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De que modo a internet, e  suas  formas específicas de processamento e circulação da 

informação, trouxe mudanças na reelaboração da memória social? A velocidade própria às 

comunicações digitais provocaria uma expansão do presente?  O que pensar da  

“musealização” do mundo contemporâneo? De que maneira o passado é incorporado ao 

universo digital? Como vem se delineando o que se denomina de “patrimônio digital”?  

Estas são algumas questões  que norteiam a nossa pesquisa sobre a constituição de acervos 

digitais, disponibilizados na rede mundial de computadores. Neste trabalho serão 

apresentados os resultados iniciais da investigação que se insere no âmbito do Programa de 

Pós-graduação em Memória Social (UNIRIO). Trataremos da bibliografia recente sobre o 

tema de modo que se possa identificar as principais tendências na produção acadêmica  

sobre o patrimônio digital.  Ainda que a bibliografia específica sobre o tema seja restrita, 

podemos contar com muitos estudos que abordam de maneira geral a internet e as suas 

relações na sociedade pós-moderna. A proposta desta comunicação é cotejar esses estudos 

com a  literatura sobre a história da constituição dos arquivos e museus na sociedade 

moderna. A idéia é que articulando esse conjunto  bibliográfico possamos  estabelecer uma 

moldura teórica sobre as questões implicadas na constituição de acervos digitais na internet. 
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“Haja  

hoje 

p/ 

tanto 

hontem 
[sic]”  

(Paulo Leminski) 

 

 No final do nosso século XX o poeta curitibano já apontava para um 

composto híbrido  expresso no neologismo “hontem”. As relações entre o 

passado e o presente sempre foram  fundamentais para a compreensão de 

qualquer sociedade, o que não é diferente no mundo contemporâneo. Pode 

parecer intrigante que nesta época repleta de uma vasta tecnologia 

informacional o indivíduo se volte para o “ontem”. Este fenômeno, contudo, é 

verificado por muitos estudos acadêmicos que apontam a existência de uma 

“musealização do mundo” (Huyssen, 2000) ou a emergência de um “boom de 

memórias” (Nora, 1993 ). Ao invés de uma total amnésia  observa-se um 

vertiginoso crescimento do interesse pelo passado em um  cotidiano individual 

marcado pelo registro em imagens (fotos e vídeos) e textos ( blogs e páginas 

pessoais na internet). Vive-se a execução de um extenso calendário de 

comemorações que evidenciam as reelaborações da memória pela sociedade, o 

que  implica uma complexa dinâmica entre esquecimentos e lembranças, mas 

não um apagamento unilateral do passado. 
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  Na França, alguns estudos apontam que quase tudo passa a ser alvo de 

construção histórica e indicam, não sem ironia,  a criação de um museu por 

ano (Todorov, 2002). Com o avanço do individualismo, nota-se uma crescente 

produção de aubiografias o que despertou o interesse pelo tema em estudiosos, 

como por exemplo Phillipe Lejeune  e que resultou na criação da Asssociation 

pour l’Autobiographie, um arquivo dedicado exclusivamente às narrativas 

individuais. Nos EUA, tem-se observado o crescimento da chamada Public 

History que diz respeito a um fazer  histórico  aplicado aos meios de 

comunicação de massa, como a internet (Novick, 1988). Além disso há 

naquele país um canal de televisão dedicado exclusivamente a temas 

históricos ( history channel) e estão se realizando inúmeros projetos de 

memória, como por exemplo  o da Fundação Spilberg que tem o objetivo de 

registrar em vídeo o depoimento de todas os sobreviventes ao Holocausto.  

 No Brasil,  a memória também vem sendo alvo de iniciativas tanto 

governamentais, como por exemplo a que assistimos nas comemorações dos 

500 anos do descobrimento, quanto de caráter privado como a realização de 

documentários e películas históricas ( como por exemplo Olga de Jayme 

Monjardim). Na internet brasileira já existe uma ampla rede de instituições 

que possuem páginas, organizam fóruns  e disponibilizam parte de seus 

acervos aos usuários. Existem os espaços acadêmicos e muitos outros  como  

os das Ongs e  dos grupos  que se propõem a divulgar uma determinada 

memória social. É sem dúvida um vasto território  ainda carente de 

demarcações ou mapeamento detalhado, mas que já indica a importância que o 

passado está tendo na era digital. 

 Neste cenário comtemporâneo, podemos nos perguntar: de que forma as 

novas técnicas implicam em práticas diferenciadas em relação ao passado? 

Neste artigo serão discutidas  algumas questões relevantes para se pensar 
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sobre a reelaboração da memória social na internet. Para tal, iremos tratar 

inicialmente da noção de “memória social”, suas aproximações e distinções 

com  a disciplina histórica.  Depois, pretendemos articular estas questões 

historiográficas com as novas tecnologias a partir das indicações propostas por 

Pierre Levy (1993), sobre as tecnologias intelectuais do ciberespaço. A idéia é 

que a articulação destes estudos é fundamental para se pensar sobre a memória 

social  na rede mundial de computadores. 

Este artigo tem por objetivo esboçar uma primeira articulação entre 

esses campos de conhecimento,  preparando  o terreno para reflexões sobre a 

produção da memória social na internet que pretendemos desenvolver com o 

prosseguimento de nossa pesquisa. 

 

 

 

 

Memória e História : algumas considerações  

 

 Abordar a memória , implica necessariamente  um esforço de elucidação 

do termo, uma indicação das matrizes conceituais em uso. Trata-se de um 

termo polissêmico e que vem sendo alvo ao longo das últimas décadas de 

muitas discussões. A obra de  Maurice Halbwachs “A memória coletiva” ( 

[1941] 1990 ) é sem dúvida o marco inicial pois sua abordagem privilegiava 

as implicações sociais da memória, distanciando-se dos estudos produzidos no 

período pela psicologia e pela filosofia que tratavam a memória como 

fenômeno individual. A partir de então  muitos estudos acadêmicos foram 

produzidos utilizando a obra do sociólogo francês e o termo “memória 

coletiva” foi  ganhando um uso social mais vasto, para atender a demandas de 
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movimentos sociais e políticos. Quando o debate retorna aos meios 

acadêmicos, os historiadores procuram distinguir o termo “memória coletiva” 

da história produzida profissionalmente. Algumas vezes este debate se tornou 

simplista e improdutivo. A historiografia atual não mais se propõe a reiterar a 

idéia de que a memória é o falso  em oposição à história e sua veracidade 

absoluta. Os verbetes já clássicos do historiador francês  Jacques Le Goff  na 

Enciclopédia Einaudi (1996)  procuram estabelecer as diferenças, mas não 

tratar  memória e história como simples antíteses. Aliás, esta seria uma 

questão já ultrapassada nos debates atuais de acordo com Henry Rousso que 

afirma que hoje já não faz mais sentido “opor de um lado a reconstrução 

historiográfica do passado, com seus métodos, sua distância, sua pretensa 

cientificidade, e de outro as reconstruções múltiplas feitas pelos indivíduos e 

grupos” (1998:97). Os estudos de história da memória rompem com esta 

oposição.  O esquecimento e a seletividade são enfocados como atributos não 

necessariamente pejorativos e as operações da  memória passaram a ser objeto 

de estudo da disciplina histórica (Lavabre, 2001).  

  Ainda assim, não se pode falar que não existam debates ou indefinições. 

As particularidades da memória são elucidativas dos processos sociais em 

curso e suas relações com o campo histórico devem ser analisadas com 

cuidado. A emergência da “história do tempo presente” como um campo de 

saber em pleno desenvolvimento, haja vista o número de trabalhos publicados, 

sobretudo na França, indica também como os historiadores passaram a 

confrontar as suas versões com a memória de eventos recentes ( Hartog e 

Revel, 2001).  

 Em um balanço recente sobre a emergência da memória no discurso 

histórico, Kervin Lee Klein aponta que embora a obra de Halbwachs seja 

amplamente citada  na historiografia recente sobre a memória, há também uma 
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vasta prática de indicar nos prefácios e introduções as especificidades da 

abordagem, que são bastante variáveis (2000).  Klein aponta que  muitas vezes 

a construção conceitual apresentada de início não corresponde à utilização dos 

termos ao longo das obras, o que indica para o autor que existe ainda muitas 

indefinições no discurso histórico com relação à memória.  

 Neste artigo utilizaremos a  denominação “memória social”, primeiramente  

porque o outro termo mais corrente “memória coletiva” ficou associado na 

literatura como uma noção que fecha-se na interpretação das representações 

do passado como fenômeno produzido coletivamente, negligenciando a ação 

dos indivíduos que lembram e esquecem. Embora “memória social” também 

remeta aos estudos de Habwachs , este termo apresenta-se menos carregado de 

tais conotações e oferece-se assim uma possibilidade maior de explicitar os 

conteúdos a ele associados(Kansteiner,2002). Como este não é um estudo que 

pretende dar conta da complexidade de uma nomenclatura para tais 

fenômenos, optamos por utilizar “memória social” entendendo, como afirma 

Alessandro Portelli que “se toda memória fosse coletiva, bastaria uma 

testemunha para uma cultura inteira(...). cada indivíduo, particularmente nos 

tempos modernos, extrai memória de uma variedade de grupos e a organiza 

de forma idiossicrática. Como todas as atividades humanas a memória é 

social e pode ser compartilhada (...) mas só se materializa  nas 

reminiscências e nos discursos individuais”(1998:128) Assim, importa notar 

que é justamente nesta dinâmica, que é histórica e social, que pensamos poder 

compreender as memórias dos indivíduos e dos grupos produzidas e 

veiculadas na internet. Não é uma operação simples, mas é nesta direção que 

pretendemos seguir com as nossas reflexões sobre a memória social na 

contemporaneidade. 

 



 7 

O PRESENTE EM REDES 

 

 Estudos recentes sobre as tecnologias da informação estão longe de 

repetir os diagnósticos apressados expressos em reportagens de uma 

década atrás que  apontavam para uma ruptura geral de todos os modos de 

vida no planeta. O sociológo Manuel Castells, autor de uma trilogia de 

fôlego sobre as sociedades contemporâneas, afirma na sua obra mais 

recente “A Galáxia da internet” que “ a velocidade da transformação 

tornou difícil para a pesquisa acadêmica acompanhar o ritmo da mudança 

com um suprimento adequado de estudos empíricos sobre a economia e 

sociedade baseadas na internet. Tirando proveito desse vácuo relativo de 

investigação, a ideologia e a boataria permearam a compreensão dessa 

dimensão fundamental das nossas vidas” (2003:9).  Hoje, se ainda não 

podemos afirmar existir um vasto conhecimento sobre a internet, por outro 

lado é possível indicar algumas direções a partir de pesquisas já realizadas.  

 O livro de Castells apresenta um panorama do estado de conhecimento 

atual sobre o que ele denomina de “sociedade da informação” ou 

“sociedade em rede”, trazendo importantes referências para um melhor 

mapeamento deste território novo. Os dados selecionados por Castells são 

fundamentais para se ter a dimensão do alcance do novo meio de 

comunicação. Desde os tempos já mitificados do Vale do Silício até os dias 

atuais, o crescimento vertiginoso do número de usuários correspondeu 

igualmente a uma distribuição geograficamente desigual. Em 2000, dentre 

2.500 cidades selecionadas para analisar a localização dos domínios na 

internet, as cinco primeiras, reunindo 1% da população mundial, abrigavam 

20,4% dos domínios. As 500 primeiras cidades, por sua vez, com 12,4% da 

população mundial, representavam 70% dos domínios da 
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internet(2003:191). Estes dados mostram a proporção da chamada 

“exclusão digital”. Neste mundo de economia global, estar desconectado 

não representa apenas uma perda tecnológica, porque a internet  vem se 

tornando uma “forma organizacional que distribui informação, poder, 

geração de conhecimento e capacidade de interconexão em todas as esferas 

de conhecimento” (Castells, 2003:220). Da obra de Castells, importa reter, 

para os nossos fins neste trabalho, as inegáveis proporções que a rede de 

computadores mundiais tomou, tornando-se, portanto, relevante pensar 

sobre as reelaborações da memória  nestas redes.  

 Neste sentido, os textos de Pierre Levy trazem uma contribuição 

fundamental. Embora não sejam estudos centrados na discussão da 

memória social, trazem referências importantes  ao tema. A preocupação 

maior do filósofo francês é entender de que modo os computadores, e todo 

o arsenal a eles conectados, compõe uma nova interface social, 

representando, portanto, a adoção de novas tecnologias da inteligência. 

Longe de tratar o tema de modo determinista ou teleológico, Levy propõe 

uma análise da informática a partir de uma perspectiva histórica baseada 

em parte  nos estudos sobre a passagem da oralidade para a escrita (1993). 

A oralidade, a escrita e a cibernética não constituem eras autônomas na 

análise empreendida por Levy. Há mudanças , algumas rupturas e muitas 

continuidades na incorporação de uma nova tecnologia da inteligência pela 

sociedade. Todo o desenvolvimento da escrita, depois o códex e por fim a 

imprensa de Guttenberg demonstra de que maneira as novas técnicas 

incluíam muitas vezes  modelos importados da oralidade primeiramente, e 

depois, das tecnologias imediatamente anteriores. Nas palavras de Levy; 

“a sucessão da oralidade, da escrita e da informática não se dá por 
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simples substituição, mas antes por complexificação e deslocamento dos 

eixos de gravidade” (1993:10). 

  As interfaces tecnológicas são, para Levy, não condicionantes, 

mas sim constitutivas das formas de conhecimento de uma dada sociedade. 

Assim é que a história (como disciplina moderna), por exemplo, 

desenvolve-se como campo específico de saber quando a impressão 

possibilita o arquivamento, as listas, as cronologias e as críticas textuais. 

Da mesma maneira o filósofo articula o conhecimento produzido pelas 

ciências naturais e filosofia com os “sistemas cognitivos” próprios de cada 

época. 

 Com o surgimento da informática o princípio da escrita linear dá lugar a 

novas tendências, quando as informações passam  a  circular em bits. “O 

suporte da informação torna-se infinitamente leve, móvel, maleável. O 

digital é uma matéria, se quisermos, mas uma matéria pronta a suportar 

todas as metamorfoses, todos os revestimentos, todas as deformações.”( 

Levy, 1993:103). A imagem e o som são incorporados e passam a 

constituir as novas formas de composição da informação. O hipertexto é 

uma das interfaces que vem adquirindo novas configurações. Neste 

ambiente não se pode pensar numa memória tal qual existia nas sociedades 

da escrita, nem tampouco uma memória viva das sociedades orais. Nesta 

ecologia cognitiva, para utilizar uma categoria do autor, Levy se pergunta 

se a “própria noção de memória ainda é pertinente” (1993:118).  

 

INTERNET E MEMÓRIA 

 

 Interessa-nos confrontar as idéias  de Levy sobre  a informática como 

nova tecnologia da inteligência, que pressupõe uma outra configuração da 
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memória, com os usos correntes da internet nos processos sociais de 

reelaboração da memória social. De fato, não é possível pensar qualquer 

projeto de pesquisa sobre memória e internet sem se propor a repensar o 

instrumental teórico a ser utilizado. Porém, tendo em vista as próprias 

considerações de Levy sobre os mecanismos de adoção das tecnologias da 

inteligência podemos afirmar que este repensar não implica um abandono 

total das questões abordadas nos estudos de história da memória.  Questões 

como a construção de identidades por meio da memória social e as tensões 

existentes   entre indivíduos e grupos na construção das memórias sociais, 

tão caras a uma historiografia da memória, ainda nos parecem relevantes 

mesmo se tratando de uma “sociedade de rede”  conectada através de 

chips.  

 Do mesmo modo que é possível observar no âmbito das técnicas de 

conhecimento uma série de continuidades em relação à escrita, e mesmo à 

oralidade, podemos dizer que a internet traz também muitos elos de 

repetição com os mecanismos de perpetuação da memória social já 

utilizados anteriormente. Uma observação impressionista em projetos de 

disponibilização de memórias online aponta para a existência de tais 

continuidades . Um exemplo é o site produzido pela BBC sobre a Segunda 

Guerra Mundial (www.bbc.com.uk). O papel de destaque dado aos 

testemunhos e à documentação digitalizada evoca a importância ainda de 

uma busca por uma narrativa verdadeira ( o que segundo Levy seria 

próprio ao mundo da escrita). Por outro lado, este acervo online não se 

restringe a estes materiais. A possibilidade de troca entre usuários em 

tempo real e a releitura dos conteúdos é de fato de natureza diferente dos 

tradicionais acervos de história. Aliás, o próprio editorial do site não se 

responsabiliza pelas informações veiculadas, explicitando que elas devem 
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ser cotejadas com outras fontes. Outro exemplo de uma experiência na 

internet com a memória é o portal brasileiro do Museu da Pessoa 

(www.museudapessoa.net), que traz cerca de quatro mil  depoimentos de 

pessoas anônimas e se propõe a tornar-se um depositório para qualquer 

indivíduo que queira registrar via internet a sua memória.  Do mesmo 

modo, este é um site que não se propõe a checar as informações fornecidas 

pelos depoentes, disponibilizando, porém, uma versão editada das 

entrevistas ou relatos via internet. Este é um dado relevante para se pensar 

sobre as reelaborações da memória na internet. Embora se estabeleçam 

utilizando formas anteriores, como o testemunho, isto se faz a partir de um 

ponto de partida individual. Ainda que o alvo seja um número grande de 

indivíduos há uma individualização das memórias sociais em vários 

websites, isto sem mencionar os blogs que são registros individuais 

disponibilizados online.   

 Nossa observação impressionista sobre a memória na internet indica a 

necessidade de articular de um lado as continuidades explícitas com os 

meios anteriores e de outro lançar mão de uma bibliografia que possa 

operacionalizar as novas técnicas. Uma questão que sobressai ao analisar 

os sites citados é que embora a verdade não seja declaradamente um 

objetivo, os discursos veiculados postulam-se como verdadeiros. Outra 

questão é que embora imagem e sons sejam incorporados a estes acervos 

virtuais, o texto ainda é um suporte fundamental. Estudos sobre a recepção 

de tais websites seriam , certamente, importantes para a identificação de 

aspectos diferenciados dos meios tradicionais de transmissão da memória 

social.  

  Além disso,  a questão do individualismo  não pode ser negligenciada 

quando se pensa em articular memória e internet. Como em outras mídias 
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contemporâneas,  o presente vem sendo lido a partir do passado, o que 

demonstra uma obsessão das sociedades atuais pela memória, de acordo 

com Andreas Huyssen(2002). Para este autor, há na pós-modernidade um 

avanço dos “passados-presentes” em detrimento dos “futuros-presentes” da 

modernidade. Uma hipótese vislumbrada é de que a falta de projetos 

coletivos para o futuro, num mundo excessivamente individualista, lança 

os indivíduos numa busca por identidade no passado. 

 Portanto, neste cenário de vertiginosa expansão das tecnologias, o 

passado ainda se apresenta como uma questão importante. Na internet há 

uma multiplicação de websites que estão relacionados à produção de 

memórias sociais. Ainda não existem estudos empíricos que permitam um 

mapeamento mais efetivo sobre as práticas memorialistas e as complexas 

relações entre a história e a memória no nosso mundo online.  Os estudos 

aqui mencionados demonstram, porém, a importância de se articular os 

conhecimentos já produzidos em campos distintos como a filosofia e a 

história,  para que se possa elucidar melhor as questões relativas à memória 

social  e a internet. 
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