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RESUMO: O projeto se propõe a apresentar um paralelo entre definições concei-

tuais de memória e de seus desdobramentos e aspectos do cotidiano e da cons-

trução da identidade de públicos diversos, que buscamos alcançar e com quem 

pretendemos promover um diálogo que enriqueça o debate acerca do tema. O 

caráter interdisciplinar da memória, inclusive, é responsável pelo delineamento das 

propostas de interação e colaboração do projeto “Você tem memória de que?”. 

Este ensaio, portanto, apresenta a trajetória de concepção, desde a base conceitual 

até as transformações no planejamento, decorrentes da paralisação das atividades 

presenciais no setor da cultura no período da pandemia de Covid-19.

PALAVRAS-CHAVE: Memória; Identidade cultural; Mídias sociais.

Tendo como proposta interligar a memória com aspectos da vida cotidiana e valo-

rizar a consciência sobre construção de identidades culturais nos visitantes, acredi-

tamos que é possível pensar na construção de um espaço acessível e inclusivo que 

promova a valorização da consciência sobre essa construção nos visitantes, a partir 

de diferentes maneiras de se relacionar com o tema, propondo questionamentos 

que abranjam a sociedade como um todo e as gerações que nela convivem.

1 Graduanda em Museologia. Bolsista Projeto de Ensino Museologia e Arte

Brasileira II (UNIRIO).
2 Bacharel em Museologia. Colunista Click Museus.
3 Graduanda em Museologia. integrante do Projeto de Extensão. Conversa de 
Acervo e NUGEP - UNIRIO. Todas são cofundadoras do Você Tem Memória de que? 
(linktr.ee/memoriadeque)
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A relevância do tema se deve ao papel central da memória na identifi-

cação dos visitantes com o espaço expositivo, mas também de seus desdobra-

mentos: agentes de criação e de transformação de práticas sociais, conceitos, 

ideias e imaginários. Além do crescente interesse de diversas áreas da ciência 

por essa capacidade humana, o projeto se justifica pela necessidade de reflexão 

sobre o conceito e os usos da memória ao longo das décadas. A memória pauta 

o cotidiano da sociedade, define espaços e tempos; assim, compreendê-la é, 

também, compreender a si mesmo.

Além de vital para entendimentos simbólicos na Museologia, nossa área 

de formação, a memória deve ser abordada de maneira interdisciplinar. Seu 

uso na contemporaneidade é constante: desde a apropriação na publicidade 

através da nostalgia até na relação cotidiana com “tralhas” guardadas em casa. 

Portanto, se torna interessante construir as definições, os usos e a interferên-

cia na vida de cada visitante, preferencialmente com a participação deste na 

construção. A memória, pensada no presente, remete ao passado, mas sempre 

mirando o futuro, particular e coletivamente.

Assim, o conceito de memória pode ser compreendido de diversas for-

mas a partir de diferentes abordagens. Inicialmente, a memória era entendida 

como um arquivo estático que teria como função armazenar imagens mentais, 

que são as impressões sensíveis vividas, com um adicional temporal e por isso 

a memória seria algo comum a todos os animais, como colocado no tratado de 

Aristóteles, De memoria et reminiscentia, presente, originalmente, no apêndice 

do tratado DeAnima (ARISTÓTELES, 1957 apud SELIGMANN-SILVA, 2012).

Com o desenvolvimento da ciência e as grandes mudanças de concepção 

de mundo e sociedade, a memória e seus desdobramentos ganham um novo 

olhar de análise. É o caso da visão pioneira de Halbwachs (1990), citada por 

Sá (2007) e Santos (2002), na qual adquire um caráter de construção, pautada 

nas experiências passadas influenciadas, principalmente, pela sociedade e pelo 

contexto no qual os indivíduos estão inseridos.

“Trata-se da proposição comum de que a memória humana não é uma 

reprodução das experiências passadas, e sim uma construção, que se faz a partir 

daquelas, por certo, mas em função da realidade presente e com o apoio de 

recursos proporcionados pela sociedade e pela cultura.” (SÁ, 2007, p. 291)

A partir dessa visão, novas análises sobre o campo foram elaboradas. A 

perspectiva psicossocial da memória, que tem como um de seus representan-
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tes o sociólogo italiano Paolo Jedlowski, também mencionado por Sá (2007), 

compreende a memória como “a capacidade de um sistema (vivo ou artificial) 

de responder a eventos acumulando a informação resultante e modificando sua 

estrutura de modo que a resposta a eventos subseqüentes é afetada por aqui-

sições prévias.” (Jedlowski, 2001, p.29). Com isso, a memória ganha um caráter 

dinâmico e mutável na medida em que cada indivíduo lembra, esquece e cria 

memórias de um jeito particular.

De acordo com Américo (2002), a memória para deficientes visuais é a 

porta de entrada das informações do mundo e cita Barraga (1992) que afirma 

que “a memória é para o cego como os olhos são para o vidente”. Aqui, nota-

-se, portanto, que a memória é encarada como ferramenta de independência e 

apreensão do mundo.

Escolher o que recordar também é escolher o que esquecer. O recorte 

alimenta a saudade. Não há como reconstituir o passado, apenas interpretá-lo 

através da atualidade. Apesar das reinterpretações que a nova geração faz da-

quilo que ocorreu no passado, o apreço (ou não) que possa vir a sentir por uma 

época também depende dos laços de relacionamento construídos no presente. 

Há um juízo de valor para que essa escolha seja feita.

As memórias não são organizadas de maneira sistemática e consolidada, 

como uma biblioteca. É como um computador com uma nuvem de informações 

e, ao relembrar, o arquivo é puxado e visto e depois é salvo novamente para ser 

consolidado mais uma vez; nesse processo novas proteínas são criadas fazendo 

com que a memória seja modificada. A lembrança também muda o que se vive 

no presente.

Atualmente, é possível observar a ascensão de uma “Cultura da Memó-

ria”, principalmente através do uso da nostalgia enquanto ferramenta de con-

sumo. Ao provocar o desejo de reviver produtos de consumo do passado, se 

aumenta a probabilidade de consumir no presente. Assim, diferente da sauda-

de, a nostalgia provoca o desejo de reviver produtos de consumo do passado, é 

“uma forma específica de experimentar o tempo que diz muito do que somos, 

como vivemos e como significamos a nós mesmos e ao mundo ao nosso redor.” 

(RIBEIRO, 2018, p. 10)

Nesta tentativa de retornar a uma experimentação, porém, se dá uma me-

mória seletiva. Uma vez que estas estruturas estão em transformação constante, 

as reinterpretações podem alimentar (ou não) esta saudade. A memória é for-
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mada por acontecimentos vividos efetivamente pelo sujeito, outros “por tabela” 

através de uma sensação de pertencimento a um grupo ou de identificação com 

uma situação. (POLLACK,1992)

No entretenimento, é possível observar o uso de estética e referências 

constantes a décadas passadas. No longa de animação Meu Malvado Favorito 

3 (2017), a nostalgia é colocada como vilã e usada para renovar a franquia. A sé-

rie WandaVision (2020), do serviço de streaming Disney Plus não utiliza apenas 

uma década de inspiração, mas uma homenagem ao gênero sitcom através de 

diversas décadas.

É interessante notar que o consumo de séries que utilizam o passado 

como estratégia de conexão não se limita aos telespectadores mais velhos. A 

série Stranger Things (2019), popular entre adolescentes muito distantes dos 

anos de 1980, traz diversos elementos deste período. Enquanto isso, no contex-

to de produção brasileiro, há o Canal Viva da Rede Globo voltado exclusivamen-

te para reprise de sucessos da televisão brasileira.

O “negócio da nostalgia” se tornou extremamente rentável, uma vez que 

age no marketing para acionar os sentimentos do comprador e torna a compra 

algo mais emotivo do que racional. O retrô faz sucesso nas bilheterias e no re-

lançamento de produtos, que outrora foram famosos, desperta bons sentimen-

tos. Especialmente durante um momento de conexões cada vez mais digitais, 

marcas buscam se tornar mais humanizadas, apropriando-se do caráter afetivo 

para isso.

Ainda que aplicada como recurso constante para atração e conexão do 

público, a nostalgia também pode ser ferramenta para reflexão. No filme Meia-

-noite em Paris (2010) a crise de identidade artística do protagonista é mesclada 

com viagens no tempo para Paris durante a década de 1920 e propõe que 

nenhum período da história é perfeito ou guarda o segredo da felicidade.

Apesar desta crítica, estudos da Universidade de Southampton apontam 

que sentir-se nostálgico pode tornar a percepção sobre o futuro mais otimista. 

Utilizando música, o experimento constata um conforto psicológico que comba-

te a solidão e observa a contribuição da nostalgia para uma melhor autoestima.

Se a memória pode ser construída e modificada de acordo com as lem-

branças de cada um, então sua confiabilidade é reduzida e, a partir disso, po-

de-se pensar o quanto do que você lembra é realmente verdade ou reflete uma 

situação por completo.
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Partindo desses diferentes entendimentos acerca do conceito de me-

mória, o projeto “Você tem memória de que?” se embasa no ato de provocar 

o visitante a pensar o seu lugar como sujeito nas construções dos discursos 

identitários - e das memórias - em torno das narrativas. Para tal, idealizamos 

uma “fábrica de memórias” que contaria com um acervo colaborativo e uso de 

elementos que fazem parte do cotidiano, como a música e a comida, sendo 

ferramentas que integrariam o público à temática.

Sob forma de proposta de projeto de exposição curricular a ser realizada 

no curso de Museologia, propusemos ainda atividades educativas que tivessem 

esse mesmo fim.

Entre elas, “No ritmo da memória”, uma ação voltada para o público ido-

so, por muitas vezes distante dos espaços museais, que teria a saudade como 

tema central. Após uma visita guiada pela exposição, o grupo de média 10 

idosos com seus familiares e/ou acompanhantes, seriam estimulados a lembrar 

canções e experiências vividas a partir do acervo exposto e de reproduções de 

obras de artistas nacionais e internacionais relacionadas ao tema, como a tela 

Saudade (1889) do artista Almeida Júnior, que estarão disponíveis via QR Code 

na exposição.

Nesta atividade seria possível o desencadeamento de experiências nega-

tivas, e assim, nesta ação seria necessário o apoio de um psicólogo ou conversa 

com os acompanhantes para evitar possíveis gatilhos dolorosos para o grupo.

Além desta, outra, já voltada para públicos de diferentes idades, provoca-

ria o visitante a pensar como as suas lembranças funcionariam com um “jogo da 

memória”, que utilizaria a letra da música “O que se perde enquanto os olhos 

piscam”, da banda O Teatro Mágico. Nesta dinâmica, um trecho da música seria 

tocado para que os objetos por ela citados sejam encontrados em ambiente 

controlado.

Enfim, sob a ideia de que o que fazemos hoje reflete na nossa memória 

de amanhã, na parte final da exposição, seriam disponibilizados papéis pren-

sados com sementes para que grupos de dez visitantes escrevam o que do 

passado gostariam de ver renascer do futuro. Com ajuda do setor educativo, os 

visitantes poderiam plantar esses papéis em hortas suspensas e no chão identi-

ficando com uma pequena placa seu desejo e receber uma muda dos temperos 

plantados por ele durante a atividade.
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A pandemia, porém, evidenciou uma potencialidade de expansão no ce-

nário cultural digital, possibilitando uma ênfase na construção de projetos que 

utilizem essa ampliação a fim de mesclar, cada vez mais, os públicos à temática 

explorada. Nesse sentido, o projeto “Você tem memória de que?” convida os 

leitores a refletirem, pensarem, descobrirem novas formas de interagir, com-

preender e debater sobre a memória no espaço expositivo.

Portanto, decidimos realocar seus conceitos para iniciativas nas mídias 

sociais voltadas para colaboração. Os jogos e dinâmicas citadas anteriormente 

serão mantidos em sua base conceitual, embora tenham sua execução transfor-

mada para as redes escolhidas. Estabelecer parcerias também é prioridade.

Pontuamos que por interações sensoriais e multimídia estarem no cerne 

do projeto, as redes sociais sempre foram consideradas fundamentais para es-

timular vínculos. Agora, enxergamos esta “mudança de plataforma” como um 

convite para os que ainda não se sentem à vontade dentro delas, ou ainda a 

consomem de forma quase totalmente passiva, a se apropriarem de um lugar de 

ação e emissor de respostas.

Considerando as interações em grupo das atividades citadas, as plata-

formas que estão sendo consideradas pela equipe contemplam construção de 

uma comunidade, ao invés de mera produção de conteúdo. Estes dois pilares 

precisam ser unidos. É importante ressaltar também que o projeto está em fase 

de reestruturação e, portanto, suscetível a diagnósticos para realizar alterações 

em seu escopo.

Portanto, o primeiro passo é alinhar os conceitos teóricos a produção de 

conteúdo para as redes sociais. A experimentação de uma identidade visual se 

torna vital como demonstração deste processo. Com objetivo de estabelecer 

conexões, notamos a necessidade de se colocar enquanto sujeitos, a fim de 

estimular relacionamentos com os públicos.

A pesquisa de referências visuais baseou-se em termos correlatos a 

“memória”, “saudade”, “nostalgia”, “lembranças”, “colaboração” utilizando 

ferramentas de busca de palavras-chave como Google Trends e Ubersuggest. 

Desta forma, foi possível comparar o imaginário de públicos em potencial com 

o recorte inicial proposto.

Em reuniões, além da pesquisa teórica, brainstorms foram realizados para 

identificar nossas lembranças afetivas. Como um mapeamento de “catalisado-

res” para lembranças, este exercício permitiu os primeiros testes de identidade 
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Para exemplificar, consideramos padrões gráficos inspirados no granilite, 

muito comum em pisos no subúrbio da cidade do Rio de Janeiro, marcando 

profundamente uma infância em “casa de vó”. Também foi utilizado como ins-

piração o Teste de Rorschach, considerando sua particularidade de diferentes 

visualizações (Figura 1). Neste jogo de abstração, surge o efeito de ótica com 

a combinação da ilustração das flores da espécie Saudade. A imagem foi apre-

sentada a amigos e familiares e as formas identificadas foram as mais variadas: 

coração, cérebro, pulmão. Todas, porém, ligadas pelo apelo aos sentidos.

No planejamento atual, considera-se produção para Instagram, Podcast, 

Newsletter e Blog. Com uma pluralidade de atuação em diversas plataformas, a 

identidade visual se

torna ainda mais necessária para unificar a mensagem.

Assim, levando em consideração o caráter constantemente mutável da 

memória, acreditamos ser possível explorá-la junto ao público através do sensí-

vel: o afeto, a nostalgia, a saudade e o diálogo como elementos estruturantes 

desse movimento de construção e desconstrução das nossas memórias e iden-

tidades, particular e coletiva.

Fig. 01: Estudo do padrão gráfico inspirado no granilite. Fonte: Acervo da equipe, 

elaborado por Reiniger (2020).
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