primeira parte, quando decretou o fim da memória-

história, o autor assegura que: “Tudo o que é chamado hoje de memória não é, portanto, 

memória, mas já história” (NORA, 1993, p.14), visto que defende ter sido a memória 

incorporada à história. À memória caberia, portanto, uma função de guarda numa sociedade 

extremamente mutável. 

O dever da memória faz de cada um o historiador de si mesmo. O imperativo 

da história ultrapassou muito assim o círculo dos historiadores profissionais. 

Não somente os antigos marginalizados da história oficial, que são 

obcecados pela necessidade de recuperar seu passado enterrado. Todos os 

corpos constituídos, intelectuais ou não, sábios ou não, apesar das etnias e 

das minorias sociais, sentem a necessidade de ir em busca de sua própria 

constituição, de encontrar suas próprias origens (NORA,1993, p.17). 
 

A memória diluiu-se na história pelo fato de estar fragmentada, afastada de um 

passado referente ao mito fundador que não se faz mais presente, com tanta intensidade, 

segundo Nora (1993), em nossos dias. A relação da sociedade com o passado tornou-se 

distante e não diária. Esse contato direto com o passado, após a oficialização da memória em 

história, cabe ao historiador, apesar deste não ser o único a construir o conhecimento sobre o 

passado.  

[...] nossa sociedade, certamente arrancada de sua memória pela amplitude 

de suas mudanças, mas ainda mais obcecada por se compreender 

historicamente, está condenada a fazer do historiador um personagem cada 

vez mais central, por que nele se opera aquilo de que ela gostaria, mas não 

pode dispensar: o historiador é aquele que impede a história de ser somente 

história (NORA, 1993, p.21). 

 

 O papel do historiador, conforme preconiza Nora (1993), por ser um dos guardiões do 

vivido em detrimento da aceleração do tempo, coaduna com a perspectiva de Burke (1992), 

ao afirmar que a função do historiador é justamente a de lembrar a sociedade daquilo que ela deseja 

esquecer. Ademais, após expor as diferenças entre história e memória, além de demonstrar que 

a última foi incorporada pela ciência histórica, Nora (1993) explica o que são e quais são as 

funções dos lugares de memória numa sociedade que é tão voraz por mudanças em diversos 

aspectos e que, ao mesmo tempo, tenta conservar os seus vestígios. 

 Assim, os lugares da memória não são apenas materiais, topográficos, mas perpassam 

também outros dois aspectos: o simbólico e o funcional. Simbólicos por que não são 

necessariamente demarcados geograficamente, mas sim por que evocam o que passou o que 
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não mais existe ou raramente é encontrado. Funcionais por que possuem a função de evocar 

memórias, combater o esquecimento. 

Porque, se é verdade que a razão fundamental de ser de um lugar de 

memória é parar o tempo, é bloquear o trabalho do esquecimento, fixar um 

estado de coisas, imortalizar a morte, materializar o imaterial (...). (NORA, 

1993, p.22). 

 

 Por cumprirem esse requisito do plano material, simbólico e funcional, o autor 

classifica como lugares de memória o calendário revolucionário francês (1789) e um manual 

de história da Franca para crianças denominado Tour de la France par deux enfants. Em 

ambos os exemplos, o autor esclarece que lugares de memória apresentam uma espécie de 

“ciclos”, ou seja, o que é visto como lugar de memória hoje, para uma dada sociedade, pode 

nunca ter sido interpretado como tal antes ou mesmo pode perder essa função mais adiante. 

Em relação ao aspecto material dos lugares de memória, Nora (1993) exemplifica 

vários, tais como os portáteis, a exemplo de livros e tábuas de leis, os turísticos, os 

monumentais – diferenciando-os dos arquiteturais, visto que nem toda construção 

arquitetônica que evoque a memória é, necessariamente, um monumento. Há ainda os lugares 

de memória públicos e privados, mais ligados ao significado simbólico que material 

propriamente dito, tais como festas, comemorações, templos, hinos, brasões, símbolos 

nacionais entre outros. 

Em suma, Nora (1993) finaliza o seu escrito demonstrando que a memória se encontra 

no centro da história porque por ela foi subsumida. Nessa sociedade de mudanças 

tecnológicas, estruturais e sociais tão rápidas, cabe a ela guardar, registrar, arquivar, 

exteriorizar esses registros para que os humanos não o percam para que, por conseguinte, não 

venham a perder também a sua identidade. 

Todavia, é imperioso comentar a maneira como Nora (1993) descreve a relação entre 

história e memória. A nosso ver, há uma interpretação um tanto quanto extrema a esse 

respeito. A história não destrói completamente a memória, reconfigurando-a completamente. 

A memória, a seu turno, não distorce a história no todo, mas sim engendra outras versões para 

um mesmo acontecimento. Dessa forma, a memória enriquece a história e vice-versa, 

provando ser possível uma relação de complementaridade entre elas, e não apenas uma 

questão de diametral diferença entre ambas. 

Promoveu-se, pois, a memória a uma posição central em relação à história por conta 

da necessidade de conservação das lembranças em nossa sociedade, marcada pela 
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efemeridade do tempo e pelas rápidas transformações que perpassam os acontecimentos. As 

mudanças tecnológicas, as descobertas científicas entre outros elementos fazem com que os 

seres humanos se interessem por armazenar, arquivar, registrar ou simplesmente guardar 

lembranças de cunho individual e coletivo, fazendo-nos refletir até que ponto tais memórias 

podem ser utilizadas na condição de fontes históricas, sendo a memória, ela mesma, um lugar 

de memória por excelência.  

2. Memória e história oral: uma reflexão acerca da memória como lugar à luz das ideias 

de Michael Pollak  

Vista inicialmente como uma faculdade humana responsável pela conservação do 

passado e das experiências vivenciadas, a memória ultrapassou o biológico e o psíquico para 

chegar às Ciências Sociais como atributo indispensável para sabermos de onde viemos, o que 

nos compõe e como se edificam as identidades socialmente construídas. Assim, conforme 

Henry Rousso, 

[...] seu atributo mais imediato é garantir a continuidade do tempo e permitir 

resistir à alteridade, ao ‘tempo que muda’, as rupturas que são o destino de 

toda vida humana; em suma, ela constitui – eis uma banalidade – um 

elemento essencial da identidade, da percepção de si e dos outros (ROUSSO, 

1998, p. 95). 

Todavia, lembrar o passado e escrever sobre ele tendo a memória como única verdade 

que o reflete não parece algo admissível na sociedade contemporânea. Antes de tudo, é 

preciso considerar os fenômenos e as subjetividades que envolvem a memória e a história, 

sejam conscientes ou inconscientes.  

A despeito, Peter Burke (2000) profere que, ao trabalhar com a memória, os 

historiadores precisam considerar dois aspectos: a memória como fonte histórica e como 

fenômeno histórico. Sob a primeira perspectiva, além de estudarem a memória como fonte 

para a história, os historiadores devem “elaborar uma análise dos documentos históricos 

voltada para um exame da reminiscência”. No que tange ao segundo aspecto, os historiadores 

devem se voltar ao que o autor denomina “história social do lembrar” (BURKE, 2000). 

Partindo-se da proposição de que a memória social, tanto quanto a individual, é seletiva, 

Burke profere que as memórias são maleáveis e é necessário compreender como são 

concretizadas, e por quem, assim como os limites dessa maleabilidade .(BURKE, 2000, p.69). 

Maurice Halbwachs, que se dedicou a estudar a memória mais detalhadamente destaca, em 

vários momentos, não apenas a sua seletividade, como também o processo interior que ocorre 

para conciliar as memórias individuais com as coletivas, ou seja, com as construções sociais.  
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Na obra A memória coletiva, Halbawachs discorre sobre indicadores de memória 

coletiva elencando, dentre estes, os monumentos, as datas e o patrimônio de um lado, como 

elementos palpáveis, traduzidos em cultura material, e o folclore, os costumes e as tradições 

como elementos não palpáveis, pertencentes à cultura imaterial.  Halbawachs destaca ainda 

que a memória não deve ser compreendida apenas como um fenômeno individual, mas 

principalmente como um “fenômeno construído coletivamente e submetido a flutuações, 

transformações e mudanças constantes” (HALBWACHS, 1968, p.12).   

Nesse contexto, Michael Pollak (1992), em seus artigos intitulados Memória, 

esquecimento, silêncio e Memória e identidade social, respectivamente, segue um debate 

inicial acerca da história oral como ferramenta de interligação entre estes elementos 

indicativos e formadores de memória.  

 Trazendo à reflexão o fato de que a maioria das memórias decorrentes de longas 

entrevistas trazerem em si pontos invariáveis, POLLAK (1992) inclui nos elementos 

constituintes da memória individual ou coletiva os acontecimentos (vividos pessoalmente, os 

vividos pelo grupo e os vividos por tabela, sendo estes últimos aqueles aos quais nos sentimos 

pertencer, muito embora não os tenhamos vivenciado), as pessoas, personagens (encontradas 

no decorrer da vida, as ‘quase conhecidas’ pela sua constante presença, mesmo que imaterial, 

e as que não pertenceram ao mesmo espaço tempo da pessoa) e, por fim, os lugares de 

memória.   

Detendo-nos a este último, os “lugares de memória”, vimos que, na concepção de Pierre 

Nora (1993), autor de tal expressão, estes se constituem de lugares materiais que ancoram a 

memória e onde pode a mesma ser sentida, lugares funcionais que adquiriram a função de 

alicerçar as memórias sociais, sendo os mesmos também uma tradução simbólica de 

identidade social, ou seja, lugares simbólicos.  

Numa análise destes lugares de memória compreendidos por Nora (1993), podemos 

perceber prontamente que, distantes de serem espontâneos ou naturais, os lugares de memória 

por ele elencados são construções históricas revestidas de uma função icônica, ou seja, 

organizadas com vistas a atender preocupações e interesses políticos do momento, visto que 

“memória e identidade são valores disputados em conflitos sociais e intergrupais” (POLLAK, 

1992, p. 3-15). Em contrapartida, ao evocarmos a história oral como ferramenta de construção 

da história individual e coletiva, assumimos a premissa de termos “a própria memória como 

lugar de memória”, podendo ser esta muitas vezes oposta à chamada “memória oficial”, 

idealizada e imposta pelo Estado e pelas minorias elitistas. 
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Segundo POLLAK (1992), as circunstâncias fazem “emergir lembranças” que dão 

ênfase a diferentes aspectos, “reinterpretando o passado a partir da interação entre o 

aprendido, o vivido e o transmitido” (p. 232).  Destacando o fato de que estas lembranças 

emersas ficaram até então guardadas na memória, considerar a própria memória como “lugar 

de memória” não se mostra como algo incabível, ao contrário, tomamos como pensamento 

pertinente, visto que uma história de vida colhida por meio da entrevista oral, seja individual 

ou coletiva, sofre variações limitadas, ainda que esse “resumo condensado de uma história 

social” seja suscetível de ser apresentado de inúmeras formas, em função do contexto no qual 

é relatado. 

Referindo-se a alguns aspectos que sustentam a memória, Halbwachs percebe o tempo e 

o espaço como “localizadores” das lembranças: “Quando nos lembramos [...] há um contexto 

de dados temporais a que esta lembrança está ligada de alguma forma” (HALBWACHS, 

2006,  p. 29). É isso que possibilita que a lembrança se complete, tome forma e revivesça no 

presente. Neste cenário, enquadrar a memória como lugar que armazena e conserva as 

lembranças, ou seja, como lugar de memória, fortalece a história oral como instrumento 

válido e valioso para, muito mais do que trazer o passado para o presente, (re) construir o 

percurso que constrói e alcança a identidade.  

Goody, por exemplo, observa que "Em todas as sociedades, os indivíduos detêm uma 

grande quantidade de informações no seu patrimônio genético, na sua memória a longo prazo 

e, temporariamente, na memória ativa (GOODY, 1977a, p. 35). Se ponderarmos que 

“apelamos aos testemunhos para fortalecer ou debilitar, mas também para completar o que 

sabemos de um evento do qual já estamos informados de alguma forma” (HALBWACHS, 

1990, p. 126), rememorar passa a ser também um instrumento para revisões, reavaliações, 

autoanálise e análise social. 

Em sua obra Entre Mémoire et Histoire:  la problématique des lieux4, Pierre Nora 

assinala que  “Os lugares de memória são, antes de mais nada, restos, fragmentos de memória. 

[...]sacralidades passageiras em uma sociedade que dessacraliza, ilusões de eternidade.” 

(NORA, 1993, p. 30). Destarte, evocar a memória por meio da história oral impetra, portanto, 

retirar da própria memória enquanto lugar, acontecimentos vivenciados pelo indivíduo ou 

pelo grupo para, a partir de uma crítica minuciosa, construir, com estes ‘fragmentos de 

memória’, uma dentre tantas leituras possíveis da totalidade do processo histórico.   

 
4 NORA, Pierre. Entre memória e história – a problemática dos lugares. Trad. Yara Aun Khoury. Revista 

Projeto História. São Paulo PUC-SP, n. 10, p. 7-28, dez. 1993. 
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Por fim, compreendemos que falar de memória enquanto “lugar de memória” é um 

desafio que depreende resistir aos adjetivos do devir. Parafraseando Vidal (1998), 

corroboramos que a própria dinâmica do rememorar suscita a reflexão da memória como 

artefato histórico. 

 

3. Memória individual e memória coletiva na constituição da memória como lugar: um 

olhar a partir de Halbwachs 

 Os lugares de memória pensados e “catalogados” por Nora (1993) fazem parte do 

protocolo de investigação, mas também do imaginário de quem lida com a pesquisa 

envolvendo a categoria memória.  

 Pode parecer presunçoso dizer que Nora (1993) pecou pelo “excesso de didatismo” ao 

enumerar certos lugares de memória, mas o fato é que tal “classificação” gerou e ainda gera 

muita discussão em torno do tema, o que não é visto por nós como algo negativo, porque é do 

debate que se alimenta a ciência e a Academia. 

 Os lugares de memória enumerados por Nora (1993) são tratados, inclusive, como 

“insólitos lugares” por Ricoeur (2007). Os lugares de memória detêm deste autor talvez a 

melhor síntese conceitual depois das reflexões feitas por Nora (1993), a saber, que “os lugares 

de memória são, eu diria, inscrições, no sentido amplo atribuído a esse termo em nossas 

meditações sobre a escrita e o espaço” (RICOEUR, 2007, p. 415). 

 Cumpre lembrar ainda que as reflexões em torno dos lugares de memória de Nora 

(1993) possuem, por assim dizer, “data e endereço” muito bem fixados no tempo-espaço, mas 

que, do ponto de vista teórico, logrou tal êxito (quiçá inesperado pelo próprio autor) e se 

espraiou como modelo de análise para abordagens envolvendo a memória e seus lugares.  

 Nesse sentido, torna-se importante advertência feita por Janice Gonçalves, ao 

asseverar que: 

O empreendimento editorial e intelectual de Pierre Nora partiu, portanto, de 

uma constatação (“a rápida desaparição” da memória nacional francesa), 

ganhando a forma de diagnóstico histórico mais amplo, ao mesmo tempo 

que projeto historiográfico. O diagnóstico elegeu privilegiadamente um dado 

recorte temporal (o tempo presente), uma determinada sociedade (a 

sociedade francesa) e um pressuposto fundamental (a existência de vínculos 

entre a permanência de uma memória nacional francesa e certos elementos – 

“lugares”). [...] Para Nora, esse conjunto de mudanças teria colocado em 

crise, de forma dolorosa, a própria identidade nacional francesa; por isso a 
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necessidade de buscar os lugares onde ela pulsara ou ainda persistia, ao 

menos como memória (GONÇALVES, 2012, p. 31) 

 

 É claro que com isso não queremos afirmar que os ditos lugares de memória são 

exclusivamente franceses ou que pertencem a uma determinada época, mas que a catalogação 

dos lugares de memória pensada por Nora (1993) foi fruto da miscelânea de lugares, datas e 

comemorações francesas. Isso, ao que parece, não pode ser negado e de certa forma, justifica 

a indicação de tais lugares. 

A observação é necessária porque, como ficou asseverado em passagens anteriores 

deste ensaio, o desafio que se lançou no sentido de se pensar a memória como lugar de 

memória por excelência consiste exatamente em, sob uma perspectiva teórica do livre pensar, 

exercitar o tirocínio no sentido de que a memória, em dadas circunstâncias e em função de 

questões particularíssimas, pode prescindir dos “lugares” (especialmente os materiais) para se 

constituir em memória pura e simplesmente. 

 Para fundamentar tal argumento, necessário se fez visitar fontes que dialogam 

indiretamente com Nora (1993), o “sistematizador dos lugares”, mas que, se submetidas a 

uma outra interpretação, podem fazer emergir novas perspectivas da memória como lugar de 

memória. Trata-se de Pollak (1992), analisado pormenorizadamente no tópico anterior, e 

Halbwachs (2006). Caminhemos, pois, em busca de pistas que indiquem a possibilidade de 

memória como lugar por excelência da memória. 

A primeira delas pode ser obtida da leitura da associação feita por Pollak (1992) entre 

memória e identidade social, no contexto da qual o autor, referindo-se aos lugares de 

comemoração, indica-os como sendo “lugares de apoio da memória” (POLLACK, 1992, p. 3). 

Ora, se os lugares de comemoração se configuram em lugares de apoio da memória, 

significa que a memória em si existiria independentemente da existência de tais lugares, nos 

quais apenas se apoia, embora tenhamos de reconhecer que, no contexto em que foram 

analisados por Nora (1993), tais lugares se impõem porque, perante o fenômeno do fim das 

sociedades de memória, “(...) há locais de memória porque não há mais meios de memória” 

(NORA, 1993, p. 7). 

A tese que se levanta é a de que, mesmo se uma determinada comemoração deixasse 

de existir por alguma razão – imaginemos, por exemplo, uma data comemorativa que deixa de 

ser oficialmente comemorada em função da revogação da lei que a instituiu – a memória 
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restaria como seu lugar por excelência, assumindo-se assim todos os riscos dela se dissipar no 

futuro, todavia, nem por isso deixaria de haver um lugar de memória. 

Ainda sob o pálio desse argumento, não seria todos os outros lugares de memória, 

catalogados ou não, lugares de apoio da memória pura e simplesmente? 

Se todos os monumentos deixassem de existir, se todas as datas comemorativas nos 

calendários fossem revogadas, se os museus e bibliotecas fossem destruídos, os lugares de 

memórias teriam desaparecidos? Defendemos que não porque, enquanto há memória, mesmo 

sem os lugares que a apoiam, há lugar de memória, porque a memória, apoiada ou não por 

“outros” lugares, se constitui ela própria em lugar de memória por excelência. 

A assertiva de Nora no sentido de que “os lugares de memória são, antes de tudo, 

restos” (1993, p. 12) não poderia fazer tanto sentido como agora. Se, porventura, os lugares 

materiais de memória deixassem de existir, ou melhor, se os lugares de apoio já não 

existissem mais por alguma razão, existiriam deles os restos, a saber: a consciência 

comemorativa (Nora, 1993) e a memória individual (Halbwachs, 2006). 

À consciência comemorativa estamos dando um significado, talvez novo, de que se de 

consciência se trata, ela se daria no âmbito da subjetividade, prescindindo, portanto, de 

“lugares”. Seria uma espécie de “memória espontânea”, esta mesma que Nora (1993) vaticina 

que não há mais: 

Os lugares de memória nascem e vivem do sentimento que não há memória 

espontânea, que é preciso criar arquivos, que é preciso manter aniversários, 

organizar celebrações, pronunciar elogios fúnebres, notariar atas, porque 

essas operações não são naturais. (NORA, 1993, p. 13). 

Defende-se, portanto, que de lugares “por excelência” de memória nenhum dos 

eventos acima se trataria, mas sim de lugares de apoio da memória, conforme elucida Pollak 

(1992). O lugar de guarda, preservação e tensão de acontecimentos vividos, pessoalmente ou 

por tabela, é a própria memória, ou, na pior das hipóteses, a memória é o mais importante 

destes lugares. Assim, percebe-se que, está no pensamento de Halbwachs (2003) o maior 

esteio para a sustentação da ideia da memória como lugar. 

 

Considerações finais 

  Através das perspectivas acerca das impressões sobre a memória trazidas pelos 

três autores analisados – Nora (1993), Pollack (1992) e Hallbwachs (2006), foi possível 

perceber que ela se constitui, por si só, como fonte para a história e, ao mesmo tempo, como 
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um lugar em que os sujeitos buscam ancorar as suas lembranças, dissipando o esquecimento. 

Por essa razão, esse escrito se propôs a articular a noção do que é memória fazendo referência 

aos diversos aspectos da vida humana na perspectiva dos três autores acima citados, na busca 

por trabalhar a relação da memória como lugar e do lugar como memória. 

 O psicólogo social francês Maurice Halbwachs escreve a respeito da relação entre 

história, memória, espaço e sociedade, investigando as peculiaridades advindas desse 

entrelaçamento. Para Halbwachs (2006), o sentimento acerca de um dado espaço, um dado 

lugar, é visto como algo que ultrapassa as relações de fixação do sujeito. Tal sentimento lida 

com fatores específicos para cada indivíduo, ancorando-se nas relações e lembranças que este 

constitui em relação a um dado lugar. 

 A memória e a história edificam, portanto, uma relação que tem sido objeto de estudo 

por parte da historiografia, notadamente no período que abrange as últimas décadas do século 

XX e início do século XXI. Exemplos da profícua produção desse período e a respeito são 

dois dos escritos que embasaram nossa análise, respectivamente dos autores Pollack (1992) e 

Nora (1993). Uma maior discussão acerca da relação entre história e memória, tem 

apresentado uma maior visibilidade a partir de um processo denominado pelo próprio Nora 

(1993) como “aceleração da história”.  

Nossa sociedade, especialmente em sua porção ocidental, encontra-se ávida pelo 

lançamento de novas tecnologias e descobertas dos mais diversos tipos e matizes, 

comportando-se de forma a tentar resguardar e resgatar a memória em diferentes 

modalidades: escrita, oral e patrimonial, a fim de não “perder as próprias lembranças” pela 

aceleração do tempo e pelas rapidez das transformações sociais, o que diz respeito, 

diretamente, à formação de sua própria identidade como elemento constitutivo de passado e 

presente, conforme elucida Pollack (1992). Assim, a memória torna-se este apoio sólido para 

as experiências de vida dos sujeitos que encontram na narração a sua forma de exterioriza-las, 

transmutando-se em informação cognoscível e fonte para a escrita de história, através dos 

relatos orais. 

 Como sabido e á guisa de conclusão, ancoramos o nosso entendimento no sentido de 

que a memória é fonte e lugar de memória por excelência, pois mesmo na ausência dos 

lugares de apoio de memória – denominados por Nora (1993) de lugares de memória – ali 

estará, enquanto for possível, a memória per se guardando, preservando e problematizando os 

acontecimentos pretéritos e presentes. 
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