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Resumo 

 

Esta tese tem o propósito de identificar como é estruturada e disponibilizada a memória nas 

redes digitais e como seu funcionamento influencia na construção desse ambiente 

comunicativo. Esse questionamento parte da importância que a memória possui para a cultura 

e para a comunicação para o como é valorizada na atualidade, projetada por sua totalidade e 

plenitude. Em razão disso, observa-se que sua atuação ultrapassa a funcionalidade tecnológica 

e se constitui como agenciadora das estratégias dos meios em narrativizar e gerenciar os 

saberes, sendo por isso midiática. Para tanto, evidencia a importância que a memória possui em 

ser instrumento de conservação passível de resgate, observando suas assimilações culturais para 

percebê-la como objeto idealizado. Atenta-se para a forma como seus elementos são reunidos 

pelos meios, que a presentificam sob a imagem de acesso total e a empregam como valor que 

estimula e legitima suas dinâmicas em rede. Esta abordagem concentra-se em duas plataformas: 

Google e Facebook, por assistir nelas práticas mnemônicas que comprovam a formação de 

ambiências específicas a seus participantes, tais como a convicção de integralidade e de controle 

das informações. Propõe a existência de uma imaginário mnemônico midiático que submete as 

experiências de memória ao automatismo e ao excesso, decorrentes de um tempo-presente 

estimulado pela visualidade, o que ressignifica suas compreensões coletivas e subjetivas, 

principalmente. Em vista disso, fundamenta-se teoricamente nos conceitos enunciados pela 

Teoria da Mídia – alemã e brasileira –, com destaque para as reflexões de Norval Baitello Jr. 

acerca dos “ambientes da comunicação” e da “crise de visibilidade” decorrente do “excesso” 

informativo, de Vilém Flusser, quando alia a comunicação com as “ideologias da memória” e 

avalia a “des-ideologização” promovida pelos meios, de Dietmar Kamper, em seus conceitos 

de “órbita do imaginário” e “força da imaginação”, e de Malena Contrera, quando entende a 

formação de uma “mediosfera” que assimila os valores arcaicos em favor de um “imaginário 

mediático”, principalmente. Se vale ainda do papel da memória para a cultura, vista por Ivan 

Bystrina e Ernst Cassirer, de sua assimilação feita pelo digital, ao inserir-se em um “espaço 

contínuo”, como pensado por Lucrécia Ferrara, e “dromocrático”, em referência aos conceitos 

de Paul Virilio e Eugenio Trivinho. 
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Abstract 

 

This thesis aims to identify how memory is structured and available in digital networks and 

how its operation affects the construction of communicative environment. This questioning is 

based from the importance that memory has for culture and communication to how it is valued 

in contemporary, designed by its totality and fullness. As a result, it is observed that memory’s 

performance exceeds the technological functionality and it is constituted as an agent of media 

strategies in narrativize and manage knowledge, therefore being mediatic. In this way, the 

research highlights the importance that memory has being an instrument of conservation liable 

to rescue, observing their cultural assimilation to perceive memory as idealized object.   

Attentive to the way how its elements are brought together by the media, which present memory 

them in the image of full access and use it as a value that encourages and legitimizes its dynamic 

network. This approach focuses on two platforms: Google and Facebook, because of their 

mnemonic practices that demonstrate the formation of specific ambiences to its participants, 

such as the conviction of integrity and control of information. It proposes the existence of 

mnemonic mediatic imaginary that submits memory experiences to automatism and the excess, 

resulting from present-time stimulated by visuality, which mainly reframes their collective and 

subjective understandings. In this point of view, the research is grounded on the concepts set 

out by German and Brazilian Media Theory, highlighting the reflections of Norval Baitello Jr. 

about “communication’s environments” and “visibility crises” resulting from the “excess” 

informative, of Vilém Flusser, when it combines communication with “memory’s ideologies” 

and evaluates the “de-ideologization” promoted by the media, from Dietmar Kamper, in his 

concepts of “imaginary orbit” and “strength of imagination” (Einbildungskraft), and Malena 

Contrera when she understands the formation of a “mediosfera” which mainly assimilates 

archaic values in favor of a “mediatic imaginary”. We still approach the role of memory for 

culture, sees by Ivan Bystrina and Ernst Cassirer, its assimilation made by digital, to be inserted 

in a “continuous space” as thought by Lucrécia Ferrara, and “dromocratic” in reference of the 

concepts of Paul Virilio and Eugenio Trivinho. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 

 

 

O uso que se faz da memória, neste ou aquele contexto social ou tecnológico, o 

gênero de funcionamento que neste caso o caracteriza, a ideia que disso formam 

os indivíduos, determinam em grande parte o tipo de cultura em questão. 

Paul Zumthor  

 

 

 

 Somos cultivadores de memórias. Por meio delas, mantemos nosso passado apreendido 

e resguardado. Educamo-nos e amadurecemos com suas lições, que não cessam em vir à tona. 

Servem-nos ao futuro, ao devir que se espelha em seus próprios vestígios. Entre a 

intangibilidade destes tempos, de suas rarefações, à memória o encargo central da permanência 

das experiências que mantemos e criamos. Por tal razão, como atesta Paul Zumthor (1997), 

compreendê-las por suas representações faz aproximarmo-nos dos caminhos que tomamos para 

conservar, resgatar e empregar sentidos sobre a realidade, tornando-se, por isso, determinantes 

para compreender nossas culturas. 

 Sob essa premissa, a pesquisa que embasou esta tese se construiu, questionando a 

maneira como esta época dá significados às suas memórias e em como estas ajudam a entender 

a forma como conhecemos e assimilamos nosso entorno. Interrogação essa que não se manteve 

estrita ao período deste doutoramento, pois já gerida em estudos anteriores. Neles, quando o 
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foco foi especificamente as imagens visuais, percebeu-se um intrínseco paradoxo no modo 

como se exibiam, pois assim como incumbidas de serem meios de permanência, também 

mostravam-se efêmeras em seus próprios excessos. Condição que fez entender a existência de 

uma compulsão pelo registro e pela guarda dos conteúdos, em parte advinda da popularização 

dos aparelhos digitais, acompanhada por um contraponto imediato que sinalizava a presença de 

um esquecimento disfarçado na imagem da totalidade informativa. 

 Atenta a essa ambivalência, a pesquisa dedicou-se a aprofundar algumas das ideias que 

a cercam. Encontrou em seu desenvolvimento um cenário demasiadamente reverente às 

capacidades de memória, e pouco inquieto aos seus sentidos subjacentes. Sentimo-nos 

estimulados pelas eficácias tecnológicas e não temos tido tempo ou condições de pensar a 

respeito. Constatação que não se limitou ao conhecimento especulativo, mas sim confrontada 

com uma prática cotidiana, sobretudo educacional no âmbito universitário, em que há um 

sentimento de esgotamento dos tradicionais modelos de aquisição de conhecimento e 

transmissão de memórias. Quando sentimos que tudo está ali, disponível e acessível em 

segundos, e quando nossas experiências são transferidas para a guarda tecnológica, qual a 

validade do lembrar e qual a possibilidade de se criar novos conhecimentos? Perguntas 

sugeridas por alunos, sentidas pessoalmente e verificáveis no incômodo didático cotidiano, em 

seu sentido amplo, de crermos em uma memória plena, agora transferida e responsabilizada aos 

sistemas digitais em rede.  

 Quando levadas aos momentos propícios de serem previamente expostas e avaliadas, 

como congressos, ciclos de debates e palestras, essas ideias comumente encontraram uma série 

de réplicas bastante úteis, que rebateram a validade da discussão, demonstrando haver também 

nesses espaços uma razão indubitável da existência e da realização de memória nos meios 

digitais. Da mesma forma, propiciaram a percepção da presença de um bastião informativo com 

importância e centralidade, que se reverbera nos diversos âmbitos em que esses sistemas atuam, 

verificáveis nas exemplares pesquisas que ajudam a entender a falibilidade dos suportes, os 

sistemas arquivísticos de acúmulo e vigilância, a prática do apagamento em um clique, as 

narrativas sociais disponíveis, o acesso livre e democrático e a consolidação de uma “sociedade 

da informação” e do “conhecimento”. Esses casos que ajudaram a confirmar um estado de 

crença sobre essa memória e estimularam as reflexões que serão apresentadas neste trabalho. 

Contudo, inspirado em uma das máxima de Walter Benjamin de que a história deve ser 

penteada a contrapelo, este estudo decidiu regredir e refletir sobre as razões que fazem esta 

certeza da memória existir, entendendo que nessa sensação possam ser elucidadas as maneiras 
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como os sentidos estão sendo projetados, como são assimilados e como influem no ambiente 

cultural e comunicativo construído. Para tanto, toma como objeto principal a memória disposta 

em rede pelos meios digitais, questionando-a por meio dos valores que a sustentam, como e se 

valida-se quando operada pelo funcionamento tecnológico e como suas articulações afetam as 

memórias individuais e coletivas daqueles que colaboram para sua construção.  

Para encontrar essas respostas, requereu-se um olhar que considerasse as determinações 

tecnológicas em concomitância com as motivações e projeções advindas da cultura, procurando 

traçar correspondências entre ambas significações. Em vista disso, já em seu início, esta tese 

procura entender quais significados cercam a concepção de memória. Vale-se de sua 

mobilidade epistemológica para esclarecer que antes de ter definições específicas, a memória 

sempre se constituiu em uma capacidade idealizada, pela qual o homem buscou conservar suas 

representações sobre o mundo, de modo com que fossem passíveis de resgate e contínuo 

aprendizado. O sucesso desse esforço, portanto, esteve sempre ligado aos desvios da fragilidade 

intrínseca a seus saberes, dos modos como os esquecimentos lhe apareciam. 

Esta oscilação entre a permanência e a rarefação, naturalmente, mostrou-se de diferentes 

modos em seu trajeto de aquisição dos conhecimentos. Procurando delimitar o que se acredita 

serem os principais momentos, será possível observar uma vasta literatura que entende a 

memória de diferentes maneiras, mas fundamentalmente aliada ao sagrado, ao social, ao corpo 

e ao arquivo. A principal intenção desse percurso é defender que esses momentos tiveram ideais 

específicos e, por isso, trouxeram aos sistemas culturais peculiaridades no modo como se 

desenvolveram os “modelos de pensamento”, como sugere Vilém Flusser (2014). Para o autor, 

a verificação dessas realidades destacam a participação da memória como elemento intrínseco 

para o que entende como comunicação e, por isso, envolvida com motivações mais profundas, 

ligadas à busca pela dignidade humana em in-formar seu mundo e alcançar a almejada 

imortalidade.  

Por deter uma participação eminentemente simbólica na cultura, acredita-se que as 

assimilações tidas sobre memória não se constituíram em momentos estanques, mas que em sua 

dinamicidade demonstraram haver um movimento de desencantamento de suas qualidades 

(Contrera, 2010). Partindo de uma força sobre-humana sagrada até sua apropriação arquivística, 

a memória foi gradativamente racionalizada, controlada e ideologizada pelas sociedades que 

lhe trouxeram sentidos. O ápice desse processo, como poderá se observar no segundo capítulo, 

é simultâneo ao desenvolvimento das mediações tecnológicas que marcam esta época.  



15 

 

Todavia, ao ser mediada pelos aparelhos, suplanta sua função arquivística para 

envolver-se também com as outras características culturais antecedentes. Planejada para 

simular o potencial neurológico e cognitivo do humano e sustentar o ideal de inteligência 

coletiva, a memória demonstra-se como valor essencial em um cenário que acredita ter alçado 

sua plenitude. Para cumprir esse intento, contudo, adquire novas qualidades, como a liberação 

de um passado recorrido para tornar-se uma memória presente, como observam Lucrécia 

Ferrara (2008) e Paul Virilio (2006), que ressignifica seus sentidos primários ao atribuir-lhe 

sinonímia com o conceito de informação. Ao ser ofertada dessa forma, a memória mediada está 

disponível, acessível, trazendo a impressão de realização de um fenômeno supra-humano como 

a “sociedade da informação”, que colhe todos os compartilhamentos e memórias com fim de 

um ideal libertário. 

Desse modo, julga-se que a supracitada sensação de certeza de que há uma memória 

efetiva disposta pelos meios acontece em razão do modo como essas tecnologias se 

representaram. Propondo uma memória total, que aglutina as anteriores e triunfa sobre seus 

infortúnios, os meios valem-se das ideologias mnemônicas culturais e as transforma de acordo 

com a imagem que intentam ter de centralizadores destes conteúdos. À custa disso, o segundo 

capítulo encaminha-se em defesa de que os meios colaboram na formação de um imaginário 

mnemônico característico, pois totalizante e notoriamente ufanista, que projeta os anseios de 

memória típicos desta época, fundados no desempenho, na simultaneidade e na instantaneidade 

de acesso às informações. Para isso, sustenta-se nas concepções de mediosfera de Malena 

Contrera (2010), e de órbita do imaginário, de Dietmar Kamper (2016), que conferem a 

consolidação de um imaginário midiático que, além de cumprir essas expectativas, também 

passa a operá-las de acordo com suas estratégias e intenções. 

Em virtude disso, o terceiro capítulo argumenta que, ao servir a esses propósitos, a 

memória torna-se midiatizada, o que significa que ultrapassa suas operatividades técnicas para 

se inserir em um regime comunicativo específico dos meios. Para embasar essa discussão, 

tomou-se por base as leituras feitas por Harry Pross (1980), que observa a consolidação do 

poderio midiático a partir dos simbolismos da cultura e da otimização temporal para empregar 

a dominação ideológica, em diálogo com Virilio (1999). Observa que essa atuação se configura 

com base em imagens midiáticas (Baitello, 2005), autorreferentes e espetacularizadas em suas 

realizações, para entender que essa memória se torna imagem estetizante, que exprime a 

autorrealização dos meios.  Por fim, indica-se tratar-se de uma memória que tem em seu bojo 

um aspecto mercadológico que estimula e legitima a disponibilização dos conteúdos em rede. 
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Procurando aprofundar as particularidades de sua midiatização, ainda no terceiro 

capítulo se verificará como a memória é assimilada por duas plataformas que propagam deter 

e dispor em totalidade as informações, o Google e o Facebook. Escolhidos por suas 

notoriedades, por terem em suas propostas o ideal de realização mnemônica e por operarem 

com instrumentos que ora realizam esse projeto,  ora o corrompem, esses programas serão 

capazes de sinalizar a utilização de dois pressupostos elementares à memória, o acúmulo e a 

narrativização dos saberes, respectivamente. O que se nota é que, ao se estabelecerem dessa 

forma, possuem um controle sobre o que será acessado e lembrado por quem os acessa, a 

depender do modo como constitui-se a relação com seus participantes. 

Isso posto, evidencia-se que a memória é colocada em uma espécie de jogo entre os 

meios que lhe coordenam com quem dela participa, foco do quarto capítulo. Em função do 

próprio imaginário que a cerca, o domínio dado aos meios conduzem-na de acordo com suas 

próprias regras midiáticas, que se demonstram na crise de visibilidade a que está sujeita, 

decorrente de seu próprio excesso (Baitello, 2005; Kamper, 2016), na sedação de quem lhe 

acessa confiando nas respostas selecionadas e no corrompimento de seus pressupostos 

coletivos, ao demonstrar que em suas dinâmicas existe também o privilégio à uniformidade de 

seus conteúdos. 

São ambivalências e contradições que se fizeram presentes desde as primeiras reflexões 

que embasaram esta pesquisa, tornando sua trajetória instável e desafiadora, como o próprio 

objeto que a todo instante demonstra ter novas sutilezas e outras frestas possíveis de serem 

observadas. A estratégia escolhida para percorrê-la foi rastrear os sentidos que lhe envolvem, 

ainda que não sempre explicitados em sua manifestação. Procurar pelos rastros, como sugerido 

por Dietmar Kamper (2016), é característico dos exercícios de memória, um pensar para trás, 

seguindo as linhas tênues, respeitando as ausências. Não se trata exatamente de um método, 

mas uma permanente investigação de pistas que não respondem a causalidades, pois só são 

percebidas por suas complexidades, o que torna esta tese aberta a reflexões que ainda podem 

surgir.  

Foram sob esta perspectiva que as ideias aqui apresentadas foram construídas, não 

querendo com isso justificar lapsos que porventura tenham ocorrido diante da amplitude do que 

já se tratou sobre memória, mas sim explicar o olhar desenvolvido. Valendo-se de uma 

interdisciplinaridade teórica, este trabalho rastreou elementos que ajudassem a explicar o 

fenômeno mnemônico contemporâneo criado pelos meios digitais capazes de rede sob uma 

abordagem que o considerasse em relação com a cultura em que nasce e que transforma. Nesse 



17 

 

sentido, ainda que trate dos estudos sobre memória e dos que defendem sua presença nos meios, 

neles se baseia tão somente para perceber como colaboram para a compreensão das 

especificidades do aqui se trata: a memória como importante construção simbólica que ajuda a 

entender os atuais modelos de conhecimento que coordenam esta sociedade. 

Acredita-se que seus elementos culturais, a consolidação do imaginário mnemônico, a 

midiatização de suas projeções e as falibilidades que lhe envolvem, defendidos detalhadamente 

nos próximos capítulos, demonstram-se importantes desafios, que apontam para o modo como 

estamos ou poderemos construir conhecimento nesta época. As possibilidades também são 

ambivalentes. Encontrá-las depende do modo como as compreendemos, e é com esse objetivo 

que as próximas páginas se preocuparão. 
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MEMÓRIA IDEALIZADA 

 

 

 

 

 

À primeira vista, parece pouco claro por que Deus criou o esquecimento. Mas o 

significado é este: se não existisse o esquecimento, o homem pensaria 

continuamente na própria morte, não construiria casas nem tomaria iniciativas. 

Por isso Deus colocou o esquecimento nos homens. Por isso um anjo fica 

encarregado de ensinar a criança a não se esquecer de nada e outro lhe bate na 

boca para que se esqueça do que aprendeu. 

Martin Buber 

(A memória) como objeto em permanente construção, não pertence a nenhuma 

disciplina específica, mas se produz e se alimenta dos movimentos transversais 

entre diferentes saberes, e entre saberes e práticas. É justamente nesses 

interstícios que a memória pode ser construída como objeto de pesquisa e como 

potência de transformação social.  

Jô Gondar 

 

 

 

Definir memória traduz-se na aproximação de um embate, seja do homem consigo 

mesmo – figurado nos anjos que o preservam e o estapeiam, como descrito na metáfora de 

Martin Buber –, ou entre as convicções que a cercam, sedimentadas em toda a história do 

pensamento, que lhe empregaram um significado global simultaneamente carregado de 

imprecisões e conotações bastante diversas entre si. 

Designada lato sensu como “a faculdade de conservar e lembrar estados de consciência 

passados e tudo quanto se ache associado aos mesmos” (Houaiss, 2009), a conceituação de 

memória, para aquém de uma conclusão, problematiza duas capacidades do homem: a retenção 

e o resgate de conteúdos. Duas categorias que abrem campo para pensar o modo como esse 



19 

 

buscou controlar, conquistar, recriar e unificar seu passado individual e coletivo e que deram 

estofo analítico para diversas áreas do saber. A incluir os variados usos científicos do conceito 

– que em sua diversidade partem desde significações macroscópicas à subjetivação completa 

dos sistemas mnemônicos –, soma-se ainda a larga difusão do senso comum, que faz aumentar 

sua pluralidade ao lhe conferir participação no âmbito cotidiano produzido individualmente ou 

socialmente. Com isso, seu uso, por vezes abusivo, faz crer que tudo é memória, o que mais 

impossibilita do que facilita qualquer aproximação reflexiva. 

Por essa razão, de antemão, não se procurará considerá-la como instância unívoca do 

humano, mas, ao contrário, como um permanente desafio conceitual, um objeto marcado por 

uma profunda mobilidade epistemológica que solicita um olhar que o considere um problema, 

como um terreno movediço onde o homem sempre buscou se fincar. Propondo-se não enredar 

nas concepções extremas e nem se invalidar na generalização, o presente capítulo opta, a partir 

das duas supracitadas provocações, a pensar a memória por meio de seus conflitos e de sua 

interdisciplinaridade conceitual. Para isso a considera como ponto nodal do intelecto humano, 

levando em conta suas funções neurológicas e psicológicas, mas entendendo-o também como 

produtor de representações culturais, que procuraram apreender a memória como campo 

complexo e tensionado por disputas de sentidos.  

As análises se valerão dessas tensões e distensões para verificar o modo como a memória 

foi compreendida ideologicamente, sob variados regimes histórico-sociais, na tentativa de 

responder como o homem recorre a ela para agir sobre seu presente e projetá-la em função do 

futuro. Não se busca, com isso, traçar um amplo panorama histórico do pensamento 

mnemônico, já trabalhado profundamente por uma vasta literatura, mas sim nela se guiará tão 

somente para observar os entrecruzamentos e os interstícios dos diferentes campos do saber que 

observaram esse fenômeno. Essa intenção visa a pensar como se preservam, transmutam e 

atualizam essas significações, principalmente quando observadas como alvo predominante nas 

reflexões da Comunicação. 
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1.1 Primeiras preocupações 

Quem pretende se aproximar do próprio passado soterrado  

deve agir como um homem que escava. 

Walter Benjamin 

 

Dentre as possibilidades de se contornar conceitualmente a memória, variados são os 

caminhos que poderiam ser percorridos em busca desse fim. Como já observado, procurando ir 

além da tentativa de participar em sua determinação, essa variedade sinaliza e permite pensar 

sobre por que a memória sempre deteve importância nas reflexões sobre o homem e sobre as 

condições em que participa desses campos analíticos. Questionamentos esses que se assumem 

amplos, dada a quantidade de variáveis presentes em uma possível resposta, mas que a relevam 

como categoria que transita entre as tentativas de objetivação e de subjetivação do humano. 

Considerando-a desse modo, como sugerido por Myrian Santos (2012), extraída em sua 

objetividade, a memória constitui-se pela cumulatividade e conservação do anteriormente 

vivido, enquanto que em sua subjetividade envolve-se com a reiteração recordativa de retomada 

do passado. Retenção e reconstrução que conduzem e requerem da memória um contorno, um 

em que preservar, e um período ou duração do que será lembrado e evocado. São disposições 

que não visam a decompô-la, mas elucidá-la em retroação e em dependência de outras duas 

categorias: Espaço e Tempo. 

 Quando conduzidas as três, Espaço, Tempo e Memória, em colateralidade, evidencia-se 

que a preocupação acerca da última deve-se por sua inserção e diálogo com esses campos 

centrais “no âmbito da construção do conhecimento ocidental”, como esclarece Lucrécia 

Ferrara (2008: 83). Portanto, não se encaminha para uma compreensão una, mas sim para que 

suas abrangências e aplicações estejam em correspondência do modo como conduzem-se seus 

predecessores. Depende-se, assim, do caminho epistemológico percorrido e do permanente 

modelamento feito em função do objeto observado e da situação em que este se encontra, ou 

seja, de suas representações. Segundo Ferrara, essa compreensão envolve-se: 

em relação às propriedades que os identificam e distinguem e, sobretudo, 

que os representam social e comunicativamente, qualificando-os como 

signos e linguagens que atendem às especificidades daquela representação 

(Ferrara, 2008: 84). 

 

 Apreendidos por meio de suas representatividades, acrescenta a autora, tornam-se 

“perceptíveis no plano da cultura” e “no curso de uma experiência cognitiva e comunicativa” 
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(2008: 85). Espaço e Tempo convertem-se, desse modo, em espacialidades e temporalidades, 

que colocados em conformidade com a memória, dimensionam esta como colaboradora dessa 

conversão, pois será por meio dela que eles também podem ser vivenciados. 

 Esta leitura ganha fôlego se consideradas as afirmações de Joël Candau, que “qualquer 

ato de memória deve, pois, ser posto em relação com as representações do tempo próprias da 

sociedade considerada” (2013: 63), e de Krzysztof Pomian (1993) quando observa que o tempo 

só é efetivamente percebido em função das permanências que o envolvem. Tempo que se 

inscreve mnemonicamente também por meio de espacializações que procuram garantir 

segurança, recolhimento, classificação e conservação das informações, estabelecendo laços e 

relações afetivas entre o passado e o presente, exemplares quando se observam as construções 

memoriais.  

 Sob essas disposições, infere-se que a memória é dependente do modo como o homem 

se apropria de sua realidade, encarregando sua vivência com variadas representações e que, por 

isso, seu sentido corresponde-se diretamente ao modo como é simbolizada. Em correspondência 

às formulações de Ernst Cassirer (2004), acerca do conceito de animal symbolicum1, e de Ivan 

Bystrina (1995), quando estabelece as bases para a Semiótica da Cultura2, tal propriedade faz 

da memória o resultado da capacidade imaginária do homem de articular o mundo das 

experiências, em que, ao contrário de confrontar-se com sua realidade imediata e finita, 

transcende-a por meio de ações desviantes. 

De acordo com os autores, essas ações derivam da consciência primeva do homem 

diante da inevitabilidade da morte e do desconhecimento da Natureza. São elas instrumentos 

que visam à perduração das ideias e à consolidação da existência em um lugar reconhecível e 

seguro, o que torna a memória o elemento central na procura do homem por essa estabilidade. 

Sendo fruto dessa imaginação, a memória demonstra-se como objeto instável que se constitui, 

se define e se fortifica em dependência do modo como lhe são colocados significados distintos. 

                                                             
1 De acordo com Cassirer (2004), o homem não se encontra mais em um mundo plenamente físico e natural, mas 

sim em uma estrutura que o protege – manifestada na amplitude de sua cultura – e que, por isso, uma “filosofia do 

homem” deve considerá-lo a partir de seus simbolismos, das “formas simbólicas”, sabendo de antemão que a coisa 

em si não será apreendida, pois a vida é feita dessa variedade de significados.  

2 Ivan Bystrina (1995), ao elaborar sua Semiótica da Cultura, ou Teoria Sintética da Cultura, considera a análise 

do homem por meio da criação simbólica que esta faz de sua realidade. A “segunda realidade”, como denomina 

esse ambiente, nasce dos sonhos, dos estados alterados de consciência, das psicopatologias e dos jogos, sendo, por 

isso, textos “imagino-criativos” que ultrapassam a racionalidade instrumental para serem propriamente portadores 

e geradores de cultura.  
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Contudo, esclarecem ainda os autores, como condição intrínseca da cultura, a memória 

como ação simbólica guarda consigo uma ambivalência, pois, como ação desviante, é fugidia 

de seu contraponto, o esquecimento. Está, por isso, em permanente oscilação com sua sombra, 

em que se desenvolvem constantes “zonas intermediárias onde imperam a indecisão – ou a 

incerteza – e a plurissignificação, a plurivalência. Isso provoca conflitos e temores” (Bystrina, 

1995: 5).  

De acordo com essas impressões, o cenário em que a memória se coloca é permeado 

por uma contínua relação de forças, sejam elas referentes às espacialidades e temporalidades 

em que se envolve, sejam por sua variabilidade simbólica ou pela presença contrastante e 

complementar vinda do esquecimento. São três condições que, acredita-se, são elementares 

desse fenômeno e que serão percebidas distintamente a cada momento e entendimento que se 

teve sobre ele. Intentando averiguar como se demonstram e como foram apropriadas essas 

qualidades, as páginas seguintes se concentrarão no modo como cada um desses elementos 

influenciou a trajetória cultural da memória. 

 

1.2 A Memória e o Sagrado 

Somente serás capaz de entender a essência das coisas,  

se tu conheceres sua origem e sua evolução.  

Heráclito 

 

 Compreender um saber originário, como indicado por Heráclito, constitui-se um dos 

principais anseios que o homem possui. Criar narrativas e especulações acerca de um 

conhecimento sagrado estão entre as práticas mais arcaicas da história humana, como lembram 

Gian Paolo Caprettini e Guido Ferraro (1987), ao analisarem a aparição dos mitos fundadores 

e as qualidades que possuíram nas diferentes culturas. Como os autores demonstram por meio 

de sua etimologia, o “mito” deriva dos verbos mytheyo e mytheo, em que o primeiro significa 

narrar, contar, e o segundo, conversar, designar. Sentidos estes que lhes revestem com 

capacidades de religação do homem com seu passado e que esclarecem ser a memória um de 

seus pontos fundantes. 

 Por essa razão, a memória foi tida em variadas mitologias como importante entidade 

cosmogônica. Como aprofundado por Mircea Eliade (2013), suas múltiplas personificações3 

                                                             
3 Mircea Eliade (2013) esclarece que além das mitologias ocidentais, a importância dada à memória manifesta-se 

também nas culturas orientais, como nas histórias de Matsyendranâth e Gorakhnâth, ou ainda na de Dîghanikaya, 
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denotam que o tempo passado, sua compreensão, apreensão e resgate sempre foram 

preocupações permanentes de quem a elas recorria. Como ressalta o autor, Mnemosyne, a deusa 

da memória grega, se instituiu como a principal referência ao universo mítico ocidental, dada 

a centralidade da cultura grega que ainda hoje se faz preponderante para diversas reflexões 

sobre o homem.  

Mnemosyne, a memória personificada, teve esse nome em função do verbo mimnésken, 

“fazer-se lembrar, fazer pensar, lembrar-se de” (Brandão, 2002: 213) que por sua vez derivou-

se do radical indo-europeu mna-, pertencente à raiz men-, que gerou no latim memini, “eu me 

lembro”, também referido ao aoristo sânscrito amnasisuh, “eles mencionaram” (Commelin, 

2011). Sob essas significações, evidencia-se que sua função sempre esteve atrelada à retomada 

do passado – valorizada em uma civilização de tradição puramente oral –, mas imbuída também 

por um sentido de dominação e conquista do eu, do social e do tempo, como destaca Jean-

Pierre Vernant (2012) ao avaliar suas propriedades psicológicas. Em seu relato mitológico, é 

filha de Urano (Céu) e Geia (Terra) – o que a torna uma das seis Titânidas –, e mãe das noves 

musas, geradas com Zeus após nove noites4, que atrelam suas ações às diversas manifestações 

importantes ao povo grego. 

 Em contraponto à sua atuação, Mnemosyne foi acompanhada pelo esquecimento, 

manifestado por Lete, como explica Harald Weinrich:  

Nos gregos Lete é uma divindade feminina que forma um par contrastante 

com Mnemosyne, deusa da memória e mãe das musas. Segundo a 

genealogia e teogonia, Lete vem da linhagem da Noite (em grego Nyx, Nox 

em latim), mas não posso deixar de mencionar o nome de sua mãe. É a 

Discórdia (em grego, Eris, em latim, Discordia) – o ponto escuro nesse 

parentesco. Mas na interpretação desse mito a genealogia tem só um 

pequeno papel, pois “Lete” (ele ou ela) é sobretudo nome de um rio do 

submundo, que confere esquecimento às almas dos mortos. Nessa imagem 

e campo de imagens o esquecimento está inteiramente mergulhado no 

elemento líquido das águas. Há um profundo sentido no simbolismo 

dessas águas mágicas. Em seu macio fluir desfazem-se os contornos duros 

da lembrança da realidade, e assim são liquidados (Weinrich: 2001: 24). 

                                                             
em que sua faculdade se relaciona ao despertar e à vigília para o sagrado, em contraposição ao acorrentamento 

mundano próprio da condição humana. Essa relação encontrada na sabedoria vislumbrada por Buda “ao dilacerar 

o véu de maya ou ao suprimir a ignorância, torna possível a libertação, é um despertar” (Eliade, 2013: 106). 

4 Como detalha Junito de Souza Brandão (2002), as musas filhas de Mnemosyne são: Calíope, eloquência; Clio, 

história; Érato, poesia; Euterpe, música; Melpômene, tragédia; Polímnia, mímica; Terpsícore, dança; Tália, 

comédia; Urânia, astronomia. Jeanne Marie Gagnebin (2009: 03) ainda lembra que não foi por acaso que Zeus 

escolheu Mnemosyne como sua quinta esposa, “o rei dos deuses só pode verdadeiramente assentar seu poder ao 

assegurar-se de uma palavra que rememora sua dominação”. 
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 A participação contrastante e obscura de Lete na história de Mnemosyne influiu sobre 

essa última de duas formas que determinaram sua função no panteão grego e consequentemente 

na vida dos cidadãos. Na primeira delas, revestida por significados genealógicos, Mnemosyne, 

por ser mãe das Musas, se referia à oralidade manifestada por meio da poesia e dos cantos, que 

os poetas recorriam para revelar suas origens. Quando possuído pelas Musas, o aedo inspirava-

se diretamente em Mnemosyne, entrando em contato com os segredos do passado e com os 

mistérios do além. Sua manifestação não resgatava o passado, como função temporal, mas a 

própria essência do ser. Por essa razão, a função ocupada pelo poeta não era de recordar, mas 

sim presentificar a origem e o saber universal, sendo por isso uma dádiva sagrada reservada a 

poucos homens (Vernant, 2012; Eliade, 2013). 

 Nessa concepção, a deusa significava “tudo aquilo que foi, tudo aquilo que é, tudo 

aquilo que será”, como afirma Hesíodo na Teogonia (2011: 32,38), sendo por isso revelada a 

Alethéa (Verdade), em oposição pelo prefixo a- de seu radical léthe, referente ao que era 

esquecido quando não fosse verdadeiro. Os cantos a ela louvados transcendiam a vontade 

individual de lembrança e se dirigiam à função social de transmissão e legitimação do invisível, 

que trouxe profundas repercussões à consolidação dos atos heroicos na civilização grega. De 

acordo com Marcel Detienne (2008), como é possível notar no Canto II da Ilíada, a presença 

de Mnemosyne se associava ao Louvor, como derivação da Aletheia, em oposição à 

obscuridade e ao silêncio de Lete, que fazia desaparecer no esquecimento do Hades aqueles 

que não merecem ser lembrados, os nônumnoi – anônimos (Vernant, 2012).  

 Propriedades que foram radicalmente modificadas no momento em que Mnemosyne 

não remetia mais à genealogia, mas sim à escatologia, ao fim dos tempos, em que do seu poder 

“dependia o destino das almas depois da morte, potência ligada aos avatares das encarnações 

sucessivas de indivíduos” (Candau, 2013: 40). O momento dessa mudança não é consensual, 

mas tais significados são observáveis esparsamente nos textos de Píndaro, Ésquilo e 

Empédocles, e nos estudos que percebem que, a partir do século VII, o indivíduo teve como 

preocupação não mais o tempo cíclico e eterno dos deuses, mas a sua própria instabilidade, 

como afirma Joël Candau (2013). Virada que se concilia com as doutrinas órficas e pitagóricas 

que criam na reencarnação das almas e na condução da lembrança para as vidas antecedentes.  

No limiar do Hades, o defunto que bebe das águas do Lete esquece a sua 

vida passada e recomeça uma nova vida com o seu cortejo de provações e 

infelicidades, e isso indefinidamente, semelhante a Sísifo, a Ocnos e aos 

Danaides. Em contrapartida, a alma que se transforma no lago de 

Mnemósine relembra-se, desde o princípio, de toda a série das suas vidas 

anteriores e evade-se do triste ciclo do devir e das dores, do ciclo da 



25 

 

repetição sem memória (Candau, 2013: 40). 

 

 Sob essa funcionalidade, Mnemosyne altera sua presença mítica para possuir uma 

determinação mística (Garcia-Roza, 1990) sobre aquele que agora por esforço deve lembrar-

se de suas existências pregressas por meio das anamneses, ou rememorações. “Já não é o 

passado primordial que importa conhecer, mas a série de existências pessoais anteriores” 

(Eliade, 2013: 104). O alcance dessas informações seria desenvolvido por uma vida ascética, 

de exercícios capazes de rememorar essas experiências, com o fim de se livrar dos ciclos 

reencarnatórios. A progressão desses exercícios, as mnemotécnicas, exerceram influente papel 

nos desdobramentos dados à memória daquele momento em diante. Isso porque seu caráter 

supra-individual, seja ele genealógico ou escatológico, foi suplantado pela techné, em que os 

mecanismos de apreensão das informações tornaram-se prioritários ao que antes era 

transcendente. 

 Investigadas por Frances Yates (2007), essas técnicas tornaram-se notórias com 

Simonides de Céos5, poeta e pintor no século V a.C., considerado o primeiro a estabelecer os 

princípios gerais do que ficou conhecido como a arte da memória (ars memoriae). Preocupado 

em fixar a memória em locais, Simonides recorria às imagens e à escrita como recurso de 

organização das informações, acentuando com isso seu caráter técnico e, consequentemente, 

acelerando a dessacralização da memória, pois a memória estaria acessível a qualquer um que 

a exercitasse e não mais ao poeta inspirado. 

 Essa leitura foi confrontada por Platão ao defender a memória como extensão metafísica 

– inspirada nos pitagóricos –, mas aliada à argumentação racional e afastada do plano da 

revelação. Para ele, a memória é a faculdade de acesso ao saber puro e absoluto que a alma 

encontrou entre as suas várias passagens terrestres e que esqueceu ao reencarnar no momento 

em que ingeriu a água da fonte Lete. Por isso, ocupa lugar privilegiado na sua Teoria das Ideias, 

na qual é possível encontrar menções à sua procura em diversos textos de sua obra, como 

Ménon (2003), O Banquete (2009), Fédon (2003) e Teeteto (2001), principalmente. 

 Por meio da analogia feita por Sócrates entre a memória e um bloco de cera, quando 

                                                             
5 Como narra Yates (2007: 20), Simonides, em um banquete oferecido pelo nobre Scopa, cantou um poema em 

honra de Castor e Pólux. Scopa então, disse-lhe que não o pagaria mais do que metade do preço, encarregando os 

Dióscuros de pagar a outra metade, e logo em seguida o levaram. Quando estava do lado de fora da casa, o teto 

caiu, todos os convidados morreram e os cadáveres ficaram irreconhecíveis. Foi Simonides, por meio de uma 

“espacialização da memória”, quem conseguiu reconstituir a cena e apontar cada um dos presentes.  
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defende que as almas possuem impressões distintas do que é rememorado por cada uma6, Platão 

diferirá o mundo das Essências do mundo Sensível, em que o primeiro remeteria à esfera 

correspondente à Eternidade, à Verdade (Aletheia), à Justiça e à Sabedoria e que seria 

propriamente o domínio de Mnemosyne. Já o mundo Sensível, terreno das almas esquecidas, 

estaria sujeitado à morte e à degradação. O que separa um mundo do outro estaria nas verdades 

acessadas pela filosofia, em contraposição aos métodos de rememoração utilizados pelos 

sofistas e demagogos. Esta crítica que em Fédon faz Platão inclusive interrogar-se sobre a 

validade da escrita para a lembrança7. Nessa oposição que delega a ignorância à esfera do 

esquecimento e o saber ao campo da Memória, Platão enraizou as bases para a moral grega ao 

ver que: “Para aqueles que esqueceram, a rememoração é uma virtude; mas os perfeitos não 

perdem nunca a imagem da verdade e não têm necessidade de a rememorar” (2003: 250). 

 Em outro caminho do pensado por Platão, encontram-se ainda as compreensões de 

Aristóteles (2012), que desvincula o ideal de memória da imortalidade ao aproximá-la de um 

corpo limitado e incompleto. Para ele, a fonte do conhecimento é vinculada ao sensorial, sua 

percepção é tratada pela imaginação, para só então essas imagens formarem o intelecto, em 

que a memória responderia a esta imagem mental. Com isso, Aristóteles diferencia a memória 

em si, mneme, ou a conservação do passado, da reminiscência, mamnesi, capacidade de 

evocação deste passado. De acordo com Candau, para Aristóteles “a memória entrega-se ao 

tempo e dessa forma vai obrigar o homem a elaborar representações do tempo que passa” 

(2013: 42). 

A dimensão humana para a qual Aristóteles se dirige possibilitou diferentes rumos ao 

entendimento que se teve de memória, como os limites e as capacidades desse humano, bem 

como a forma como suas representações são formadas, tais como a historiografia. Como ainda 

se verá, os caminhos aristotélicos e platônicos se tornaram responsáveis pelo que Jacques Le 

Goff (1997) nominou como “laicização da memória”, em que propriamente o indivíduo e sua 

                                                             
6 Declara Sócrates em Teeteto (Platão, 2001): “Pois então, digamos que se trata de um dom da mãe das Musas, 

Memoria: exatamente como quando, à guisa de assinatura, imprimimos a marca de nossos anéis, quando pomos 

esse bloco de cera sob as sensações e os pensamentos, imprimimos nele aquilo que queremos recordar, quer se 

trate de coisas que vimos, ouvimos ou recebemos no espírito. E aquilo que foi impresso, nós o recordamos e o 

sabemos, quanto a sua imagem (eidõlon) está ali, ao passo que aquilo que é apagado, ou aquilo que não foi capaz 

de ser impresso, nós esquecemos (epilelesthai), isto é, não o sabemos” (191d). 

7 Utilizando o mito de Teuth, quando este deus apresenta ao rei egípcio Tamus a escrita como um remédio para a 

memória falha. Tamus felicita Teuth pela descoberta, mas o adverte: “Porque esta invenção, ao dispensar os 

homens de exercer a sua memória, produzirá o esquecimento na alma daqueles que tiverem adquirido 

conhecimento dela; enquanto confiantes na escrita, eles procurarão fora, graças a caracteres estranhos, e não já no 

interior e graças a eles próprios, o meio de se relembrarem” (Platão, 2003: 274b-275b). 
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sociedade se tornam eixos centrais para as formulações sobre as ações mnemônicas.  

Tem-se com isso dois campos difusos, a memória pensada como mythos e como logos, 

subdivididos nas concepções genealógica e escatológica, no primeiro caso, e nas formulações 

de Simonides, Platão e Aristóteles, em segundo. Em todos eles já se entrevia a maneira como 

a compreensão sobre memória era alimentada por diferentes perspectivas, que incluíam 

diversas espacializações e temporalizações, em dependência ao modo como foi simbolizada. 

Variações que foram assimiladas, reformuladas ou negadas nos diversos estágios pelos quais 

os estudos sobre memória se estabeleceram, incluindo as manifestações que possuem na 

atualidade, como ainda pretende se mostrar. Contudo, antes de se refletir comparativamente, o 

que o pensamento mnemônico grego propulsionou foi sentido diretamente nos dois períodos 

que lhe são sequentes, o romano e medieval, que colaboram na fundamentação do que se 

entenderá como memória posteriormente. 

Em clara continuidade às técnicas de Simonides, o período romano possuiu três obras 

referenciais ao desenvolvimento da memória: os tratados Instituto oratoria, de Quintiliano, o 

Ad Herenium libri IV, de autor desconhecido, e De oratore, de Cícero (Yates, 2007).  

Neles se desenvolvem a mnemotecnia grega, fixando a distinção entre 

lugares e imagens, precisando o caráter ativo dessas imagens no processo 

de rememoração (imagines agentes) e formalizando a divisão entre 

memória das coisas (memoria rerum) e memória das palavras (memoria 

verborum) (Le Goff, 1997: 23). 

 

No último caso, Cícero, além de resgatar a história de Simonides, propondo assim uma 

“topofilia da memória” (Candau, 2013: 60), também foi responsável, ao seguir as ideias 

platônicas, por inserir a memória como elemento vinculado à Virtude. Para ele, a Virtude é “o 

hábito da mente em harmonia com a razão e a ordem da natureza” (Yates, 2007: 21), possuindo 

quatro partes: Prudência, Justiça, Força e Temperança, sendo a memória pertence à Prudência, 

junto da Inteligência e da Providência. Contudo, é válido notar que, sob esse sentido, as 

aptidões nas quais a memória se inclui não se referiam mais à imortalidade do indivíduo, mas 

ao bem-estar e à sobrevivência da res publica, onde quem detinha essa capacidade era o 

historiador, e não mais o aedo. Weinrich (2001: 59) lembra ainda que, sob esse quadro, a 

sombra do esquecimento fez-se presente como método político, conhecido como damnatio 

memoriae, que se caracterizava por apagar dos registros oficiais os que eram considerados 

inimigos do Estado, tornando-os esquecidos para sempre, o que reafirma a Virtude de Cícero 

como elemento de fortalecimento dos princípios morais da sociedade.  
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A Virtude que ainda formaria, junto das influências retóricas e teológicas da Grécia 

Antiga, a base das diferentes concepções de memória da teologia cristã medieval. Esta que, em 

sua essência, já recebera fortes atribuições advindas da tradição judaica, considerados 

legitimamente os povos da memória. Sob o verbo zakhor, “lembra-te”, como esclarecido por 

Yosef Yerushalmi (1992), o dever de memória é o imperativo presente tanto no Antigo como 

no Novo Testamento8. Em ambos os casos, mas evidenciada com maior clareza na identidade 

judaica, a memória se refere à genealogia e ao fundamento de união desse povo, estando 

presente sobretudo a partir do Deuteronômio, mas igualmente no Torah e nas leituras 

posteriormente encontradas no Talmud e no Midrash (Herschel, 1995). Esse princípios 

adquiriram traços históricos, ainda segundo Yerushalmi, no decorrer de todo século XX, 

compreendidos principalmente a partir da experiência do Shoah. 

A forma como o cristianismo assimilou cada uma dessas influências fez com que a 

memória se tornasse um elemento de suma importância em sua teologia, ao mesmo tempo em 

que dela partem diferentes caminhos interpretativos, que aqui serão explorados pelo que se 

acredita serem seus eixos centrais capazes de sustentar as reflexões que se seguirão. Como Le 

Goff (1997) sugere, a memória cristã utilizou todas as compreensões anteriores, assim como 

foi a partir delas capaz de se reinventar, como é demonstrável, por exemplo, no tratamento que 

possui com o passado. Este, para além da recordação cronológica judaica recorrida na escrita 

sagrada, é visto também como “presença-real” do próprio Deus, manifestado na trans e 

consubstanciação de seus rituais, que lhe remete à experiência atemporal grega. 

Essa coexistência e entrecruzamentos de interpretações podem ser observados em 

variados estudos da memória existentes na Idade Média. Entre eles, possui grande notoriedade 

as compreensões de Santo Agostinho, que entendeu a memória como caminho transcendental, 

ao mesmo tempo em que ordenado pela reflexão advinda da retórica, como é possível ver em 

suas obras De Trinitate (1994) e Confissões (2011),  principalmente. A memoria, para ele, é a 

chave intelectual entre o homem e Deus, pois ela equivaleria, tal como a Santíssima Trindade, 

ao Pai, como consciência do mundo e do Supremo, seguida pela intelligentia (Filho) e a 

voluntas, correspondendo ao Espírito Santo. Nessa relação, contudo, a memória não era 

dimensionada a uma pré-recordação apriorística, tal como Platão, mas sim um saber que 

poderia ser construído em vida visando ao conhecimento de Deus.  

                                                             
8 Ainda que valorativa acerca da memória como instrumento de perenidade identitária, Weinrich (2001: 59) 

esclarece que, tal como os romanos, no judaísmo encontram-se também os traços do esquecimento, especialmente 

na ameaça profética oblivione delebitur nomen eius (“de esquecimento seja apagado o nome dele”). 
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Para isso, Santo Agostinho se vale de uma imagem, o “Palácio da Memória”9, um lugar 

onde conseguiria reunir-se com si próprio e consequentemente com o Supremo, ao explorar as 

diferentes manifestações que a sua memória possui: a dos sentidos, a intelectual, e a memória 

dos sentimentos. Esse palácio ofereceria condições de aprofundar o conhecimento sobre as 

próprias imagens e seu ordenamento, o que trouxe à atividade agostiniana uma clara ênfase 

psicológica, inspirada nas imagens mentais pensadas por Aristóteles. 

Entendida como faculdade de acesso ao ente Supremo, as ideias de Santo Agostinho 

repercutiram diretamente em São Tomás de Aquino (2014), para quem a memória possui uma 

dimensão ética daqueles que buscam a aproximação da perfeição divina, e principalmente nos 

que entenderam que o alcance da memória plena ocorreria por meio da oração contemplativa 

e do desenvolvimento da consciência individual. 

Nesse sentido, Yates (2007) destaca a ars memoriae utilizada pelos místicos medievais, 

praticada por meio de exercícios exaustivos que visariam à “purificação da memória mediante 

o exercício da esperança, que aspira a Deus, Sumo Bem, à sua bem-aventuraça e aos meios 

para consegui-las” (Eckhart, apud. Berardino, 2002). As diferentes compreensões místicas 

feitas por Raimundo Lulio, São João da Cruz, Dionísio Aeropagita e Mestre Eckhart se 

somaram ainda a outras doutrinas, como a alquimia, cabalística, astrológica e mágica, que 

influenciaram as práticas mnemônicas estendidas até a Renascença, principalmente nas 

compreensões de Giordano Bruno10 (Berardino, 2002; Borriello, et.al. 2003). 

Esse caminho ascético aberto por Santo Agostinho naturalmente não conseguiu 

infiltração nas camadas populares medievais, marcadas pela tradição fortemente oral, como 

lembra Paul Zumthor (1993). Nesse caso, o cristianismo recorre à sua própria liturgia como 

meio de preservar os feitos de Jesus, transmitidos pelo conjunto de apóstolos e sucessores. 

Nesses ensinamentos observa-se, em razão da própria história dessa religião, a memória 

atrelada diretamente à morte e à ressurreição, seja do seu messias ou dos santos e mártires que 

                                                             
9 Ainda que a imagem de Palácio tenha se tornado a mais conhecida na obra de Santo Agostinho, no Livro X das 

Confissões (2011), o pensador vale-se ainda de outras metáforas, tais como “ventre”, “imensa caverna”, “seio”, 

“esconderijos”, “amplos e infinito santuário”, e por elas se destacam as tentativas de espacialização de seus 

conteúdos e onde se conservariam também os elementos advindos do esquecimento.  

10 Em um dos exemplos expostos por Yates (2007), uma das mais requintadas formas de memorização aliada às 

imagens vêm de Giordano Bruno, que via a ars memoriae como forma de integrar todos os planos do homem, com 

um fim transcendente. Cada praticante se dispunha a descobrir os seus símbolos afins e dispô-los dentro de rodas, 

novos espaços mnemônicos geométricos nos quais se introduziam imagens hieroglíficas, entre outras, extraídas 

por Bruno de um manual sobre magia de Agripa, no qual se dá uma série de imagens mágicas das estrelas, que 

este empregou no seu sistema de memória. Estas associações entre memória e espaço, entretanto, não serviam 

apenas à tarefa de manter informações a salvo do esquecimento, mas representava uma forma de compreensão das 

estruturas que ordenavam o mundo. 
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o seguiram. Com isso, a Igreja emprega uma série de manifestações e elementos capazes de 

gerar uma memória permanentemente acessada. Nas tradicionais comemorações como, por 

exemplo, a Eucaristia, o Advento de Pentecostes, Natal, Quaresma, Páscoa e Ascensão, se 

conseguiria aliar todos os instrumentos litúrgicos a um calendário capaz de inserir o povo nessa 

memória ritualmente.  

De acordo com Philippe Ariès (1989), a diversidade de usos que a memória teve, que 

ainda foram estendidos por todo o sistema de decoração dos salmos e manuscritos transmitidos 

dentro dos mosteiros e universidades, pode ser refletida pelo modo como as temporalidades 

vividas nesse período foram coordenadas pela Igreja. Por meio das cronologias particulares, da 

partilha das narrativas monásticas e da fixação dos dogmas, houve um intento instrumental da 

memória em favor de uma coesão e de uma sincronização social, necessária naquele momento, 

e que foi estendida nos períodos posteriores.  

Nesse sentido, é possível perceber nesta sucinta apresentação que nos três períodos – 

grego, romano e medieval –, a memória foi tida como eixo central para como se estabeleceu a 

vida individual e social naquelas épocas. A variedade de interpretações esclarece, como 

pontuado no início deste capítulo, que a ideia de memória se mantém sob definições móveis, 

readequadas de acordo com as específicas necessidades culturais. Contudo, ainda que as 

compreensões futuras sofram novas readequações, pode-se afirmar que nos citados momentos 

foram definidos os principais contornos do pensamento mnemônico: a experiência da memória 

como ente sobre-natural, em suas manifestações míticas, místicas e teológicas; a memória 

como instrumento social, referente às funções políticas, organizativas e unificatórias; e sua 

atuação no indivíduo, demonstrada em seu desenvolvimento imagético e em sua busca 

orientada para fins éticos ou transcendentais.  

A partir dessa verificação se construirá a argumentação a seguir, entendendo que esses 

contornos possibilitaram três encaminhamentos fundamentais aos estudos da memória. O 

primeiro deles, a partir de sua assimilação ideológica e sua atuação nas formas de produção e 

reprodução culturais, por meio do qual os indivíduos e grupos vivem com seu passado, seguido 

por sua apropriação nas compreensões subjetivas, desenvolvidas pelas mnemotécnicas 

contemporâneas e na elaboração feita pela psicologia e filosofia. E, por fim, será vislumbrada 

a compreensão tida sobre memória a partir da sua organização, trabalhada principalmente sob 

a ideia de arquivo.  Seu ordenamento não se refere à cronologia em que cada uma se deu, mas 

sim dispõem-se como leituras ocorridas concomitante e simultaneamente. Sua separação aqui 

exposta tem caráter sintetizador de ideias, que visam a se aproximar ao modo como a memória 
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poder ser entendida atualmente. 

 

1.3 Memória e Sociedade       

A Memória é para aqueles que esqueceram.  

Plotino  

 

Ainda que as diferentes concepções de memória anteriormente expostas tenham 

demonstrado implicitamente a confluência destas com as sociedades que as desenvolveram, é 

consensual entre os autores que pensaram o tema que essa relação se tornou mais notória 

somente a partir da Modernidade. Isso porque foi a partir desse período que a memória foi vista 

como construção social elementar que operaria, junto de outros valores, na  organização e no 

desenvolvimento dessas sociedades.  

De acordo com Krzysztof Pomian (1993), a gradual modificação das funções da 

memória se configurou principalmente em decorrência das compreensões temporais que 

passaram a influenciar esse período, divididas sob duas circunstâncias. De um lado, a 

compreensão temporal cristã, estabelecida entre o tempo cíclico de seus rituais e celebrações 

com sua progressiva institucionalização, que requereu a adoção da perpetuidade, vinda 

principalmente de sua escrita documental. De outro, a ascensão do pensamento científico, em 

que sob uma nova concepção do universo, da Terra e da vida desenvolve-se um outro olhar 

sobre o passado, uma superioridade que o observava como tempo decorrido e que mirava o 

futuro como período promissor. A essa divisão, soma-se, ainda, uma economia emergente, que 

capitalizava o tempo como meio de produção, tanto em sua monetarização com o papel moeda 

quanto em sua regulagem por meio do relógio, vistos pelo autor do seguinte modo: 

Resumindo, se a religião é constitutivamente passadista, se os que por ela 

são responsáveis se empenham essencialmente em preservar o depósito da 

fé, a eles confiado pelos seus predecessores para ser transmitido intacto à 

posteridade, a ciência, por seu lado, é essencialmente futurista: os que a 

praticam têm a missão de provocar mudanças no estado dos nossos 

conhecimentos e enriquecer a panóplia dos meios para os adquirir. 

Enquanto a religião dá a preferência a um mundo fechado e a um tempo 

finito, a ciência não poderia prescindir do duplo infinito, espacial e 

temporal (Pomian, 1993: 48). 

 

Para as sociedades, a compreensão tida por meio dessas divergências trouxe mudanças 

radicais na forma como passaram a enxergar seu tempo e suas memórias. Isso porque, de 

acordo com André Leroi-Gourhan (2002), esse cenário colocou diante da sociedade uma 



32 

 

enorme memória coletiva, quando, pela primeira vez, o homem vê diante de si todo o seu 

passado, pronto para ser controlado, compreendido e manipulado, ainda que essas operações 

fossem feitas de modos distintos. Por um lado, para aqueles que observavam suas memórias 

sob as lentes das tradições, o passado seria visto como sustentação do presente, contraposto ao 

olhar científico, que, em favor da projeção do futuro, veria a memória como algo a ser 

apreendido e ultrapassado.  

Essas duas posições criaram caminhos díspares ao papel social da memória e que 

demarcaram o princípio da “crise da memória” da Modernidade, como observado por Richard 

Terdiman (1993). Para o autor, enquanto compreendida em seu fluxo contínuo e sem rupturas, 

como observado, por exemplo, na concepção religiosa, a memória é entendida como ligação 

orgânica ao passado, em sua função de trazer sentido ao coletivo. Esse emprego será negado 

pelo discurso científico, principalmente a partir do Iluminismo, quando o passado foi ordenado 

de acordo com o que é válido de ser lembrado. A crise à qual o autor se refere, se repercute, 

em especial, nos estudos que procuraram entender os fenômenos mnemônicos em 

correspondência com o social. 

Em relação à primeira posição, a memória se referiria a uma tradição compartilhada, 

em que o passado exerce influência sobre o agora ao manifestar-se em representações comuns 

à sociedade, como, por exemplo, em comemorações, celebrações, aniversários, devoções ao 

passado e demais rituais de permanência. Uma experiência (Erfahrung), como nomeado por 

Walter Benjamin (1995), que visaria à consolidação de laços afetivos comuns a esses grupos 

com base na troca permanente dos indivíduos deles participantes. Essa visão é consonante ao 

conceito de “memória coletiva”, pensado pelo sociólogo Maurice Halbwachs (1990), que vê 

esse fenômeno como sendo eminentemente social, produto das relações mantidas entre os 

homens e seu passado. 

Influenciado pela concepção de “fatos sociais” de Emile Durkheim11, Halbwachs 

observou a memória como um enunciado que os grupos sociais produzem das informações e 

sistemas de valores “negociados” entre todos os participantes. Desse modo, a memória se 

encarregaria de intensificar a coesão social, por meio de afetividades comunitárias em torno 

dos mesmos conteúdos e que, por isso, se constituiria como um importante instrumento de 

                                                             
11 Em Representações individuais e representações coletivas, Durkheim (1994) traçou uma analogia entre a esfera 

da memória e da representação coletiva. A memória, nesse caso, via-se reduzida a um arquivo de representações, 

não sendo levados em conta os movimentos reais que essas representações exprimem. 
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construção das identidades12.  

Entretanto, mesmo acompanhando as reconhecidas afirmações de Halbwachs, Candau 

(2013), em sua concepção de “memória partilhada”13, e James Fentress e Chris Wickman 

(2003), ao diferenciarem “ação” e “representação”, relativizam as argumentações anteriores ao 

destacarem a necessidade de aprofundar os envolvimentos relativos à conservação das imagens 

mnemônicas atuantes sobre o social. Nesse sentido, é válido pensar não na memória coletiva 

em si, mas no como ela se tornou memória, em como seus valores foram sedimentados na 

sociedade e sobre quais forças intervieram em sua formalização. 

Em certo aspecto, foi sob esse sentido que o olhar científico se virou, observando a 

memória como fenômeno que requer a objetivação de uma perspectiva instrumentalizada, que 

recorra ao passado para organizá-lo e restaurá-lo, por meio de narrativas que consigam dar-lhe 

significado e condições de intelecção do presente. Nesse sentido, a História, como disciplina 

moderna, se oporá e triunfará sobre a “memória coletiva”, de acordo com Paolo Rossi (2010), 

ao não estar mais sujeita à instabilidade desta, mas por se instituir como “a ciência dos homens 

no tempo”, ao permitir conhecer “o presente pelo passado” e também “o passado pelo 

presente”, como apontado por Marc Bloch (2002: 33). 

Embora o campo de articulação da História não fosse novo, podendo ser observado 

desde a Grécia Antiga, principalmente nas figuras de Tucidides e Heródoto, quando sua 

denominação e objetivos14 se estabelecem e o “narrador” é responsável pela coleta das 

informações e pelo testemunho dos fatos, a apropriação científica anteriormente citada trouxe 

à História outras funcionalidades instrumentais. Para Weinrich (2001), mesmo que em ambos 

os casos a História reflita sobre “pôr algo em relevo”, até a Idade Média “o passado não é só o 

passado, é também, no seu funcionamento textual, anterior a toda a exegese, portador de 

valores religiosos, morais, civis”. Esse relevo foi diverso do tratado pela ciência histórica, que 

                                                             
12 A reciprocidade dessas ações foi observada por Henri Bergson (2010), por quem Halbwachs foi também 

influenciado, e Frederic Bartlett (1977), que atuou na elaboração do conceito de “memória coletiva”, trazendo-lhe 

uma ênfase psicológica que colabora na compreensão da memória como capacidade individual, tema do próximo 

subcapítulo. 

13 Segundo Candau (2013: 77), “no sentido que ela sugere a existência de processos concretos de convergência, 

de encontro e de agregação de recordações, tornadas possíveis pela presença dos sociotransmissores”. 

14 Nas palavra de Jacques Le Goff, “a palavra história vem do grego antigo historie, em dialeto jônico. Esta forma 

deriva da raiz indo-europeia wird-, weid, ‘ver’. Daí o sânscrito vettas ‘testemunha’ e o grego histor ‘testemunha’ 

no sentido de ‘aquele que vê’. Esta concepção da visão como fonte essencial de conhecimento leva-nos à ideia que 

histor ‘aquele que vê’ é também aquele que sabe; historien em grego antigo é ‘procurar saber’, ‘informar-se’. 

Historie significa pois ‘procurar’. É este o sentido da palavra em Heródoto, no início das suas Histórias, que são 

‘investigações’, ‘procuras’”(1997:158). 
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estabelece uma relação causal com o passado, instrumentalizando o tempo sob imperativos 

lógicos que se irradiam por diversas outras áreas científicas (Ricouer, 2007).  

Isso representou em um primeiro plano uma concepção de memória institucionalizada 

e monumentalizada15, resultante de um olhar que irá avaliá-la e interpretá-la, exercendo, como 

afirmado por Ricouer (2010), uma função corretiva ao representá-la criticamente a partir de 

um certo grau de intencionalidade ideológica e dogmática. A função do historiador foi, por 

isso, elementar ao modo como o passado é realocado no presente, pois será ele o personagem 

a legitimar o que será restaurado, dando-lhe, como afirmado por Walter Benjamin (1994), 

“fisionomia às datas”, ao marcar temporalmente e cronologicamente os conteúdos sociais. Esse 

papel também foi observado por Tzvetan Todorov, quando afirma que: 

Como todo trabalho sobre o passado, o trabalho do historiador jamais 

consiste apenas em estabelecer fatos, mas também em escolher alguns 

deles como sendo mais destacados e mais significativos que outros para, 

em seguida, relacioná-los entre si; ora, esse trabalho de seleção e de 

combinação é necessariamente orientado pela busca não da verdade, mas 

do bem (Todorov, 2003: 150). 

 

 A operação analítica da História em destrinchar e avaliar o passado foi, em resposta, 

vista por Halbwachs como uma evocação permanente de um “cemitério tradicional do passado” 

(1990: 57) que ignoraria uma memória viva, sempre renovada através dos tempos, como seu 

conceito de coletividade pressupõe.  

Procurando ir além do debate que marcará as análises sobre “memória coletiva” e 

História, que exigiria uma profunda distinção entre correntes do pensamento que 

acompanharam os séculos XIX e XX, Claude Lefort (2000) procura, por meio dessa oposição, 

traçar similaridades entre ambas. Para o autor, em ambos os casos é possível perceber que, 

junto das representações mnemônicas, encontram-se também esquecimentos intencionais ou 

voluntários que denotam a seletividade pela qual essas memórias estão sujeitas.  

Por trás da “memória oficial”, pertencente tanto ao coletivo quanto às visões 

estabelecidas pela História, estariam as memórias que não se presentificam, pertencentes às 

culturas minoritárias ou periféricas, que estiveram fora do discurso hegemônico que 

regulamenta e uniformiza o que será lembrado. Quando observados os regimes políticos 

totalitários que marcaram o século XX, é exemplar a constituição deste campo de “memórias 

                                                             
15 Do latim monuentum, o termo se dirige à raiz indo-europeia men-, que manifesta uma das funções do espírito 

(mens-), a memória (memini-), que define sua atuação como instância responsável pela perpetuação das 

sociedades. 
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em disputa”, como nomeado por Michel Pollak (1989), entre uma organizada, mas também 

opressora, e uma subterrânea, marcada pelo silêncio dos que não conseguem ser lembrados. 

O cunho ideológico inerente a esse cenário implica, como destacado por Ricouer 

(2007), sucessivas distorções da realidade, legitimações de específicos poderes e de sua 

integração por meio de sistemas simbólicos. Crítica essa já preconizada por Friedrich Nietzsche 

(2009), para quem a memória sempre foi algo criado, gerado e imposto socialmente, e que 

remontaria à consciência permanente de uma dívida, de uma ação que é obrigatoriamente 

lembrada, e que, por isso, se relacionaria à ideia de violência e culpa, em referência à teologia 

judaico-cristã.  

Na atualidade, esse sentimento se assume como um “dever de memória”, contraposto 

ao esquecimento eminente, que torna o memorar e o esquecer participantes de um percurso 

político marcado pelos diversos casos de anistia criminal, política e moral16. Não à toa, de 

acordo com Le Goff será nesse período que “tornar-se senhores da memória e do esquecimento 

é uma das grandes preocupações das classes, dos grupos, dos indivíduos” (1997: 45).  

São sob essas condições que em parte se explica o atual boom da memória, como 

denominado por Andreas Huyssen (2014), em que, valendo-se da enorme irradiação 

documental e monumental, variados povos e culturas requerem seu espaço na História ao 

buscarem construir alternativas aos discursos mnemônicos estabelecidos. Para o autor, a 

obsessão comemorativa, a nostalgia, o interesse pela história e pela arqueologia e o prestígio 

dado ao patrimônio serão fenômenos crescentes em uma sociedade que requer 

permanentemente seu passado como condição de inserção dos indivíduos no espaço e no 

tempo.  

Legitimação essa que ainda se caracterizou pelo fortalecimento dos “lugares da 

memória”, como emblematicamente esclareceu Pierre Nora (1993), ao observar que, em 

oposição à memória espontânea de uma experiência internalizada, a sociedade moderna assiste 

à formação de uma memória que se dá fora das pessoas, manifestada nos arquivos, bibliotecas, 

museus, cemitérios, arquiteturas, e no grande número de monumentos presentes em todas as 

cidades, fruto justamente do maior acesso à memória coletiva que os povos tiveram, mas 

também dos conflitos que esse mesmo cenário engendrou. Nora indica que esses lugares 

guardariam a função de indicadores mnemônicos dos grupos que os estruturaram 

                                                             
16 Esses, em parte, envolvidos pela “emergência da vítima”, como se referiu Michel Wieviorka (2007), de uma 

memória que não cessa de ser lembrada e recorrida, como um luto com o dever de não ser esquecido. 
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hierarquicamente, sendo capaz, por isso, de se definir e ao mesmo tempo se diferenciar de 

outros grupos, reforçando o sentimento de pertencimento e fronteiras na sociedade. Contudo, 

ainda segundo o autor, essas formações só acontecem como problema intrínseco da perda de 

identidade desses grupos sociais, que pretendem resguardar do esquecimento o que em essência 

já foi esquecido e que, por isso, nesses lugares estão contidos somente os restos “de uma outra 

era, das ilusões da eternidade” (Nora, 1993: 15).  

Além de confirmar o uso da memória para sustentação ideológica, a contribuição de 

Nora será fundamental para se analisar o modo como essas instituições pensaram a memória 

que foram incumbidas de resguardar, tema que será em breve aprofundado. Contudo, antes da 

efetiva exteriorização praticada por esses lugares, as reflexões que acompanharam os citados 

estudos da Sociologia e da História também pensaram a memória como capacidade não 

somente exterior ao sujeito social, mas como faculdade a que todo indivíduo está imbuído e 

que está igualmente sujeita a construções e modificações permanentes, a depender do modo 

como esse assimila a sua realidade. Esse enfoque será abordado nas próximas páginas, 

considerado principalmente a partir das disposições orgânicas e psicológicas a que a memória 

se envolve. 

 

1.4 Memória, Corpo e Imagem 

Pensar é especular com imagens. 

Giordano Bruno  

Tudo o que é imagem tende, em certo sentido, a tornar-se afetivo, 

 e tudo o que é afetivo tende a tornar-se mágico. 

Edgar Morin 

  

 Walter Benjamin (1994), em seus textos Experiência e Pobreza e Infância berlinense 

por volta de 1900, destacou, em crítica à sociedade burguesa do final do século XIX, que a 

humanidade passava por um empobrecimento das experiências coletivas, derivada das perdas 

das referências que as norteavam. Como compensação a essa falta, o autor lança mão de um 

outro conceito de experiência (Erlebnis), ligado à vivência e à centralidade no sujeito, em como 

este lidaria com seu mundo a partir de suas subjetividades. Ao comentar essa ideia, Jeanne 

Marie Gagnebin (2009), vê que junto de um discurso social hegemônico, o qual Benjamin 

critica e que foi observado anteriormente em relação ao papel da memória na sociedade, este 

conceito de “vivência” tornou-se uma preocupação crescente do autor e de diversos estudos do 

início do século, que passaram a observar os valores individuais e em como o sujeito assimilaria 
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esse cenário que lhe estava sendo imposto.  

 A memória, nesse sentido, rompe-se sob duas intenções díspares: uma envolta por uma 

temporalidade específica – determinista e cronológica, como pensada no discurso social e 

histórico –, contraposta pela variabilidade de significados pertencentes à memória individual, 

foco das competências científicas que a pensaram a partir de suas qualidades neurológicas, 

psicológicas e filosóficas. Para essas, mais do que um condicionante externo, a memória se 

configura como um fenômeno aberto e em dependência ao modo como as experiências 

individuais são geradas e gerenciadas. Por essa razão, observam primordialmente as funções 

mnemônicas aliadas ao corpo, como lugar incumbido de conservá-la para tão somente 

reinventá-la por meio de sua própria temporalidade, de sua capacidade de narrativizá-la.  

 A essa percepção do corpo como repositório da memória, como um lugar onde as 

imagens se inscrevem em decorrência do modo como o indivíduo absorve a sua realidade, 

remonta-se, como observado, ao postulado de Aristóteles. Foi a partir dele que se iniciam as 

reflexões acerca da atuação imagética em conformidade com a formação mnemônica, que 

posteriormente sofreria as reassimilações feitas pela ars memoriae medieval, em que as 

imagens mnemônicas estariam em dependência da capacidade imaginativa e retentiva de quem 

a praticava, e pelo pensamento teológico iniciado por Cícero, Santo Agostinho e São Tomás 

de Aquino, que aliaram o desenvolvimento mnemônico ao dom da Virtude. Contudo, a 

proximidade das concepções de imagem e memória ganham novos contornos a partir do século 

XIX, como metáfora possível para ilustrar a intangibilidade desse fenômeno no plano 

individual. De acordo com Hans Belting (2007) e Ricouer (2010), essa associação deve-se 

porque ambas, imagem e memória, poderiam ser definidas como “presenças de ausências” que 

possuem o corpo como lugar primordial capaz de canalizar seus rastros e vestígios. 

 Se realizada uma primeira aproximação com base em suas estruturas funcionais, 

compreendidas em termos de causalidade, a capacidade mnêmica de que todo ser humano está 

imbuído se envolve, de antemão, com uma complexa gama de variáveis presentes em cada 

organismo. A mutabilidade das sinapses neuronais junto das regiões cerebrais específicas por 

cada encadeamento mnemônico17 garante uma permanente inconstância entre fortalecimentos 

e enfraquecimentos de conexões, influenciadas pelo desenvolvimento do cérebro e da saúde do 

                                                             
17 Consensual na literatura neurológica (Izquierdo, 2010; Teixeira; Vale, 2014; Blakeslee, 2002), regiões do 

hipocampo e córtex etorrrinal são determinantes para o desempenho mnêmico, em que o primeiro se envolve mais 

com a memória a curto prazo e o segundo, com a de longo prazo. Relação que ainda sofre influência do lobo 

temporal, do córtex pré-frontal, do córtex cingular anterior, parietal e occipital, implicados junto dos sistemas 

sensoriais, responsáveis pela memória que atua nas capacidades motoras e proprioperceptivas.  
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organismo como um todo. O número de fatores interdependentes que cumprem específicos 

desenvolvimentos será ainda, por toda vida do indivíduo, alimentado por cada uma das 

experiências vividas, e estas, por consequência, impulsionarão novas conexões e reelaborações 

no sistema existente. Como resultado, a maneira como a cognição se configurará, além da 

singularidade orgânica, irá se constituir no modo como as impressões são articuladas e 

recorridas e, em resumo, no modo como o indivíduo dialoga com esses estímulos e no como 

ele elabora as suas representações. 

Mesmo que elucidativa, a concepção neurológica do funcionamento mnêmico deixa 

ainda em aberto a compreensão da experiência da memória, pela qual o indivíduo passa ao 

recordar-se de momentos passados, em que as imagens atuam não em um distanciamento 

temporal, mas como vivência presentificada. Esta, alheia à explicação racional, foi 

emblematicamente ilustrada por Marcel Proust, em sua magistral obra Em busca do Tempo 

Perdido. Nela, Proust narra a experiência de quando, ao visitar sua mãe, esta lhe oferece chá 

acompanhado por doces tipicamente franceses, as madaleines. Ao molhar o bolinho no chá e 

levá-lo à boca, Proust subitamente é tomado por um conjunto de imagens remetidas à sua 

infância, os dias passados na casa dos avós em Combray, as noites de verão e as visitas de um 

vizinho à noite. Vivência descrita da seguinte forma:  

De onde me teria vindo aquela poderosa alegria? Senti que estava ligado 

ao gosto do chá e do bolo, mas que o ultrapassava infinitamente e não devia 

ser da mesma natureza. De onde vinha? Que significava? Onde aprendê-

la? Bebo um segundo gole em que não encontro nada demais que no 

primeiro, um terceiro que me traz um pouco menos que o segundo. É tempo 

de parar, parece que está diminuindo a virtude da bebida. É claro que a 

verdade que procuro não está nela, mas em mim. 

A bebida a despertou, mas não a conhece, e só o que pode fazer é repetir 

indefinidamente, cada vez com menos força, esse mesmo testemunho que 

não sei interpretar e que quero tornar a solicitar-lhe daqui a um instante e 

encontrar intacto à minha disposição, para um esclarecimento decisivo. 

Deponho a taça e volto-me para o meu espírito. É a ele que compete achar 

a verdade. Mas como? Grave incerteza todas as vezes em que o espírito se 

sente ultrapassado por si mesmo, quando ele, o explorador, é ao mesmo 

tempo o país obscuro a explorar e onde todo o seu equipamento de nada 

lhe servirá. Explorar? Não apenas explorar: criar. Está em face de qualquer 

coisa que ainda não existe e a que só ele pode dar realidade e fazer entrar 

na sua luz (Proust, 1982: 31). 

 

 Em suas palavras, o autor sinaliza uma experiência que acontece além de qualquer 

vontade racional e de qualquer pensamento estruturante de significados. Proust percebe a 

memória como plena intuição involuntária, fundada na sensibilidade, em que o passado se 

presentifica e que, por isso, é indistinguível de qualquer temporalidade e de espacialidade. 
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Poeticamente consegue apresentar a vivência que a memória dá ao ser humano, de não ser um 

instrumento ou uma acumulação indiscriminada, mas sim de uma percepção que está latente, 

pronta para emergir quando estimulada, ainda que sujeita permanentemente ao esquecimento, 

como observa Benjamin (1994) em sua leitura18 dessa obra.  

A procura das razões que geram esse tipo de movimento das imagens adquiridas em 

tempo remoto e sua articulação presentificada foi alvo de diversas reflexões que procuraram 

apreender esse fenômeno. No campo da filosofia, as contribuições de Henri Bergson (2011) 

ganharam notoriedade nos diversos desdobramentos dos estudos da memória no século XX. 

Bergson, em crítica ao idealismo subjetivista, focado no indivíduo, e ao realismo materialista, 

que partia da instância externa à função-sujeito, privilegiando inclusive a materialidade do 

cérebro, observou a memória entre esses dois campos, um “jogo de representações” entre as 

imagens exteriores e interiores do indivíduo. 

 Para Bergson, as noções de passado, presente e futuro são construções artificiais, 

expressões estáticas criadas pela ciência, que procurou mensurar e espacializar a noção de 

tempo. Em contraponto, defendeu que a percepção estabelece o modo como o indivíduo 

apreende as imagens de seu mundo, a “matéria”, e que essas impressões moldam o modo como 

a memória será criada. Essa não se referiria a uma faculdade, pois não está sujeita ao exercício 

e nem ao arquivo, pois não só armazena, mas sim, a algo que está aí, pronto para aparecer na 

consciência, inclinando-se sobre o presente, em semelhança ao descrito por Proust. Bergson 

denominou essa memória de “pura”, em ligação ao seu conceito de duração, em que o presente 

e o passado se fundem em um movimento de assimilação e criação imagética, em contraposição 

à “memória-hábito”, fundada na repetição social de ações comuns e não refletidas. 

Sob essa perspectiva de uma memória que está à revelia do controle racional do sujeito, 

ainda que com ampla diferença das elaborações bergsonianas19, a teoria psicanalítica formulada 

                                                             
18 Com base nos escritos de Proust, Benjamin valeu-se da dimensão involuntária da memória para refletir sobre os 

sentidos pertencentes à rememoração (Eingedenken), observando que a memória é um processo bidirecional em 

que o “acontecimento vivido é finito (...), ao passo que o acontecimento rememorado é sem limites, pois é a chave 

para tudo que veio antes e depois” (1994: 38). 

19 Procurando traçar comparações e distinções entre o pensamento de Bergson e Freud, Paul Ricouer (2007) os 

chamará de “advogados do inesquecível”. Embora não veja incompatibilidade nas duas noções de inconsciente 

formuladas pelos autores, vê que “o de Bergson cobre a totalidade do passado, que a consciência atual centrada na 

ação fecha atrás dela. O de Freud parece mais limitado, se assim se ousa dizer, na medida em que cobre apenas a 

região das lembranças cujo acesso é proibido, censuradas pela barreira do recalque; além disso, a teoria do 

recalque, vinculada à da compulsão de repetição, parece confinar a descoberta na região do patológico. Em 

compensação, Freud corrige Bergson num ponto essencial que, à primeira vista, parece tornar a psicanálise 

incompatível com o bergsonismo: enquanto o inconsciente bergsoniano é definido por sua impotência, o 
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por Sigmund Freud20 igualmente se preocupou com a participação das imagens mentais na 

formação da memória e de como esta possuiria uma dimensão essencial para a formação do 

sujeito. Para ele, a memória se envolve em uma complexa inter-relação associativa entre o que 

lhe é percebido, a inscrição mnêmica das experiências e o modo como será assimilada entre os 

níveis conscientes e inconscientes. Ela seria a responsável pelo registro, conservação e 

transformação das vivências e, por isso, participante no modo como o indivíduo organiza seus 

sentidos, percorrendo-os, remontando-os e, principalmente, narrativizando-os. Marcada por 

essas diferentes percepções, a memória está sujeita à atuação de imagens variadas e 

constantemente reorganizadas, pois identificáveis com a própria imaginação. Sua associação 

direta com o esquecimento, manifestado por meio do recalque, produziriam ainda 

“representações alternativas”, a fim de substituir as lembranças traumáticas. 

Desse modo, considerando as contribuições expostas, pode-se observar que a 

especificidade deste tipo de memória está em ser o resultado do modo como a realidade é 

abstraída e articulada nas imagens que o sujeito narrativiza para si. Trata-se assim, de acordo 

com Lev Vigotsky (1987), de um fenômeno decorrente de um intenso exercício imaginativo 

de produção – e também de encobrimento – de experiências, que determinam especialmente o 

modo como o indivíduo apreende seu mundo.  

Ao ser capaz de imaginar o que não viu, ao poder conceber o que não 

experimentou pessoal e diretamente, baseando-se em relatos e descrições 

alheias, o homem não está encerrado no estreito círculo da sua própria 

experiência, mas pode ir muito além de seus limites apropriando-se, com 

base na imaginação, das experiências históricas e sociais alheias 

(Vygotsky, 1987: 21).  

 

 Contudo, do mesmo modo como a memória possui um aspecto criativo com potencial 

libertador, como evidenciado na citação, ela também pode se aproximar “da função alucinatória 

da imaginação, o que constitui uma espécie de fraqueza, de descrédito, de perda de 

confiabilidade para a memória” (Ricouer, 2007: 70). Com isso, admite-se uma ambivalência 

nesta memória marcada por uma falibilidade inerente, que assume inclusive traços patológicos, 

                                                             
inconsciente freudiano deve a seu vínculo com a pulsão o caráter energético que encorajou a leitura ‘econômica’ 

da doutrina” (2007: 453). 

20 Diante da amplitude da obra de Sigmund Freud (1977, 1987, 1989) e dos inúmeros desdobramentos que possui, 

as reflexões aqui expostas se dirigem a textos específicos, considerados fundamentais para a articulação do tema 

“memória”. São eles: “O mecanismo psíquico do esquecimento”, “Lembranças encobridoras”, “Recordar, repetir 

e elaborar” e “Notas sobre o bloco mágico”.  
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como é possível observar em diversos estudos que procuraram compreendê-la a partir dos seus 

distúrbios. 

 Pensada pelo ideal de triunfo a essas falhas, um dos casos mais emblemáticos da 

literatura neurológica está no paciente S., de Alexander Romanovich Luria (2006), que possuía 

uma memória inesgotável e ilimitada, sendo capaz de recordar em detalhes todas as 

experiências que já havia tido. Entre as várias percepções que Luria teve desse caso, questionou-

se:  

Que efeito uma espantosa capacidade de memória tem em outros aspectos 

da personalidade, nos hábitos de pensamento e imaginação de um 

indivíduo, em seu comportamento e desenvolvimento da personalidade? 

Que mudanças ocorrem no mundo interno da pessoa, nas suas relações com 

os outros, no seu estilo de vida, quando um elemento do seu psiquismo – 

sua memória – desenvolve a um ponto tão incomum que começa a alterar 

cada um dos outros aspectos de sua atividade? (Luria, 2006: 13).  

 

 Luria percebeu que a capacidade de S. se estabelecia por meio de narrativizações e 

literalizações imagéticas, por vezes manifestada sinestesicamente, que o impedia de possuir 

uma compreensão da realidade como os outros a sua volta. Conflitos semelhantes ao do famoso 

conto Funes el memorioso, de Jorge Luis Borges (2007), que narra a história de um homem 

que, depois de ficar paralítico, passa a ter uma memória plena, mas como S., destituída de 

abstração, diferenciação e hierarquização, o que torna a sua memória um grande acúmulo de 

lixo, como o próprio personagem descreve, que o impossibilitava de vivenciar o presente. 

 Desse modo, conclui-se que o esquecimento se coloca como condição necessária à 

formação de uma memória que seja capaz de lidar com novos estímulos. Todavia, não pode 

também ser completo, como no caso narrado por Antonio Damasio (2000) sobre David, que foi 

acometido por uma encefalite grave que lhe retirou a memória global dos fatos. Sob a 

predominância do esquecimento, não possuía o significado factual das coisas a sua volta, o que 

significava que sua percepção de mundo se estabelecia com o momento presente, sem 

referencial com o passado e, por conseguinte, sem capacidade de pensar o futuro, já que esse 

requer a manipulação de imagens específicas do passado. 

 A linha tênue que separa uma noção de memória eficaz dos limites e necessidades de 

esquecimento permite naturalmente questionar sobre o que determina essa divisão e como ela 

se delimita. Ainda que essa resposta não esteja próxima de uma definição, é válido pensar, de 

acordo com Robert Ornstein, que se trata de uma pergunta que não exige solução, mas que se 

configura como um processo. 



42 

 

Não existem lembranças reais, conforme as conhecemos. Reinterpretamos 

os pontos rijos da memória vezes sem conta, recriando nosso passado ao 

longo da vida, ao longo das mudanças nas experiências. Sem dúvida, todas 

as nossas experiências contribuem para nossa visão do mundo e afetam as 

imagens que criamos. Mas a crença de que temos uma memória completa 

dos eventos é ilusão, assim como nossa coerência. A mente evoluiu para 

nos manter em adaptação, não para conhecermos a nós mesmos, de modo 

que mesmo os eventos que temos certeza de recordar perfeitamente não 

passam de uma ‘reimagem’, o eu da mente decidindo às carreiras 

(Ornstein, 1991: 240). 

 

A garantia de uma memória plena, capaz de conservar e recordar a integralidade das 

informações passadas, não se encontra desse modo na faculdade humana de rememoração. Sua 

falibilidade, contudo, não significou a admissão das próprias fraquezas, mas sim o aumento da 

“impaciência absoluta de um desejo de memória”, como observa Jacques Derrida (2001: 09). 

Essa verificável nos atentos estudos da Psicologia Experimental Cognitiva, pensada 

inicialmente por Hermann Ebbinghaus (1999) e desenvolvida por uma grande quantidade de 

pensadores21, que buscaram a reavivação das mnemotécnicas e a preservação integral dos 

conteúdos. Essas contribuições procuravam desviar-se da relatividade da memória humana, 

para convertê-la em uma condição mais próxima da memória arquivística, foco do próximo 

subcapítulo. 

 

1.5 Memória e Arquivo 

O arquivo não é apenas um lugar físico, espacial,  

é também um lugar social.  

Paul Ricouer 

 

 Os esforços para compreender e controlar a memória, vistos anteriormente nos âmbitos 

sociais e individuais, procuraram cada qual ao seu modo empregar estratégias de preservação 

do passado, entendendo este como campo fundamental de unificação coletiva ou de construção 

da subjetividade. No entanto, em ambos os campos percebeu-se que, para aquém da 

conservação integral, a memória está sujeita a modelamentos ou distorções, sejam intencionais 

                                                             
21 A Psicologia Experimental Cognitiva gerou diversos modelos teóricos, que procuraram explicar o 

funcionamento da memória baseado na codificação, armazenamento e recuperação das informações. Por meio da 

espacialidade, em correlação aos sistemas computacionais, Ebbinghaus (1999) se interessou na quantidade de 

informações capazes de serem recordadas pelos indivíduos testados. Defendeu, com isso, que a aprendizagem se 

envolve com a aquisição, acumulação e resgate dos conteúdos. Tais ideias geraram o Modelo Espacial, de Atkinson 

e Shiffrin (1990), a Teoria dos Esquemas, de Chi e Glaser (1992), por exemplo. 
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dos discursos instituídos ou acidentais ou intrínsecos ao orgânico. Oliver Sacks (2011) ilustra 

os efeitos dessa instabilidade ao analisar o caso de um marinheiro que possuía uma memória 

fixa em um período de tempo específico, 1945, e por isso esquecia rapidamente as informações 

que lhe chegavam posteriormente. Ainda que essa leitura seja estritamente neurológica, a 

reflexão feita por Sacks permite pensar sobre os vazios de sentido decorrentes de uma memória 

interruptiva, incapaz de apreender em profundidade um passado e um futuro. Segundo o autor, 

a privação desses sentidos torna o sujeito que a vivencia uma “alma perdida”.  

 As preocupações acerca dessa perda a que Sacks se refere se tornaram, na opinião de 

Leroi-Gourhan (2002), a força motivadora para que o ser humano buscasse, paralelamente às 

outras duas memórias, um terceiro caminho, uma memória capaz de assegurar que alguns 

conteúdos não lhe escapassem, denominada pelo autor como “memórias artificiais”. Nelas 

seria possível encontrar vestígios daquilo que já se perdeu, pois, em princípio, não estariam 

sujeitas a variações tão grandes como as outras. A artificialidade vista pelo autor seria porque 

esses vestígios estariam inscritos em suportes incumbidos de perenizar as informações que 

neles fossem colocadas. De acordo com essa ideia, esse tipo de memória se desenvolveu 

concomitantemente a outros estudos que tentaram compreendê-la em sua manifestação social 

e individual, isso porque já poderia ser considerada uma externalização mnemônica “a 

transmissão oral, a transmissão escrita com tábuas ou índices, as fichas simples, a mecanografia 

e a seriação eletrônica” (Leroi-Gourhan, 2002: 45). 

 Ao observar sob essa ótica, Le Goff (1997) vê que mesmo quando consideradas como 

memórias artificiais, as manifestações vistas por ele como arcaicas – a oralidade e os textos 

sagrados – ainda guardavam um referencial de memória intangível, já que se referiam aos 

significados sobrenaturais, como visto na primeira parte deste texto. O autor esclarece que a 

exterioridade da memória só se torna mais patente a partir da escrita documental, quando não 

somente as informações são inscritas, mas também passíveis de serem reproduzidas e 

acumuladas. Esse cenário foi visto em consonância com a ascensão da procura por uma 

memória social, como é possível relembrar no processo de institucionalização da Igreja, na 

constituição das principais bibliotecas europeias, nos dicionários e em todo movimento do 

Enciclopedismo iluminista, em que “uma memória alfabética parcelar na qual cada 

engrenagem isolada contém uma parte animada da memória total” (Le Goff, 1997: 36). 

 A História foi, desse modo a construtora de uma memória organizativa do social, mas 

também a propulsora de memória artificial, que se configurou na enorme revolução 

documental, como destacado por Le Goff: 
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Segue-se-lhe a definição de revolução documental em profundidade e da 

nova tarefa que se apresenta ao historiador: “A história, na sua forma 

tradicional, dedicava-se a “memorizar” os monumentos do passado, a 

transformá-los em documentos e em fazer falar os traços que, por si 

próprios, muitas vezes não são absolutamente verbais, ou dizem em 

silêncio outra coisa diferente do que dizem; nos nossos dias, a história é o 

que transforma os documentos em monumentos e o que, onde dantes se 

decifravam traços deixados pelos homens, onde dantes se tentava 

reconhecer em negativo o que eles tinham sido, apresenta agora uma massa 

de elementos que é preciso depois isolar, reagrupar, tornar pertinentes, 

colocar em relação, constituir em conjunto (Le Goff, 1997: 102). 

 

 Sob essa perspectiva, foi função da História a avaliação, interpretação e reflexão da 

memória, mas também de recolhimento, classificação, conservação e acessibilidade do passado 

que ela mesma já havia lidado. Os “lugares da memória”, como estudado por Pierre Nora 

(1993), representados nos arquivos22, bibliotecas, museus e patrimônios, serão incumbidos de 

monumentalizar a memória das sociedades, como visto, mas também de resguardar todo o 

volume de dados produzidos. Nessa função, institucionaliza-se como espaço em que, a 

princípio, haveria imunidade às falibilidades que as outras memórias possuíam, pois, garantiria 

a seguridade das informações e colaboraria para sua ampliação. 

 Com isso, as instituições arquivísticas23 cumprem um importante papel no último 

século, ao simbolizarem a conquista de uma memória perene, de atribuírem-se com qualidades 

testemunhais do passado histórico e, ainda, proporcionarem a preservação e a pesquisa desses 

conteúdos. Por meio dessas atuações é que, de acordo com Ulpiano Meneses (2007: 19), alguns 

temas têm se mostrado recorrentes na atualidade, como, por exemplo, a procura por “resgate”, 

“recuperação” e “preservação”, em clara demonstração do uso do arquivo como sistema de 

organização e conservação. 

 Nesse propósito, a História, propulsora documental do arquivo, cede lugar a outras 

ciências especificamente encarregadas pelo gerenciamento desses espaços. As ciências da 

Informação – área que abrange várias outras disciplinas como a Arquivologia, a 

                                                             
22 Recorrendo à etimologia de arquivo, Derrida (2001:12) esclarece que o termo vem do grego arkheîon, que quer 

dizer “residência dos magistrados superiores onde se depositavam os documentos oficiais”, o que lhe remete à 

espacialização de um conteúdo guardado, mas que também lhe confere em significado hierárquico daqueles que 

detêm o controle das informações. 

23 No que se refere à definição de arquivo, de acordo com o Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística 

(Arquivo Nacional, 2005: 27) existem quatro definições. São elas: (1) Conjunto de documentos produzidos e 

acumulados por uma entidade coletiva, pública ou privada, pessoa ou família, no desempenho de suas atividades, 

independentemente da natureza do suporte. (2) Instituição ou serviço que tem por finalidade a custódia, 

processamento técnico, conservação e o acesso a documentos.  (3) Instalações onde funcionam arquivos. (4) Móvel 

destinado à guarda de documentos.  
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Biblioteconomia e a Museologia –, se encarregará pela “produção, coleta, organização, 

armazenagem, recuperação, interpretação, transmissão, transformação e utilização da 

informação” (Borko, 1968: 3), em oposição à História, considerada interpretativa. Essa 

mudança significou não somente um modo de se lidar com a informação, mas, principalmente, 

a compreensão de um novo conceito de memória. 

Para esse campo, a memória, ao contrário das outras concepções, não se refere 

explicitamente ao passado, ainda que nele se baseie, mas sim a percebe como uma “informação 

a ser revitalizada”. O passado, desse modo, serve unicamente para ser potencializado por meio 

de suas variadas representações, de suas inter-relações informativas que formam um “tear 

informacional” integralmente disponível. A estrutura dessa memória interessa mais do que sua 

temporalidade, como visto por Jiri Zeman ao afirmar que “sem organização, sem conservação 

e crescimento da organização, a matéria não poderia de forma alguma existir”(1970: 157). 

 Embora essa formulação se dedique de modo muito diverso das elaborações passadas, 

percebe-se que a intencionalidade presente nessa compreensão busca, ainda que 

tangencialmente, vencer dilemas que todos os outros estudos da memória denotaram, que são, 

fundamentalmente, os problemas das variações a que a memória é passível e, 

consequentemente, sua efemeridade. 

Sendo assim, compreendemos que a memória na Ciência da Informação 

não é esquecida, pois ela não pode ser lembrada por não ser potencial e 

representada para uma otimização e eficácia no processo de recuperação 

da informação. Com isso, o que irá legitimar a ação do ato memorável na 

Ciência da Informação são as flexibilidades das representações ancoradas 

em informações potenciais-organizadas características dos arquivos, 

bibliotecas e museus (Zeman, 1970: 160). 

 

 Como templos modernos da memória, os arquivos realizam um sonho de “uma imediata 

e perfeita translação do mundo para uma memória inalterável e estanque no que diz respeito às 

perdas causadas pelo tempo e pelo esquecimento” (Colombo, 1991: 96).  

 Todavia, justamente por se projetarem sob a imagem de realização, as instituições 

arquivísticas legitimaram-se como organizadoras das informações pela autoridade que 

obtiveram, tornando-se, assim, mediadoras do saber acumulado e a sociedade que o acessa. 

Esse controle, como observado por Elias Canetti (2005) e Michel Foucault (2002; 1987), 

difere-se daquele visto na narrativa histórica, pois, nesse caso, o arquivo mantém-se como 

conjunto patrimonialista, que inquire do social as suas próprias informações a fim de resguardá-

las e submetê-las à permanente fiscalização. 
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 Ao deterem um caráter eminentemente político, estes sentidos são ainda utilizados 

como propulsores da consolidação do capitalismo como sistema cumulativo e de controle de 

bens e valores. É o que observa Wlodzimierz Siwinski (1993), ao ver na acumulação o princípio 

do alargamento contínuo do processo de produção capitalista, condicionado pela quantidade 

excedente do que é produzido. Essa contribuição se equaciona com o crescimento das 

instituições arquivísticas, onde a memória assume valoração justamente por representar o 

acúmulo perene, tornando esses espaços reconhecidos por sua guarda. 

 Destaca-se, desse modo, um sentido paradoxal à compreensão dessa memória, pois, ao 

que se indica, com o controle e o acúmulo se rarefaz o seu sentido de lembrança, para tornar-

se valiosa como objeto conservado. Um “semióforo” na visão de Pomian (1993), destituído de 

seu valor de uso, mas valorado pelo que representa. 

E é justamente o valor forte do acúmulo que torna menos relevante o acesso 

ao acumulado. O importante não é mais recordar, praticar a memória, é 

saber que a recordação está depositada em algum lugar e que sua 

recuperação é – pelo menos na teoria – possível (Colombo, 1986: 104).  

 

O arquivo revela, portanto, que se institui como porta-voz da memória na sociedade 

moderna pela possiblidade que traz de vencer as intempéries das quais as outras memórias 

estavam sujeitas, dispondo seus conteúdos de forma perene, baseados em um cumulatividade 

ilimitada. Tema do próximo capítulo, a operação arquivística ganha na contemporaneidade 

destaque pela exacerbação dessas promessas, mas que em essência esclarece que funciona sob 

os mesmos ideais e temores que marcaram as outras representações culturais da memória. 

 

1.6 Memória, Cultura e Comunicação 

Urge saber que as imagens são nossos olhos, 

passados, presentes e futuros. 

Olhos da história, roupas da história. 

Roupagens e montagens de tempos anacrônicos, 

de vivências presentes, 

de sobrevivências, 

de ressurgências, 

de tantas outras memórias 

(individuais e coletivas). 

Pensar deste modo as imagens 

como um lugar de saber, 

um lugar de memória, 

um lugar de desejos, 

de fantasmas e de sonhos, 

um lugar de questionamentos, 

de razões e de desrazões. 

Lugares dentro dos quais, escrevemos nossa própria história. 

Etienne Samain 
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 As sensações estimuladas por Etienne Samain (2011) expressam alegoricamente as 

muitas possibilidades de que a experiência mnemônica é capaz de suscitar, vistas até aqui por 

meio de algumas de suas faces, que a denotaram em sua lacunosidade e transitoriedade de 

sentidos.  São percepções tidas pelo autor ao final de um texto, em que se dedica a aprofundar 

um amplo pensamento sobre memória, o de Aby Warburg (2013; 2008). Reconhecido por suas 

importantes contribuições nos campos da Arte e da Cultura, Warburg formula, no início do 

século XX – justamente no período em que os estudos sobre memória ganham grandes avanços 

–, diversas ideias capazes de demonstrar a importância das Imagens e da Memória para o ser 

humano.  

 Nos seus dois grandes projetos, Warburg faz menção ao nome de Mnemosyne, evocando 

essa força que, por meio das imagens, é capaz de tocar na profundidade do ser. Em seu Atlas 

de Imagens Mnemosyne (Der Bilderatlas Mnemosyne), Warburg compôs, inicialmente por 

meio de 79 painéis e cerca de 900 imagens, uma inter-relação de referências que contemplavam 

desde obras artísticas a selos postais e recortes de jornal. Para ele, as imagens possuem uma 

“pós-vida” (Nachleben), permanência que transporta sua força, sua “fórmula de pathos” 

(Pathosformel), de uma cultura e de uma época para outra. As imagens, assim, ocupam lugar 

privilegiado ao suscitar motivações psíquicas que se remobilizam em função de novos 

contextos, sendo por isso articuladoras e propulsoras de memória. 

 Warburg compreende que as instâncias mnemônicas são elementos moventes, que 

dependem do modo como cada cultura as assimila. Essa dinâmica é demonstrada na Biblioteca 

Warburg de Ciência da Cultura (Kulturwissenschaftliche Bibliothek Warburg), que continha 

em sua entrada a referência à deusa grega, e onde Warburg estabeleceu um sistema de 

organização dos saberes24 que estavam em movimento e mudanças constantes, segundo a “lei 

da boa vizinhança”.  

 Tanto com o Atlas como com sua Biblioteca, Warburg exerceu grande influência em 

diversos estudos que se seguiram no século XX, a incluir sua importância para uma Teoria da 

Imagem e da Cultura. Para este estudo, a teoria warburguiana comprova que a memória não se 

estabelece por meio de ordenações, mas sim de vínculos, como seus dois projetos 

metaforicamente expressam. Suas variadas manifestações a evidenciam como um “lugar de 

pensamento” (Denkraum), como referido pelo autor, alheia a uma conclusão, mas sempre 

                                                             
24 A organização de Warburg partia da Imagem (Bild), para se chegar à Ação (Aktion), e em seu intermeio estariam 

o segundo e terceiro níveis, respectivamente as seções da Palavra (Wort) e da Orientação (Orientierung). 
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presente como arena de questionamentos do humano. Norval Baitello (2004), ao aprofundar 

essas ideias, esclarece como a memória se insere nestas motivações: 

Desde sempre a cultura humana, por sua dupla natureza, de memória e de 

sonho, se construiu paradoxalmente. Regida pela lei da cumulatividade, 

sobrepõe imagens e textos sobre os já existentes de maneira a fazer as 

camadas arcaicas transparecerem sempre na face das novas. A 

cumulatividade não soterra o passado, mas o resgata, arqueologicamente. 

Igualmente regida pela lei da retroatividade, a cultura projeta sobre todo o 

seu corpus ou acervo aquilo que futurologicamente encena, sonha, 

idealiza, deseja, anseia. Assim, a cultura é paradoxal porque nela o arcaico 

se projeta no futuro e o futuro se “retrojeta” sobre o arcaico, inseminando 

toda a memória com o sonho e os projetos e inseminando igualmente os 

sonhos com matrizes arcaicas (Baitello, 2004: 20). 

 

 A memória, desse modo, confirma-se como elemento primordial da cultura, pois, por 

meio dela, passado e presente se intercambiam, dinamizando-a com significados e vinculações 

essenciais ao modo como o homem nela se insere. Por essa razão, Vilém Flusser a evidencia 

como condição a priori da própria comunicação humana, definida por ele como “o processo 

graças ao qual informações adquiridas são armazenadas, processadas e transmitidas” (2014: 

45), quando elabora as bases de sua Comunicologia. Descrição a princípio simples, se não fosse 

a reversão feita por Flusser de que a comunicação não se estabelece a partir dos modelos 

funcionalistas de transmissão, mas como projeto que inclui outras duas etapas, a conservação e 

a elaboração desses conteúdos, que só então serão emitidos.    

 De acordo com esse pensamento, que recorrerá a uma das máximas judaicas de que o 

homem sobrevive somente enquanto estiver na memória dos outros25, Flusser centra esse ser 

em completa dependência dos vínculos que possui e de como será lembrado por isso. A 

memória, nessas condições, reflete um anseio profundo de permanência física ou simbólica da 

vida. Aspiração que responde, em diálogo com as análises de Cassirer (2004) e Bystrina (1995), 

à consciência primordial da morte e ao propósito contranatural de vencibilidade do tempo. O 

Outro26, a quem o homem se projeta, é aquele que legitima sua imortalidade e que confirma a 

vitória sobre a força entrópica vinda da Natureza.  

                                                             
25 “We shall the survive in the memory of others” é o título de um conjunto de falas de Flusser, feitas em vídeo e 

compiladas em um DVD com o mesmo nome. Nelas, Flusser, sob diferentes perspectivas, trata da memória como 

formadora da codificação humana, separadas entre imagem, texto e imagem técnica. 

26 Em texto publicado em 1982 na revista Shalom, Flusser aprofundará o provérbio talmúdico, “Ame ao teu Outro 

como a Ti Próprio”, comparando com a assimilação cristã e refletindo sobre suas diferenças, demonstrando o 

abismo que marca as relações humanas, com base neste mistério que é o Outro.  
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 O princípio dessa relação, como defendido por Flusser, está no desenvolvimento da 

linguagem, como código capaz de conjugar os intentos mnemônicos e comunicativos do 

homem. A linguagem para ele forma, cria e propaga realidade27 e, por isso, transforma as 

impressões do homem em caracteres perduráveis e, por conseguinte, o mundo em lugar 

reconhecível mnemonicamente. Por isso, a memória para o autor é, antes de tudo, uma questão 

epistemológica, pois determina o modo como o homem elabora, apreende e comunga seus 

conhecimentos. 

 Considerando a expansão e a complexificação da linguagem e dos suportes 

mnemônicos, tal como tratado, Flusser sinalizou uma clara relação entre esses avanços e as 

compreensões de mundo tidas pelo homem e percebeu que esse processo se acentuou em três 

principais momentos: o armazenamento mítico, determinado pela cultural oral; o 

armazenamento mágico, manifestado na cultura material dos objetos detentores de memória; e 

no armazenamento historiográfico, figurado na escrita e na busca por transpassar os problemas 

ligados à efemeridade que os dois anteriores possuíam. Com essa leitura, conclui que cada um 

desses sistemas se dispôs entre dois modelos comunicativos, diferenciados por ele entre o 

“diálogo” – quando a armazenagem e a transmissão são feitas, por exemplo, entre duas ou mais 

memórias, tendo por isso potencial criativo, mas também estando sujeita à perda maior ou à 

redundância – e o “discurso” – quando a armazenagem é feita por terceiros que transmitem a 

memória a outros, o que lhe garantia maior durabilidade. 

 Desse modo, confirma-se com esse pensamento que as trajetórias traçadas anteriormente 

– desde a memória como entidade supra-humana, o acesso místico para a ela chegar, os valores 

morais e virtuosos, seu encarregamento imagético presente nos suportes e na mente, sua 

manifestação social unificatória e ordenativa, até sua configuração arquivística – podem ser 

observadas a partir de uma perspectiva cultural e comunicativa mais ampla. Nela, não se 

procura encontrar na memória uma significação unívoca, mas avistá-la como manifestação que 

sinaliza as diferentes percepções tidas pelo homem e os modos com que se preocupou em 

conservar e transmitir os saberes. 

 Essas percepções, como pôde ser observado, foram marcadas pela gradual 

dessacralização e racionalização da memória, que se destitui de sua transcendência para figurar-

se nas instituições de acesso e controle. Flusser acrescenta, ainda, em diálogo com Benjamin 

                                                             
27 Tais ideias são expostas e aprofundadas em sua obra “Lingua e realidade” (2000), publicada em 1963, e que 

posteriormente serão desenvolvidas no livro “A Escrita. Há futuro para escrita?” (2010). 
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(1989), que essa dessacralização pode ser exemplificada pelo modo como a morte foi e está 

sendo pensada pelas sociedades. De acordo com os dois autores, o capitalismo criou narrativas 

que não prezam por explicitar a finitude do ser humano, pois, se não, a própria força de trabalho 

perderia o seu sentido. Para esse sistema se validar, toda sua estrutura produtiva tem de almejar 

o futuro e o que será deixado como herança às futuras gerações. Uma visão positiva e racional 

fundada na acumulação, como mencionado por Siwinski (1993), mas que é intrinsecamente 

marcada pelo sentimento de perda e de esquecimento. 

 Próprio da sua ambivalência, a memória tida como fim por meio da conservação e do 

armazenamento tem implicada também a convivência com o pressuposto da finitude, que se 

manifesta em um profundo sentimento fóbico, como lembra Baitello (2005). Um desespero e 

uma exaustividade manifestada tanto no âmbito individual28, quanto no social29, como no 

cultural30, mas que ainda assim, segundo Flusser, será o maior projeto já criado pelo homem. 

Todos os nossos edifícios cairão em ruína, todos os nossos livros, quadros 

e composições musicais estão condenados ao esquecimento, e 

provavelmente numerosas culturas inteiras do passado desaparecem sem 

deixar traço. A tendência entrópica do mundo é obviamente mais poderosa 

que a deliberação negativamente entrópica humana. No entanto: declarar a 

guerra ao absurdo do mundo é a dignidade humana (Flusser31 s/p). 

 

 Responde-se, assim, às razões que fazem com que a memória detenha tamanha 

importância nas reflexões sobre o homem, pois sendo ela a força motriz de sua dignidade, sua 

significação não se encontra nas especificidades conceituais, mas na profundidade do ser. É 

                                                             
28 Ivan Izquierdo (2010) aponta que o excesso de memória é exaustivo e fadigoso, porque não se  consegue suprimi-

lo. Lembrar excessivamente aciona de imediato a memória mais superficial. O excesso dela, suplantando as outras 

que possuem maior profundidade, faz com que a memória de trabalho entre em choque, criando falhas de acesso. 

Nessa fase, as imagens parecerão sonhos: pessoas se confundirão com objetos; as cores, com pessoas; números 

poderão ser associados a cheiros, texturas, gerando, desse modo, um procedimento evocativo de colapso. Ele 

afirma que esses são os sintomas dos surdos esquizofrênicos, que neurologicamente “se caracterizam por falhas 

grosseiras na memória de trabalho, devido às lesões congênitas no córtex pré-frontal” (Izquierdo, 2010: 26). 

29 Segundo Paul Ricouer (2007) as estratégias mnemônicas são voltadas à luta inesgotável, para se desviar e criar 

uma estratégia contra o esquecimento. Segundo ele, “assim agimos paradoxalmente na chave do excesso, pois nos 

sentimos extremamente ameaçados pela possibilidade do esquecimento, para que o entendamos como uma 

capacidade humana. Continuamos a acreditar que, para adiar este percurso, a rememoração excessiva seja uma das 

saídas; no entanto, esquecemos que o esquecimento pode estar estritamente confundido com a memória, que pode 

ser considerada uma de suas condições” (Ricouer, 2007: 435). 

30 Em consonância com Paul Zumthor, Boris Uspênski e Iuri Lotman, Jerusa Pires Ferreira (2003) esclarece que a 

cultura se opõe em luta incessante contra a não-cultura, ou seja, ela se dirige contra o esquecimento, a perda e a 

seletividade dos conteúdos, ainda que a partir desses movimentos ela se consolide.  

31 Esse trecho se encontra no texto “Memória”, cuja localização no Arquivo Flusser São Paulo é [SEM 

REFERENCIA]_2683_MEMORIA [V.2]. 
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promovedora de paixões32 (pathos, *eis), tanto pelo que inspira como pelo que faz padecer. E, 

não sem justificativas, foi tantas vezes vista como um lugar idealizado – um topos –, como 

pondera Weinrich (2001: 150) ao ver que todo intento mnemônico guarda consigo um contorno 

utópico e político33.  

Contudo, sob esses contornos, perceptíveis no plano da cultura, as manifestações de 

memória têm encontrado na atualidade alguns adicionais para seu estabelecimento, tal como o 

cenário hipervalorizado gerado pelo avanço eletrônico que oferece a administração dos 

conteúdos e o triunfo sobre o perecimento. É o que observa Flusser quando afirma que essa 

situação faz nascer um novo fenômeno mnemônico, com outros códigos capazes de transformar 

as consciências e os modelos de pensamento desta sociedade. Para ele, essa situação recai sob 

dois caminhos: o da extrema redundância informativa ou o da “des-ideologização” da memória, 

que permitirá a plena criatividade humana. A eficácia de um ou outro dependerá do modo como 

as memórias antecedentes se revelam, pela maneira como se precipitam sobre este momento e 

pela forma como o homem a elas se sujeita. Reflexões essas que serão pensadas no próximo 

capítulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
32 Ivonne Bordelois (2007) ao propor-se analisar a paixão sob o sentido etimológico resgata o conhecido 

significado de passividade e sofrimento (pathos, do grego, e patior, do latim), mas o coloca em confronto com seu 

sentido indo-europeu, do radical *eis, que “revela movimento, sacralidade, ímpeto, fervor, inspiração e 

sexualidade transbordante da ira” (2007: 68) 

33 Como complementa Jerusa Pires Ferreira (2003), dimensão essa que evidencia a memória como um ato político, 

pois é a partir dela que o homem atua em sua cultura, ao se apropriar de sua realidade e de sua existência com os 

demais. 
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MEMÓRIA MEDIADA 

 

 

 

 

 

Aquele que sabe tudo  

Não tem nada a temer. 

Joseph Goebbels 

 

 

 

 

Quando observadas as projeções feitas à memória no universo da cultura, como as 

páginas anteriores procuraram demonstrar, evidencia-se que, por meio de suas principais 

funções – conservação e resgate das informações –, as diversas estratégias utilizadas pelo 

homem visaram sempre a responder ao modo como este procurou compreender sua realidade, 

bem como nela permanecer. Foram por esses caminhos que se intentou expor a memória como 

parte de um sistema de representações, que a justifica como importante objeto em diversos 

campos do saber, pois propulsora de uma utopia específica: a da concretude de um saber 

controlado. Seu domínio, comprovado na gradativa dessacralização pelo qual  passou, é 
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contudo notoriamente sobrevalorizado na atualidade, tornando-se por isso questão premente 

para entender o atual cenário comunicativo ainda aberto à reflexão. 

Ainda que suas significações anteriores mantenham-se atuais em razão de sua inerente 

complexidade, é patente que parte dos debates que a cercam são dimensionados à constituição 

e à popularização das instituições arquivístivas e sua atual formatação eletrônica, presente nos 

dispositivos tecnológicos que se encarregam de acumular e disponibilizar as informações. Os 

“lugares da memória”, como pensado por Pierre Nora (1993), foram contemporaneizados nos 

bancos de dados digitais, que prometem a seguridade dos conteúdos, antes sujeitos à perda e ao 

esquecimento. Com isso, o arquivo determina-se como ponto nodal de disseminação da 

informação, em um contexto marcado pelo desenvolvimento e expansão dos conhecimentos 

sociais, econômicos, políticos e culturais da humanidade.  

Figurado como sustentador e legitimador do que se denomina “sociedade da 

informação”, o arquivo vale-se dos intentos utópicos colocados em questão para possibilitar a 

ascensão do Homo communicans, como formulado por Philippe Breton34 (1992), extrapolando 

sua funcionalidade técnica ao propor a seus participantes uma imersão tanto intelectual quanto 

prática, por oferecer os conteúdos e requerer que estes o alimentem com suas próprias 

informações. Por essa razão, é coerente pensar suas capacidades não somente aliadas à 

transmissão de mensagens, mas como aglutinadoras das projeções investigadas, ou seja, do 

modo como delas se serve para proporem um outro modo de se lidar com a memória.  

Nesse sentido, essas reflexões direcionam-se à consideração desses meios por suas 

potencialidades tecnológicas e também por suas propensões em gerar vivências e 

comunicabilidades específicas. Considera-se, desse modo, a complexidade de sua natureza 

informativa, tal como observado por Norval Baitello em sua obra: 

[...] a Teoria da Mídia vem se dedicando a exorcizar o fetichismo do 

produto isolado de seu entorno, o fetichismo das linguagens (e técnicas) 

separadas do ambiente do qual nascem e que fazem mudar. Por isso 

desloca-se o foco da mera informação transferindo as atenções para a 

geração de vínculos e ambientes de vínculos, entidades muito mais 

complexas, pois que envolvem necessariamente uma confluência 

multidisciplinar e uma visão prospectiva, preocupações com 

desdobramentos e cenários futuros (Baitello, 2010: 10). 

                                                             
34 De acordo com Breton (1992), o projeto utópico que se desenvolve com a comunicação estabelece-se em três 

níveis: o da formação de uma sociedade ideal, a reformulação antropológica do homem e a promoção da 

comunicação como valor. Ainda que não se refira diretamente à memória, essa compreensão colabora ao entrever 

o uso das “máquinas de comunicar” como representação da “onipotência libertadora” da sociedade (1992: 46). 
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Sob essa perspectiva, as análises que se seguem observam o arquivo digital por meio de 

seu desenvolvimento tecnológico, mas também por seu papel simbólico de organizador e 

disponibilizador das informações. Acredita-se que, nessa abordagem, seja possível encontrar 

algumas das projeções mnemônicas anteriormente vistas e com elas entender os modos como a 

memória opera hoje. Para isso, o presente capítulo se questiona sobre como esse instrumental 

tecnológico se pretende um operador de memória, levando em conta, neste momento, suas 

principais formulações e objetivos. 

 

2.1 Meios de Permanência 

deus sonhou o homem,  

o homem sonhou a máquina  

e a máquina sonha deus. 

Dietmar Kamper 

 

 Passível de inúmeras interpretações, essa emblemática metáfora utilizada por Kamper 

(1998) não somente coloca as elaborações sobre a técnica em lugar central em sua Antropologia 

Histórica, como também evidencia nesse papel uma relação mágica e imaginativa ao modo 

como as partes se codependem e se instauram. Sob essa tríade, que tem em seu cerne o fogo 

prometeico da “razão técnica”35, os meios demonstram responder a intencionalidades mais 

amplas, não somente ligadas às capacidades extensivas36 pensadas por Marshall McLuhan 

(2012), mas à evocação fantasiosa de propulsionarem outras realidades. 

 Por tal razão, os sentidos empregados aos meios comumente revestem-se de 

ficcionalizações, narrativas que os aliam a projeções utópicas de realização perfeita de 

vivências idealizadas. Hibridizam, desse modo, o saber tecnológico com fabulações fantásticas 

aliadas à ideia de supereficiência, como é possível exemplificar nos conteúdos encontrados em 

parte importante da literatura de ficção científica. Desde a representativa história de 

                                                             
35 Ao propor-se entender as relações existentes entre os significados mitológicos e os técnicos, Malena Contrera 

(2010) recorre ao mito de Prometeu, personagem que roubou o “fogo dos deuses” e entregou-lhe aos homens. O 

saber do controle sobre a natureza que fez com que Prometeu recebesse como castigo o acorrentamento e a 

devoração de seu fígado, que não cessava em regenerar-se. Ao investigar a continuidade da história, a autora 

esclarece que Prometeu, quando resgatado por Héracles, é substituído pelo centauro Quíron, possuidor de um saber 

superior e mágico, que, quando morto, faz apagar “os traços da natureza ctônica do homem, [...] as estratégias do 

fogo, entre elas a tecnologia eletrônica, que se impõem como sua nova natureza, até que, por fim, ela mesma se 

‘naturaliza’” (2010: 89). 

36 Marshall McLuhan (2012), em uma de suas principais afirmações, verificou que os meios cumpriram a função 

de serem extensores das capacidades humanas, sejam elas mecânicas, como nos instrumentos industriais 

modernos, ou neurológicas, como as tecnologias eletrônicas. 
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Frankenstein37, até a unidade entre homem e máquina personificada no ciborgue38, e a 

assimilação de seus termos – como o cyberspace39 –, há uma evidente aproximação dos dois 

universos, em que por vezes o fantástico sai dos livros para se realocar nos estudos científicos.  

 Não objetivando traçar uma história dos meios que comprovariam essas leituras, mas 

procurando responder ao problema central desta pesquisa, pode-se verificar que a conciliação 

apontada por Kamper é demonstrada largamente nos diversos estágios em que a memória foi 

apropriada e ressignificada. Da personificação das deidades mnemônicas às suas diversas 

configurações técnicas sempre houve uma aproximação entre a consolidação de uma memória 

plena, garantidora da preservação total dos saberes, com algo que está além do homem em si, 

por isso, sobre-humano. De acordo com esse raciocínio, poderia se supor que a memória 

promovida pelos meios ajusta-se às necessidades mnêmicas das sociedades ao perenizar e 

disponibilizar conteúdos, mas também atende a esses anseios mais profundos, ligados às utopias 

e paixões que a busca mnemônica sempre suscitou.  

 Fausto Colombo (1991), ao entrever o modo como a memória foi readequada pelos 

meios técnicos, observa que este ideal de totalização de armazenamento, antevisto nas 

disposições dos arquivos, passa por uma transformação quando deixa de necessitar de grandes 

espaços físicos para ser operado por dispositivos cada vez mais miniaturizados e amplos em 

suas capacidades. Esse fenômeno, que marca a expansão informativa de todo século XX, 

significa também uma gradativa readaptação da forma com que as sociedades e seus indivíduos 

passam a lidar com suas próprias memórias. O autor esclarece que esse avanço se configura a 

partir da terceirização dos conteúdos mnemônicos dos homens, que veem na tecnologia a 

possível longevidade dos dados e, por meio delas, a articulação dos conteúdos. As máquinas, 

desse modo, deixam sua mecanicidade para se instituírem como tecnologias da comunicação, 

                                                             
37 Conhecido pelo romance de Mary Shelley, o personagem Frankenstein é reconhecido pela relação entre a criação 

técnica e sua relação com o criador. Dentre algumas das leituras sobre esse personagem está a de Dietmar Kamper 

(1998), que evidencia a “rebelião do artefato técnico”, a de Malena Contrera (2010), que destaca a fé na ciência e 

na tecnologia, e a de Lucien Sfez (1996), que o utiliza metaforicamente para aprofundar o tautismo presente na 

comunicação tecnológica. 

38 Evidenciado no trabalho “Manifesto Cyborgue”, escrito por Donna Haraway (2000), a representação do ciborgue 

coloca em questão a consciência e a hibridização entre homem e máquina. Um ideal de unidade que indica uma 

nova antropologia, sem diferenças, pois todos seriam pertencentes a uma mesma consciência pura. 

39 Inventado por William Gibson em seu romance “Neuromancer”, publicado em 1984, a ideia de “cyberspace” 

remete ao um espaço sem contingência física, no qual todos os conteúdos estão disponíveis. Esse termo é bastante 

utilizado na atualidade para definir o espaço em rede eletrônico, demonstrando a correspondência entre o universo 

ficcional com as aplicações práticas da comunicação em rede. 
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responsáveis por sua coleta, ordenamento e distribuição e, por isso, mais próximas da 

idealização fabulosa anteriormente apontada. 

 Pertencentes a um cenário mais amplo, os debates que cercaram a temática sobre as 

“máquinas de memória”, em verdade, remetem às primeiras reflexões sobre a fotografia, esta 

vista por suas capacidades de eternização das experiências e pelo papel que ocupou em uma 

sociedade que se principiava predominantemente imagética desde o século XIX. Sua 

possibilidade de impressão e reprodução das imagens do mundo alavancaram a experiência do 

homem de reter seu olhar, mas também de guardá-lo como cópia fiel dos momentos vividos. 

Os homens colecionam esses inúmeros pedaços congelados do passado em 

forma de imagens para que possam recordar, a qualquer momento, trechos 

de suas trajetórias ao longo da vida. Apreciando essas imagens, 

‘descongelam’ momentaneamente seus conteúdos e contam a si mesmos e 

aos mais próximos suas histórias de vida. Acrescentando, omitindo ou 

alterando fatos e circunstâncias que advêm de cada foto, o retratado ou o 

retratista têm sempre, na imagem única ou no conjunto das imagens 

colecionadas, o start da lembrança, da recordação, ponto de partida, enfim, 

da narrativa dos fatos e emoções (Kossoy, 1999: 138). 

 

 Nesse sentido, quando analisado o desenvolvimento tecnológico de suportes que após a 

fotografia se notabilizaram por cumprir o encargo de registro e perenização, seria possível 

numerar, nesse último século, algumas centenas de dispositivos que serviram a esse propósito. 

Mas quando avaliados, como propõe Flusser (2011), não a partir de seus resultados – foto, cd’s, 

hd’s, etc. –, mas por meio do aparelho que os produziram, é possível deduzir uma confluência 

a que todos se remetem, uma estrutura programática que se propõe reproduzir e avançar as e 

nas capacidades cognitivas do humano. De acordo com Flusser, a estrutura proposta pelo 

aparelho fotográfico dá início a uma época em que a simulação do homem feita pela máquina 

deixa de ser física para se tornar neuronal. O aparelho torna-se “brinquedo que simula um tipo 

de pensamento”40 (2011: 17) e, por isso, representa uma nova dinâmica entre o homem e a 

técnica e, consequentemente, o modo como lida com sua memória. 

 Quando observado historicamente, esse ideal de uma máquina capaz de simular as 

capacidades cognitivas já poderia ser observado pelo menos desde o século XVII, o que 

                                                             
40 De acordo com Flusser, utilizando como pretexto a máquina fotográfica, as dinâmicas envolvidas nessa 

brincadeira feita pelo aparelho estão em: “1. Codificar os conceitos inscritos no seu programa, em forma de 

imagens; 2. Servir-se de um fotógrafo, a menos que esteja programado para fotografar automaticamente; 3. Fazer 

com que tais imagens sirvam de modelos para homens; 4. Fazer imagens sempre mais aperfeiçoadas. Resumindo: 

a intenção programada no aparelho é a de realizar o seu programa, ou seja, programar os homens para que lhe 

sirvam de feedback para seu contínuo aperfeiçoamento” (Flusser, 2011: 63). 
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incluiria as ideias advindas desde a máquina de calcular de Pascal e das operações algébricas 

desenvolvidas por Leibniz, que colaboraram no desenvolvimento lógico formalizado desses 

intrumentos.  E posteriormente ampliados por Charles Babbage e George Boole, que 

vislumbraram um encadeamento racional a partir do cálculo logarítmico na “máquina analítica” 

(David, 1970). Contudo, seu aprofundamento e complexificação se configuraram mais 

claramente no século XX, especificamente a partir de Alan Turing, com sua proposta de “jogo 

da imitação”, quando se inicia a ideia de uma máquina capaz de refazer e antecipar 

automaticamente o comportamento do homem que a executava e ainda processar símbolos, 

aproximando essa operação de um princípio de inteligência autônoma, como preconizado por 

Allen Newell (1994) e Herbert Simon (1996).  

 A inter-relação da máquina com a capacidade de inteligência, antes consignada 

exclusivamente ao homem, estruturou-se da imediata resolução de problemas às tentativas, 

ainda bastante atuais, de alcançar tecnologicamente os potenciais de procura, planejamento, 

raciocínio e representação de conhecimentos. Para isso, a Engenharia, inicialmente incumbida 

por essas investigações, passa a estabelecer diversos diálogos interdisciplinares com a 

Neurologia, as Ciências Cognitivas, a Linguística, a Filosofia, a Psicologia e a Antropologia, 

que vislumbraram, cada qual ao seu modo, a possiblidade de haver mecanismos capazes de 

raciocinar conceitos complexos e de perceber seu meio envolvente. 

 Dessas contribuições, notabilizam-se  para as Ciências da Comunicação as ideias 

advindas da Cibernética, pensada por Norbert Wiener (1984), que permitiram explorar a 

capacidade de autorregulação dos sistemas, e da Teoria Matemática da Informação, de Warren 

Weaver e Claude Shannon (1975), ao evidenciarem as possibilidades quantificáveis da 

informação, que colaboraram com o avanço dado aos “agentes inteligentes” e “sistemas 

periciais” e permitiram a conciliação entre os fenômenos constitutivos dos aparelhos aos 

comportamentos psicobiológicos e interativos do humano. 

 Essas disposições convergem, explicitamente ou tangencialmente, às funções 

mnemônicas que esses aparelhos são capazes de deter, como é possível perceber nos estudos 

da Psicologia Cognitiva, vistos no primeiro capítulo, que buscaram traçar “modelos computo-

simbólicos da memória humana”, proferindo uma semelhança entre essa com a memória 

artificial eletrônica. Dessas reflexões, ganham destaque o modelo de Atkinson e Shiffrin (1968), 

que relaciona a memória de curto prazo com a de longo prazo e, com isso, um sistema de 

similaridade de conhecimentos armazenados, e o modelo Adaptative Control of Thought (ACT), 
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de John Anderson (2012), que prega um funcionamento análogo ao humano, baseado no 

armazenamento, no resgate, na comparação seletiva e na execução decorrente dessa articulação. 

 A procura por similarizar o funcionamento neuronal do programa tecnológico, até então 

vistos separadamente entre a causalidade e a derivação que o segundo possuia, aproximam-se 

de modelos que defendem a complexidade do neurônio em correspondência ao processamento 

simples – ativo e inativo, como o código binário –, em que cada elemento estimula e responde 

à sua conexão mais próxima. Denominado “modelo conexionista”, seu funcionamento pensa 

diferentes modos de se codificarem as informações, reconhecido como “representação 

distribuída”, em que se compõe uma relação simultânea entre os dados com outros diferentes 

padrões de linguagem, impulsionando um tipo específico de ativação em rede. Como explica 

Francisco Varela (2009), os sistemas conexionistas: 

generalmente abordan el procesamiento localizado y simbólico de 

operaciones distribuídas, es decir, operaciones que se extienden sobre uma 

red de componentes, y así derivan en la emergência de propriedades 

globales resistentes a la disfunción local (Varela; Thompson; Rosch, 

2009:33). 

 

 Desses modelos, sob a prerrogativa das conexões e da consequente imanência por tornar 

algo comum, foram ainda pensadas estruturas computacionais que pudessem abarcar uma 

grande quantidade de informações formando um vasto banco de dados. Em um dos mais 

reconhecidos projetos nessa direção está o de Vannevar Bush, que em 1945 publica o artigo As 

we may think em que defende que todos os esforços tecnológicos advindos da Segunda Guerra 

deveriam ser utilizados para criar uma grande biblioteca eletrônica, por ele chamada como 

Memex. Para Bush, seria possível construir uma máquina capaz de organizar todo o 

conhecimento, onde seriam armazenadas uma grande quantidade de informações, para serem 

acessadas por meio de um encadeamento livre de ideias aliadas aos conteúdos.   

Existe uma enorme montanha de novas pesquisas. Mas existe uma 

crescente evidência de que estamos sendo impedidos de avançar na medida 

em que a especialização se aprofunda. O cientista se vê abalado pelos 

resultados e descobertas de milhares de outros pesquisadores - conclusões 

com as quais ele não encontra tempo para se familiarizar,  muito menos é 

capaz de entendê-las e memorizá-las quando das suas descobertas. No 

entanto, a especialização tornou-se extremamente necessária para o 

progresso, e o esforço de manter o contato entre as disciplinas ainda é 

muito superficial (Bush, 1945: 103).  
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Do projeto de Bush, que procurava resolver o excedente informacional que na época já 

se mostrava proeminente, houve variadas tentativas de concretização e ampliação dessas ideias, 

como o oNLineSystem (NSL), de Douglas Engelbart, que buscou formular um banco de dados 

que permitia uma maior interação entre o usuário e as informações, por meio da 

disponibilização dessas em variadas telas, a manipulação destes dados e a conexão associativa 

entre eles, onde o participante poderia agir sobre as informações, podendo assim ser um 

colaborador na produção de conteúdo. Contribuição que ganhou maior profundidade em 1967 

a partir das pesquisas de Theodor Nelson (1992). Nelas, Nelson propõe uma máquina que seria 

capaz de armazenar toda a documentação mundial e ainda interligá-la por meio de uma função 

de recordação e associação de ideias, como a memória humana. Denominada Xanadu, em 

referência ao “lugar mágico da memória”, citado no poema Kubla Khan, de Samuel Taylor 

Coleridge, esse projeto permitiria:  

um universo de informações global e horizontal, contendo textos que se 

relacionariam graças a links que permitiriam navegar entre os documentos 

e tornariam explícitas as relações semânticas que existiriam entre eles. 

Acrescentando links novos, os usuários estariam contribuindo para a 

manutenção da rede que constitui a cultura (Cipra; Bisoffi, 2010: 242). 

 

Por essa razão, é também atribuída a Nelson a invenção do hipertexto, que se constituía 

em uma cadeia de textos e imagens conectados por meio de trajetos múltiplos (Landow, 2000) 

e não lineares, conectados por meio de “nós” capazes de interligar e organizar o conhecimento, 

e que se constitui a base para o que posteriormente foi desenvolvido na Internet. Quando 

pensada sua trajetória histórica desde a ARPANET, a NSFNET, a CERN até culminar na atual 

World Wide Web41, os sistemas capazes de rede procuraram o contínuo aperfeiçoamento de 

instrumentos que criariam um ambiente cooperativo de usuários em consulta, produção e 

distribuição contínua de informações. Desse modo, aliaram as contribuições advindas dos 

modelos conexionistas à estruturação dos amplos bancos de dados.   

                                                             
41 Originada em 1969 pelo governo estadunidense, a Advanced Research Projects Agency Network (ARPANET) 

era utilizada pelo  Department of Defense Advanced Research Project Agency (DARPA) para interligar 

remotamente centros de processamento de dados, com o objetivo de compartilhar dados informáticos. 

Desenvolveram, a partir desse sistema, uma série de códigos de comunicação capazes de interligar quem a eles se 

conectava, predominantemente empreiteiras ligadas à área militar e  universidades. Essas disposições contribuíram 

para que, em 1988, fosse criada a National Science Foundation Network (NSFNET), substituta da primeira e capaz 

de interligar diversos centros de pesquisa da época. A Internet, sistema resultante dos experimentos de seus 

predecessores, surge, então, como rede cooperativa de computadores que, por fim, dá base para o desenvolvimento 

da World Wide Web (WWW), criada por Berners-Lee e Cailliau para compartilhar rapidamente artigos científicos. 
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Sobre essas proposições, encontram-se estudos que creem na aproximação das 

dinâmicas hipertextuais das tecnologias com o esforço empregado pela ars memoriae grega, 

medieval e renascentista, como pode-se observar nas reflexões de Vagnoni (1997), Bologna 

(1997) e André Lemos (1996), que comprovam a inter-relação idealizada com os antigos 

modelos de se criar uma memória organizativa capaz de reunir e dispor, por meio de textos e 

imagens, todo o conhecimento humano. Contudo, no caso do hipertexto, esse sistema não 

somente atuaria em disposição com um mapeamento informativo, em que o acesso estaria 

aberto à aleatoriedade de seu usuário, como também ele próprio possuiria uma autonomia capaz 

de modificar, complexificar e retificar determinada rede de sentidos.  

As associações e desassociações propulsionadas pelo hipertexto e pelas tecnologias que 

o sustentaram permitiram aproximar suas dinâmicas de teorias que vislumbraram a construção 

de inteligências artificiais, deslocando à máquina uma independência intrínseca à operatividade 

das informações, bem como a capacidade de articulação e reflexão acerca das mesmas. Sob 

essa perspectiva, Niklas Luhmann (2007) defendeu a pertinência de se tratar essas estruturas 

como sistemas com inteligência, já que os computadores acoplam em suas funcionalidades uma 

autopoiese reflexiva, que inaugura uma competição inédita com as consciências e com as 

memórias de seus usuários.  

A conciliação entre cérebro e tecnologia, antes reservada às elaborações imaginativas e 

ficcionais, mostra-se, desse modo, como fenômeno idealizado possível de realização, como 

comprovam as teorias de Marvin Minsky (2010) e Marshall McLuhan (2012), quando observam 

que esses meios propuseram e proporcionaram uma mudança sistemática nas percepções ao 

deterem em suas funções as capacidades antes pertencentes exclusivamente ao sistema neuronal 

humano. Essas transformações que já haviam sido subscritas por Flusser (2014), com sua 

concepção de aparelho e da simulação do pensamento, mas que se ampliam quando defrontadas 

com toda teoria científica que as sustentam, ao defenderem que esse aparelho, tal como o 

cérebro, possui uma dinamicidade dotada de autonomia de ação e reação diante das informações 

disponibilizadas. Como defende o autor: 

Está em curso uma conectividade em rede que se espalha como um cérebro 

ao redor do globo terrestre, sendo que os canais são os nervos, e os nós são 

as pessoas e os aparelhos: essa rede que repousa sobre a biosfera, como a 

biosfera sobre a hidrosfera, esse cérebro coletivo que está surgindo, que 

não conhece nem geografia, nem história, pois suprimiu (aufgehoben) em 

si a geografia e a história. Sua função nada mais é que um cruzamento de 

competências para secretar novas informações e aumentar a competência 

total do cérebro. Esse é o modelo da sociedade telemática (Flusser, 2014: 

276). 
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Nessa reflexão, que confirma o diálogo de Flusser com as considerações que projetaram 

o cérebro eletrônico como caminho de superação da administração do conhecimento, é 

relevante notar que, nesses desenvolvimentos, a autonomia advinda do aparelho prioriza uma 

específica face da memória humana, próxima da imagem de uma mente em correspondência 

com a técnica arquivística. Tem-se, portanto, a priorização de uma memória em função dos 

automatismos maquínicos, em detrimento de uma faculdade aliada às afetividades propulsoras 

de experiências e vinculações, como tratado no primeiro capítulo. Funcionalidades essas que 

propõem outras formas dos relacionamentos memorativos se manterem, possíveis de serem 

vistos nos desdobramentos que a leitura de Flusser gera. 

À sociedade telemática se reserva a aproximação do distante – como subentendido pelo 

prefixo “tele” –, o que corresponderia à supressão do espaço e do tempo como instâncias 

determinadoras das informações e, por conseguinte, da transformação da memória em si, pelo 

menos tal como era compreendida. E, a partir dessa condição, uma modificação no modo como 

as sociedades e os indivíduos passam a se relacionar diante desse sistema que não cessa de lhes 

ofertar conteúdos. São duas disposições capazes de sinalizar para a forma como a memória 

passa a atuar, e que serão a seguir analisadas a fim de verificar o modo como afetam a 

comunicabilidade nesse ambiente. 

 

2.2 Memória Presente 

Desde que criamos apoios mnemônicos  

abriu-se um abismo entre nós e o mundo da vida.  

Vilém Flusser 

 

A supressão geográfica e histórica acima tratada por Flusser é, no decorrer de toda a sua 

obra, caracterizada como uma das principais transformações ocorridas para a comunicação após 

o advento dos aparelhos tecnológicos. O autor esclarece que os aparelhos produtores das 

imagens técnicas, que têm a fotografia como primeiro exemplo, engendraram não somente um 

regime de visualidade imagética sobre a sociedade e uma simulação cognitiva, mas também 

possuíram o papel de irromper a lógica histórica, predominantemente textual e fundamentada 

em uma linearidade lógica causal. Isso significa que as informações passam a obedecer ao que 

o autor denominou de “pós-história” (Flusser, 2011), um sistema de acontecimentos, e não mais 
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de fluxos prescritos, que colocam os conteúdos em uma atemporalidade42 promovida pelos 

próprios aparelhos e programas que os geraram e que os gerenciam. 

Essas “in-formações”, também nomeadas pelo autor de “não-coisas” (Flusser, 2007), 

significam, assim, um outro modelo de apreensão da realidade. Isso porque, ao serem 

imaterializadas pelos aparelhos, deixam de estar ao alcance da mão (vorhanden), manipuláveis, 

para estarem disponíveis (zuhanden), “inesquecíveis”. Nesse sentido, tal como a concepção das 

Ciências da Informação e da Teoria Matemática da Informação, para Flusser memória e 

informação equalizam-se neste regime que codifica e sistematiza os conteúdos. A confirmação 

de que, para os meios, a memória possui um significado bastante particular é vista pelo autor 

como fundamental para se compreender a atual condição memorativa e comunicativa desta 

sociedade. 

O valor está na informação. O importante no conceito de informação é que 

ela não é nada material. A informação é transferível de matéria para 

matéria. Como todas as formas, ela é eterna, atemporal e não espacial. Se 

quisermos entender a sociedade informatizada, é preciso interiorizar isso 

perfeitamente (Flusser, 2014: 185). 

 

Essa memória informativa, estabelecida sob o regime de codificação e decodificação e 

disponibilizada pelo “cérebro eletrônico”, adquire outras feições quando comparada aos seus 

significados expostos no primeiro capítulo. Isso porque se demonstra em estado de potência, 

pronta para ser acessada, mas que, ao contrário de sua expressão arquivística, não se mostra 

mais em um espaço delimitado, mas sim guiada por um tempo específico. 

Como observa Lucrécia Ferrara (2008; 2009), essa modificação ocorre porque esse 

espaço existente, ou ciberespaço, não pressupõe mais uma localização e uma delimitação, ele é 

contínuo, e por isso é sobreposto pelo tempo, pela aceleração que rege a instantaneidade e a 

simultaneidade das informações ali dispostas. Como afirma a autora, “agora, o espaço é global 

e o tempo, real, ou seja, sem a medida cronométrica que o submetia à precisão de calendários 

ou relógios: o espaço de lá está aqui e o tempo de ontem é hoje, presente” (Ferrara, 2009: 76). 

A convergência entre instâncias antes relativamente bem definidas, como passado e futuro, 

                                                             
42 A leitura de que os meios de comunicação promoveram a atemporalização de seus conteúdos é encontrada em 

outras visões, igualmente concordantes, como a de Ulric Neisser (2008), quando observa que os meios 

promoveram uma permanência plena e uma inertização das perspectivas sobre o passado e o presente. São eles, 

ainda, de acordo com Umberto Eco (1984), “genealógicos” e “desmemoriados”, pois geram uma memória comum 

do mesmo modo com que a retiram de qualquer referência cronológica. 
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tempo e espaço, é observada  como um impulsionadora de uma inédita quebra de paradigmas 

entre essas qualidades que operavam sobre a cultura. 

A dificuldade de interpretar o contínuo presente está em desistir do tempo 

como parâmetro ordenador do espaço vivido e em admitir que é possível 

viver, em aceleração e intensidade contínuas, todos os tempos e espaços. 

A emergência do ciberespaço assinala o contínuo acelerado da cultura. 

Porém, enfrentar esse contínuo tem sido adiado e, portanto, é natural que 

se tente mascarar sua inegável realidade ou procure entender ou explicar a 

cibercultura como domínio do tempo sobre o espaço, falseando, porém, sua 

interpretação como mudança de paradigma epistemológico da cultura 

(Ferrara, 2008: 123). 

  

 Nessa mudança epistemológica, que para Ferrara faz a própria comunicação demonstrar 

sua ambiguidade43, atingirá por consequência todos os elementos que nela se incluem, como a 

memória. Nesse caso, sua indefinição está na confrontação com esse outro espaço e tempo, 

elementos que normalmente participavam em seus enunciados ao ordenar e entrelaçar vivências 

e percepções, como visto no primeiro capítulo.  

Diante dessas “novas estruturas de temporalidade”, como nomeado por Andreas 

Huyssen (2014), essa memória encadeia um tipo de tensão que reverte o passado em um 

imediatismo marcado pela aceleração, em que, para além de uma dimensão linear, como foi 

interpretada pela História, transforma-se por meio de uma relação complexa de perspectivas, 

condicionada ao processamento de dados em tempo real. A memória, desse modo, aproxima-

se de uma “existência em tempo real”, como pensado por Eugenio Trivinho (2007), pois tal 

como os outros elementos pertencentes a este cenário, “se põe no tempo enquanto presença, um 

que há, referente (abstrato ou concreto, palpável ou impalpável) que pode ser identificado como 

existente seja pela percepção, seja pelo verbo, seja ainda pela sensação” (2007: 8), ainda que 

não delimitável em um espaço circunscrito de atuação. 

Sob essa indeterminação, acrescenta Paul Virilio (2006), demonstra se tratar de um 

fenômeno extremamente paradoxal, “porque, em geral a memória é o que aconteceu. Ora, 

                                                             
43 De acordo com a autora, ao aprofundar os elementos constituintes desta ambiguidade, essa ocorrência se dá 

porque “como dobra do tempo no espaço contínuo ou vice-versa, a comunicação é obrigada a enfrentar sua 

ambiguidade. Já não convence ser instrumento ordenador da sociedade urbana funcionalmente operacionalizada 

por um juízo proposto como adequado para a conservação ou propagação dos bons costumes estabelecidos; 

também já não é instrumento fácil nas mãos de um poder político ou econômico que administra vontades e 

repertórios de um receptor passivo na adoção de interesses desconhecidos e longínquos. A massa se dissolve como 

objeto de manipulação, o público torna-se tão grande e diversificado que já não se sabe o que comunicar, porque 

não se conhece o receptor e, muito menos, o modo certo de atingi-lo. A comunicação já não é instrumento da ação 

no espaço social. A aceleração desestabiliza todos os programas e essa realidade impõe outros projetos incertos, 

vacilantes e submissos a constantes revisões” (Ferrara, 2008: 128). 
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ocorrer, ter lugar, a palavra explica bem, é o aqui e agora, hic et nunc, mas na rede a memória 

não tem lugar real a não ser o tempo presente” (Virilio apud. Casalegno, 2006: 93). Denominada 

pelo autor “memória presente”44, sua condição e suas disposições comunicativas impõem novas 

compreensões e experiências, principalmente pelo modo como propõe usos específicos a quem 

ela se remete.   

Nessa nova topologia, a memória se mobiliza no presente e, como 

decorrência, não se desloca, mas exige mudança como dado básico para 

aquele corpo que percebe um tempo espaço em mediação esvaziado de 

passado à procura de identidade, conservação e desenvolvimento. Atuada 

no presente, essa memória já pertence ao espaço que se constrói em 

mediação colaborativa em todos os cantos do planeta. A rede mundial de 

computadores é o instrumento dessa memória/presente, porém não é senão 

um meio para uma memória agenciada pelo mundo de experiências do 

sujeito, a quem cabe construir outro lugar territorial, heterodoxo e topo 

midiático como comunicação de um tempo instantâneo. Desse modo, o 

espaço se manifesta no lugar em que se dá a informação, inaugurando uma 

geografia até então desconhecida. É a nova geografia montada pela 

diferença que se impõe como realidade cultural mundial e inelutável 

(Ferrara, 2009: 77). 

 

Essa memória centrífuga reinventa o território do lugar que, deslocado 

fisicamente, se situa informacionalmente e exige uma solidariedade que, 

em interação, reagrega, reagrupa, reterritorializa; porém, agora, em um 

espaço não movediço porque insconstante, mas fluido porque irredutível à 

sua manutenção no tempo da lembrança (Ferrara, 2008: 136). 

 

 Ao se reconfigurar a partir das transformações de categorias que a sustentavam, essa 

memória passa a se dispor por meio de novas relações, um outro espaço e um outro tempo que 

propulsionam um novo modo de experienciá-la. Colocando-se em ligação com as interações e 

com as memórias dos que dela participam, propõem uma associação em prol da construção de 

um saber comum. Desse modo, ela não se vale somente de seu valor informativo trocado ou 

acumulado, mas sim de algo que se coloca em disposição, à qual os indivíduos se vinculam e 

em que acreditam ajudar a construir. 

 

 

 

                                                             
44 Sob o mesmo sentido, essa memória também é encontrada com as nomeações “memória mediada”, feita por 

José Van Dijck (2007), e “memória multimídia”,  como pensada por William Mitchell (Casalegno, 2006). 
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2.3 Memória Compartilhada 

Eu sou parte das redes e as redes são parte de mim.  

Eu me conecto, logo sou.  

William Mitchell 

 

Se refletidas as dinâmicas apresentadas até aqui – de uma memória em conformidade 

com uma tecnologia que intenta se paralelizar ao funcionamento cerebral, dispondo-se sob um 

outro paradigma espaço-temporal, por ser regida pela instantaneidade e simultaneidade 

informativa –, é possível pensar que suas especificidades percorrem também o modo como se 

estabelece o acesso e a retenção por parte de quem a ela recorre. Sinalizada por Flusser ao 

afirmar que essas memórias já não seriam objetos manipuláveis, e sim disponíveis, essa situação 

é ainda vista pelo autor como um momento singular na história humana. Para ele, em razão da 

sinonímia memória-informação, pela primeira vez o homem tem condição de “des-ideologizar” 

sua memória, deixando de vê-la por meio de seus suportes para valorá-la por sua qualidade 

informativa. 

Por ser uma “não-coisa”, destaca o autor, essa memória abre campo para outros 

questionamentos, em que não mais deve se refletir sobre a capacidade dos meios de perenizar 

conteúdos, mas sim sobre o quanto tal cenário não recai e desafia a própria validade da memória 

humana. “É preciso acrescentar que as novas memórias tornam redundantes as memórias 

humanas [...] o que implica que está se tornando inoperante querer acumular informações em 

memórias humanas”45. A implicação dessa condição significa a supracitada “des-

ideologização”, pois libertaria da necessidade de “posse” das informações ao privilegiar a 

articulação destas, promovendo  uma “transvalorização” do poder de armazenar e reter 

conteúdos para a continuidade de sua formação e acesso. 

Essa liberdade vislumbrada por Flusser constitui, assim, um campo potencialmente 

criativo de contínua construção informativa. Essa perspectiva se similariza com as leituras feitas 

por  Pierre Lévy (2007) e William Mitchell (2003) quando defendem que essas tecnologias 

permitiriam a construção de um saber universal e não totalizável, o que significaria uma 

disponibilização que opera distintamente do controle antes encontrado no arquivo, por exemplo. 

A universalidade proporcionada pelas “tecnologias de inteligência” (Levy, 2006) não operaria 

                                                             
45 Este trecho se encontra no texto “Memória”, cuja localização no Arquivo Vilém Flusser São Paulo é [SEM 

REFERENCIA]_2683_MEMORIA [V.2]. 
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mais em torno da artificialidade dos seus suportes, mas como possibilidade de construção de 

uma memória comum. 

Precisamente, o ideal mobilizador da informática não é mais a Inteligência 

artificial (tornar uma máquina tão inteligente quanto, talvez mais 

inteligente que um homem), mas sim a inteligência coletiva, a saber, a 

valorização, a utilização otimizada e a criação de sinergia entre as 

competências, as imaginações e as energias intelectuais, qualquer que seja 

sua diversidade qualitativa e onde quer que está se situe. Esse ideal de 

inteligência coletiva passa, evidentemente, pela disponibilização da 

memória, da imaginação e da experiência, por uma prática banalizada de 

troca dos conhecimentos, por novas formas de organização e de 

coordenação flexíveis e em tempo real  (Lévy, 2011: 167). 

  

 A possibilidade de cumprir o mencionado ideal de inteligência significaria, assim,  

concretizar a formação de uma memória plena, operada por toda coletividade e, a princípio, 

livre de qualquer barreira capaz de exercer controle sobre as informações. Para Lévy, a memória 

produzida não somente se inseriria no instantâneo e no simultâneo, mas também recuperaria as 

tentativas antes vistas de realização de uma “memória coletiva”.  

 A retomada deste conceito, além de sinalizar o acompanhamento que essas teorias têm 

com a idealização tratada no primeiro capítulo, agrega ainda outras ideias que colaboram na 

criação da imagem de um ambiente cooperativo e democrático, que se dispõe como distribuidor 

não hierarquizado de saberes, tais como apregoam as noções de comunidade, coletividade, 

partilha e compartilhamento. Em todos os casos, a constituição dessa memória perpassa um 

sentimento de inclusão dos indivíduos e grupos, em que, por vezes, são incentivados a serem 

potenciais “alavancas de transformação social”, como defende Manuel Castells (1999: 174). 

 Para tanto, estabelece-se uma complementação entre sistema e os grupos, gerado pelo 

feedback realizado com base no hipertexto46, constituindo uma verdadeira “ação coletiva 

coordenada e cooperativa que eram antes impossíveis”, segundo Joël Rosnay. Para o autor, isso 

é “uma forma de memória ativa, que se cria e se recria sem cessar, que constitui um estoque em 

permanente confronto com a realidade [...] e permite não só que se acrescentem conhecimentos 

aos que já se têm, mas também nos permite saber como gerenciar o que se sabe” (apud. 

Casalegno, 2006: 45). 

                                                             
46 Sob uma nova forma de representação, organização e recuperação das informações, presentes em toda dinâmica 

hipertextual, a Web 2.0 utiliza-se ainda da folksonomia, criada por Thomas Vander Wal, cuja função é ser um 

sistema de indexação que oferece a possibilidade de inserção de tags (palavras-chave) que sintetizam o conteúdo 

disponível e o insere em um mapa de conceitos mais amplo. 
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 O modelo de integração defendido por Rosnay, possível de ser encontrado como 

importante elemento em diversas teorias que atualmente pensam o tema47, estimula um senso 

de interatividade que marca profundamente o relacionamento que os indivíduos possuem com 

essas tecnologias. Seja exploratória dos conteúdos, como observado por Lúcia Santaella (2003), 

Henry Jenkins (2008) e Steven Johnson (2005), ou de serem os próprios participantes os 

criadores da memória, como defendem Chris Anderson (2006) e Lev Manovich (2002), esse 

cenário desafia também a se pensar como as próprias capacidades mnêmicas dessas pessoas 

estão sendo ou não modificadas. 

 Nesse sentido, Lévy (2011) acredita que esta reorganização informativa representaria a 

consolidação de uma nova “ecologia intelectual do humano”, pois o indivíduo se eximiria de 

ter de memorizar para desenvolver outras qualidades cognitivas, como a capacidade de busca, 

de seleção e de apreensão dos diferentes estímulos a que é exposto continuamente. Isso 

implicaria “um movimento de superação quanto àquele modelo de memória, em favor de uma 

memória complexa, criativa, transformadora da experiência humana [...] e, assim, em processo 

também estarão novas possibilidades de consciência” (Pereira, 2004: 155). Com tais 

possibilidades instrumentais, a força com que esse cenário se dirige ao social faz crer que seu 

resultado está na plena promoção e facilitação dos saberes totalmente integrados, como advoga 

Walter Lima Jr. (2013) quando observa o potencial de transformação da “sociedade do 

conhecimento”. 

 Em contraponto, ainda que entrevejam as possibilidades trazidas por esse acesso ao 

conhecimento, encontram-se as reflexões preocupadas com a forma com que esses dados são 

administrados (Cukier; Mayer-Schönberger, 2013; Pimenta, 2013). Como exemplo 

notoriamente debatido na atualidade está o Big Data, caracterizado pelo grande volume de 

informações dispostas em rede e pela capacidade de produzir mais dados além dos existentes – 

progressão que ocorre em função dos registros e da metainformação do uso que se tem dos 

conteúdos e que, por isso, tem alarmado a sociedade em torno da ideia de vigilância 

(surveillance). Acusado de corromper liberdades civis, esse sistema atua no limite entre a 

facilitação e o controle dos conteúdos, demonstrando assim a vocação até aqui vista de toda 

tecnologia “ciber” em disponibilizar e gerenciar esses saberes. 

                                                             
47 Ainda que possuam sentidos diversos, variadas são as denominações que tentam abarcar o fenômeno da 

expansão informativa advinda das tecnologias em rede, tanto por sua oferta quanto pela participação dos usuários 

em construir esse ambiente. São elas: “cultura da mobilidade” (Santaella, 2003), “cultura da interface” (Johnson, 

2011), “cultura da convergência” (Jenkins,2008) e “cultura da virtualidade real” (Castells, 1999), principalmente. 



68 

 

 De todo modo, seja por sua condição alarmista como essa ou pelas leituras otimistas – 

a maioria, como visto –, as elaborações anteriores comprovaram existir a expectativa de que o 

que está sendo posto em rede não se configura somente em dados dispostos ao acesso, mas 

como o saber da humanidade colocado à disposição. Nesse sentido, a memória e o 

conhecimento que ela propulsiona se unem às projeções anteriormente vistas, formando um 

conjunto acreditado como realizador de sentidos mnemônicos mais amplos e profundos, 

exemplares para entender a forma como se essa memória tem sido representada. 

 

2.4 Imaginário Mnemônico 

O imaginário é uma cicatriz que, insistentemente, se prolifera. 

Dietmar Kamper 

 

Ainda que sucintamente, dada a quantidade de fatores que atuaram para que o 

supracitado avanço tecnológico se constituísse, as páginas anteriores visaram a demonstrar os 

pontos fundamentais do que se acredita ser uma canalização mnemônica realizada pelos meios. 

Observando seu histórico, foi possível constatar que suas capacidades de armazenamento 

advêm das proposições já perceptíveis nas instituições arquivísticas, que reconceitualizam a 

memória a fim de mediá-la, analisá-la e discriminá-la de acordo com suas dinâmicas e 

intenções. 

 Contudo, para se desenvolverem, os meios recorrem a outras compreensões tidas sobre 

memória, principalmente às que se referem ao sistema neuronal e às potencialidades mnêmicas 

exclusivas do humano. Elas modelam-se de acordo com a conservação, resgate, aprendizagem 

e reelaboração de conteúdos e expandem sua função cumulativa com base na velocidade e na 

estrutura da rede cerebral. Reelaboram, com isso, noções essenciais para o que se compunha 

como memória. Sob os regimes da ubiquidade, na simultaneidade e na instantaneidade, a 

memória disponibilizada não se constrói mais em uma temporalidade específica, mas sim em 

uma aceleração permanente de um espaço contínuo, em que ela simplesmente “está”, livre para 

ser acessada e reconstruída no presente. 

Por essa razão, é encarregada de realizar a construção de um saber comum, a princípio 

distante de qualquer intervenção coercitiva e ficcionalizante, como estava sujeitada pelos 

discursos sociais e históricos. Sendo alimentada pelo social, promove uma participatividade 

nomeada como democrática, trazendo reverberações ao modo como essa sociedade se 
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autonomeia – “da informação” e “do conhecimento”, como os casos mais emblemáticos – e a 

como cada um dos indivíduos lida com ela.    

Pode-se, com isso, afirmar que o modo como essa memória se coloca não visa a vencer 

unicamente a capacidade cumulativa, mas sobretudo triunfar sobre as falhas inerentes da 

memória cultural, tanto em seu aspecto subjetivo quanto coletivo. Relembrando a primeira 

citação de Kamper, a memória articulada pela máquina tecnológica realiza o sonho do homem 

ao combinar seus anseios em prol de uma memória perene.  

Flusser, em conciliação com o pensamento de Kamper, pensa nesse empenho pela 

memória total como uma continuidade entre o buscado culturalmente e o oferecido 

tecnologicamente, vendo que essa procura se esclarece quando pensada como “ideologias da 

memória”. 

Resumindo tais ideologias, o seguinte pode ser dito: A memória cultural 

vai sendo identificada com a conversação linguística, (com o “discurso”), 

e o propósito da vida humana vai sendo percebido enquanto tendência do 

homem para ser guardado e preservado no interior de tal memória tida por 

“imortal” e “eterna”. Segundo tais ideologias, a dignidade humana é 

precisamente sua capacidade para “elevar-se” até tal memória supra-

individual, portanto “transhumana”. Tais ideologias deixam de ser 

fantasiosas, se reformuladas em termos mais conformes com a maneira 

atual de ver as coisas: Afirmam elas que o homem pode salvar-se da sua 

condição natural, (sobretudo do segundo princípio da termodinâmica), ao 

inserir-se na corrente negativamente entrópica das informações 

cumulativamente armazenadas. O corpo, (o cérebro), está condenado a 

desinformar-se, (morrer), mas as informações adquiridas e processadas, (a 

“alma”), podem inverter o passado da entropia. Vistas a partir de tais 

ideologias, as novas memórias podem ser interpretadas enquanto técnicas 

que visam a salvação das almas (Flusser48, s/p). 

 

Ao colocar novamente em similitude a utopia mnemônica junto dos modelos de 

pensamento que a configuram, o autor elucida o encaminhamento dado às tecnologias em somar 

essas projeções e justifica a ideia de “des-ideologização” por ele tratada. Essa memória 

incorpora os modelos precedentes e, por isso, desincumbe o ser do esforço que sempre o 

marcou. Por esse motivo, notou a adição de outro sentido a essa memória, ela em sua dimensão 

transcendente, ou o momento em que a máquina sonha em ser deus, em resgate da metáfora 

kamperiana. 

                                                             
48 Este trecho se encontra no texto “Memória”, cuja localização no Arquivo Vilém Flusser São Paulo é [SEM 

REFERENCIA]_2683_MEMORIA [V.2]. 
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Ao contrário do aspecto alegórico que esse sonho possa transparecer, a aproximação do 

universo tecnológico com o mítico mostrou-se também uma possibilidade, admitida, inclusive, 

por diversas das teorias aqui tratadas. Não somente presente nas ficcionalizações científicas e 

pressuposta nos conceitos “cérebro eletrônico” e “inteligência coletiva”, a crença por realizar 

uma conjunção entre os sistemas e o divino marca de igual modo as reflexões que idealizaram 

essa memória.  

Como caso exemplar, Pierre Lévy, quando dá continuidade aos citados conceitos, 

preserva uma conciliação entre a tecnologia e a teologia ao se questionar do “por que não tentar 

constituir intelectuais coletivos capazes de atingir a liberdade divina?” (Lévy, 2011: 100). Para 

o autor, as tecnologias proporcionariam, nessa libertação, a possibilidade de “conhecimento de 

si e de auto definição de grupos humanos” através do “desejável no horizonte do devir humano”. 

Afirmação que ilustra a atração exercida pelas tecnologias e a crença de que elas são capazes 

de responder às necessidades existenciais mais abstratas do humano, ainda possível de ser 

encontrada em outros autores que pensaram o hipertexto49 e o ciberespaço50. 

Em vista disso, a memória age como supressora das dificuldades mnemônicas também 

porque recorre à busca do sublime daquela memória divina, a que se referiram os gregos e 

cristãos. Como sugeriu Flusser, por ter tudo, a todo momento e em qualquer lugar, a 

representação dessa memória tem sua apoteose vinculada profundamente com à ideia de 

imortalidade. 

Por tal razão, acredita Malena Contrera (2010), que essa época é marcada por um 

profundo sentimento de realização plena em torno desses aparelhos, um “êxtase tecnológico”, 

como nomeia a autora, explicitado no fascínio e no deslumbre de quem os utiliza e de algumas 

reflexões que os cercam. Para ela, isso acontece porque, na maneira como se projetam, os meios 

abrigam experiências que extrapolam a racionalidade que os envolve para se aproximarem de 

uma espécie de religiosidade. Um tipo de retomada de significados culturais arcaicos em favor 

de um reencantamento promovido pelos meios. Estes valem-se dos processos imaginativos e 

                                                             
49 De acordo com André Lemos (1996), a memória propulsionada pelo hipertexto poderia ser comparada aos 

sentidos que detinha na mística medieval e no pensamento hermético. O autor dá como exemplo dessa relação a 

imagem de “Arbor Scientae”, de Raimundo Lúlio, com a “teia que liga todas as informações disponíveis no 

planeta”. 

50 Para Margaret Wertheim o espaço mnemônico oferecido na Internet funciona como um “substituto tecnológico 

para o espaço cristão do céu” (Wertheim, 1999: 18-19). Essa visão que é acompanhada por Erick Felinto (2003, 

2002) ao similarizar esse cenário com os conhecimentos gnósticos que oferecem a superação da efemeridade 

material em prol da “superação de todos os limites físicos do ser humano, com a virtualização do corpo e a 

expansão da consciência” (Felinto, 2002: 6) 
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simbólicos humanos, próprios do “imaginário cultural”51, para formarem um outro conjunto de 

imagens, um “imaginário mediático”, que tira do primeiro seu poder central ao  “propagá-lo de 

tal modo que podemos conferir a esse processo um status de crescente autonomia” (Contrera, 

2010: 57).  

Contudo, como esclarece a autora, essa condição não significa a reassimilação integral 

do universo simbólico posto em prática pelas tecnologias. Ao contrário, o emprego dado é de 

uma crescente “redução simbólica realizada [que] gera um universo próprio que gradativamente 

se afasta de suas raízes originais de referência, gerando ‘seres do espírito’ pertencentes a uma 

esfera própria, a Mediosfera” (Contrera, 2010: 57). Formulada pela autora com base em um 

amplo panorama, a “mediosfera” se caracteriza pela forma com que os sonhos arquetípicos do 

homem são reduzidos pelos meios, que se baseiam na cultura para tão somente reinventá-la e 

reoferecê-la de acordo com suas dinâmicas, estas marcadas pela superficialidade e literalização 

de seus conteúdos. 

Em vista disso, em formulação análoga à tratada, Kamper vê que nessa redução estão 

contidas as imagens, sonhos fracassados e resíduos culturais recalcados, que enredam o homem 

em torno das próprias falências reconstruídas pelos meios. A “órbita do imaginário”, como 

nomeia o autor, é o resultado dos sonhos da máquina, que regido pelo eterno caracteriza a forma 

encontrada pelos meios em reconstruir e controlar as representações advindas da cultura.  

Constituiu uma órbita a partir das ruínas das grandes obras da humanidade: 

religião, estado, filosofia, arte e técnica. É um novo tipo de prisão; não é 

feita de muros e sim de desejos e sonhos fracassados, principalmente do 

sonho da razão que, há dois séculos, tem gerado monstros. Por motivos de 

simplificação, isso recebe aqui o nome de “imaginário”, um caldeirão pós-

histórico de estratégias históricas ligadas à realidade e à aparência [...]. O 

imaginário é a relação dos seres humanos com seus corpos. É resultado 

inesperado de um trabalho realizado no medo do sexo e da morte. Funciona 

como um escudo protetor. Estende-se na imagem-superfície e não no 

corpo-espaço. É tão intocável quanto as imagens que o constituem. É uma 

superfície ilimitada que encobre um núcleo finito e mortal até torná-lo 

irreconhecível. É um universo do espírito, aversivo e hostil ao corpo, a tudo 

o que do corpo provém. [...]. Sua modalidade não é nem a necessidade nem 

a realidade, mas o possível. O que um dia já foi necessário ou real, agora 

virou possível. Consiste em restos de sonhos, nostalgias, esperanças, 

                                                             
51 Considerando a complexidade com que o conceito de “imaginário” é tratado por diversas correntes teóricas, 

aqui, junto da concepção de Contrera (2010), seu significado se refere aos processos imaginativos humanos, ligado 

aos seus significados arquetípicos presentes em toda a cultura. Advinda da concepção junguiana, quando propõe 

a existência de um inconsciente coletivo, seu aprofundamento foi feito também por Edgar Morin (1988), com o 

conceito de Noosfera, ligada à produção simbólica da cultura. Sob esse sentido, a memória, tal como tratada no 

primeiro capítulo, envolve-se com as representações criadas em todo o desenvolvimento da cultura, sendo por isso 

um dos elementos constituintes do “imaginário cultural”. 
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visões, mas também de dejetos de programas fracassados, conceitos, 

projetos. Um lixo histórico na reciclagem da cultura. Seu tempo é o futuro 

do pretérito. Tudo o que é terá sido. Neste sentido, ele tem seu futuro 

sempre no passado. O imaginário, do ponto de vista interno, nunca 

aconteceu. Por fora, nega sua origem. Jamais pode parar. Tem uma 

eternidade fatal que força seus prisioneiros à compulsão pela imagem 

(Kamper, 2016: 116) 

 

Ainda que nessas ideias sejam possíveis expansões que ultrapassariam o objetivo desta 

análise, conforme tratado no decorrer deste capítulo, foi por este tipo de reestruturação que 

passou a memória ao ser assimilada pelos meios, que se valeram de suas significações culturais 

para recontextualizá-la de acordo com as dinâmicas que esses propõem. A reinvenção de uma 

memória mediada por essas tecnologias visou a vencer os infortúnios que antes se colocavam, 

originados de sua fragilidade, efemeridade ou coercitividade, para oferecê-la próxima de uma 

perfeição cumulativa do conhecimento. Somada aos discursos que tentaram legitimar esse 

empreendimento, essa memória se dispõe como o supracitado imaginário, colhendo as 

representações e os anseios arcaicos em prol de uma operatividade mediada, que busca cumprir 

suas utopias.     

Ao ser projetado dessa forma, o imaginário mnemônico operado pelos meios passa 

também a servir em função destes e, por isso, capaz de reformular a concepção e o acesso que 

se tem da memória. Promovendo-a como possibilidade de experiência extracorpórea, pois 

projetada nas telas, e como imagem, incluindo-a em suas aparições e aparências, os meios 

conduzem à criação de uma outra memória, sujeita às suas estratégias e intenções, que serão 

analisadas no próximo capítulo. 
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3 

MEMÓRIA MIDIÁTICA 

 

 

 

 

 

 À medida que eu domino a ferramenta,  

eu preencho o mundo com sentido;  

à medida em que a ferramenta me domina,  

ela me molda sua estrutura,  

e me impõe uma ideia de mim mesmo. 

Ivan Illich 

 

Nada procure por detrás das aparências,  

já que o mistério são elas. 

Johann Wolfgang von Goethe 

 

 

 

 Partindo das proposições analíticas anteriormente expostas, é possível comprovar que, 

em sua trajetória cultural, a memória se estabeleceu sempre em torno de diferentes 

representações projetivas, que buscaram alçar uma apropriação ideal da realidade vivida. Por 

meio de suas duas principais qualidades, conservação e resgate, esse projeto foi constatado no 

crédito dado aos meios tecnológicos, que no decorrer do século XX e início do XXI 

incumbiram-se de contingenciá-la e temporalizá-la em vista de uma memória total, livre da 

temerosa entropia que sempre marcou a cultura. 

 De tal modo foi ainda possível elucidar que, sob essas características, os meios não 

somente respondem ao ímpeto arquivístico, mas incorporam as demais projeções – vistas 
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primordialmente a partir de suas qualidades sobre-humanas, subjetivas e coletivas –, sendo por 

isso aglutinadores das utopias mnemônicas que respondem  ao sentido de imortalidade e da 

própria “dignidade humana” (Flusser, 2014). Por essa razão, denominou-se essa experiência 

recriada pelos meios de um “imaginário mnemônico” que canaliza os intentos não realizados, 

permeando suas estruturas comunicativas e dando a eles solidez para aglutinar, gerenciar e 

disponibilizar os conteúdos, tornando-os assim portadores de memória. 

Todavia, tendo em conta a forma como a memória foi mediada, faz-se necessário o 

exame da repercussão desses sentidos, em como as especificidades, atribuições e competências 

da memória se estabelecem quando designada aos meios responsáveis por sua articulação. Para 

tanto, a interrogação se concentrará na memória em seu atual estágio midiatizado, que, para 

além da conversão técnica requer ser considerada como modeladora de vivências e 

conhecimentos específicos, potencialmente capazes de interpelar os sentidos comunicativos 

advindos desse cenário. 

Esse questionamento advém porque se julga que sua alta valorização, proveniente do 

idealismo tecnológico anteriormente observado, produziu um bastião informativo com 

importância e centralidade que, por vezes, retira-lhe a relativização de suas atribuições e como 

estas acometem as suas disposições e suas comunicabilidades, como é possível observar nos 

atuais estudos que pensam o tema. Nestes, majoritariamente, reserva-se a compreensão da 

memória como suporte e sua falibilidade em curto, médio e longo prazos, bem como quando 

aliada ao sistema arquivístico que, em prol do acúmulo, corrompe princípios individuais, como 

o Big Data o faz, acompanhado de todos os debates sobre vigilância bastante recorrentes nessas 

pesquisas.  

É fato curioso, ainda que essas contribuições sejam exemplares, que não haja uma 

interrogação acerca do modelamento feito pelas plataformas que a proferem, em como estas 

possuem representação simbólica capaz de influenciar os atuais modelos de pensamento por 

justamente projetarem os sentidos mnemônicos na atualidade. São com base nesses dilemas que 

as próximas páginas se concentrarão, avaliando as implicações deste processo de midiatização, 

considerando as singularidades que a memória possui nessas ações, para por fim tentar perceber 

como sua atuação gera reverberações à comunicação. 
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3.1 Estratégias de Midiatização 

A tecnologia é convidativa, co-diretiva e sugestiva; suas diferentes 

potencialidades podem ser atualizadas de diferentes maneiras.  

Ela não nos determina ou compele a certo uso, mas indica e às vezes até 

“insiste” em um modo de usar. 

Koen Vermeir 

 

 Quando assimilada pelos meios tecnológicos, a memória e suas diversas representações 

conduzem-se para responder algumas necessidades específicas desta época, que incluem a soma 

de suas significações em prol de uma realização idealizada, mas principalmente, e a partir disso, 

de se colocar tecnicamente adequada para lidar com a diversidade informacional atualmente 

produzida. Contudo, o que a princípio faz esses meios possuírem uma funcionalidade exitosa e 

um desempenho aparentemente eficaz na articulação universal dos saberes não se desenvolve 

por meio da absorção literal das supracitadas faculdades mnemônicas, mas sim pela conversão 

dessas em estratégias eficazes para seus propósitos.  

 Para considerar o modo como se constituem essas operações, conceber-se-á que a 

memória passa por uma midiatização, o que implica que ela não somente seja estruturada pela 

técnica, mas que esteja também incorporando e servindo aos seus valores e suas finalidades. 

Desse modo, o trato mnemônico não se refere exclusivamente à qualidade das informações ou 

mesmo aos seus conteúdos, mas principalmente à sua atribuição de representar e promover a 

própria estrutura que a propaga, esta midiática, com todas as implicações que esse adjetivo lhe 

traz. 

 Embora a delimitação dos significados contidos sob o conceito de midiatização sejam 

tão ou mais desafiadora quanto o foi com a memória, já que, como ela, depende-se da maneira 

como os meios e a cultura se intercambiaram, alguns eixos basilares podem ser recorridos para 

traçar o início dessa leitura. Nesse sentido, Harry Pross (1980) faz em sua obra uma engenhosa 

elaboração, a de que antes das particularidades técnicas, os meios refletem formas potenciais 

de dominação, abastecidas pelos próprios simbolismos advindos da cultura. Ainda que possua 

diálogo com outras teorias que pensaram o controle exercido pelos meios52, Pross avança em 

sua leitura ao relacionar essa regulação com a historicidade nela contida. Para o pensador, a 

                                                             
52 Dentre a variedade de teorias que se preocuparam com esse tema, tem destaque ao objeto aqui tratado as 

elaborações de Manuel Castells (2009), quando observa as estruturas de poder centralizadas e hierarquizadas, 

típicas dos meios de comunicação de massa, e suas transformações advindas dos sistemas em rede. Para o autor, 

ainda que não mais reservada ao monopólio de um meio, o poder continua atuando, mas com características mais 

versáteis, diversificadas e abertas, conseguindo integrar ainda mais as participações que detém.  
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midiatização das comunicações implicou a ascensão de referenciais diretores, 

“verticalizados”53, capazes de sobrelevarem-se das multidões e legitimarem-se em postos 

hierárquicos. Nessa posição, almejada por quem pretende deter o poder, os meios são aptos a 

se projetarem com mais facilidade mediante uma “economia de sinais”54, que lhes garante 

abrangência e otimização temporal na divulgação de suas mensagens. 

 Ainda de acordo com Pross (2004), esse empreendimento significou a aceleração 

crescente das transmissões que em igual medida propulsionou a perda da proximidade entre os 

seres participantes dessa comunicação55, instrumentalizando esses meios de possuir contínua 

importância em intermediar a realidade. Em diálogo com essa reflexão, Paul Virilio (1999) 

observa que esse ritmo é característico das estratégias utilizadas na reprodução do capitalismo, 

que contém em seu bojo a presença do pensamento bélico e por consequência uma forma de 

violência, onde ganha quem cumprir a missão da maneira mais veloz e imperceptível. Aplicada 

aos meios de comunicação, a “dromocracia”56 se figura na dominação propagativa, 

confirmando o posicionamento hierárquico, e, em seu atual estágio, no imediatismo das 

tecnologias capazes de rede.  

 O midiático, de acordo com esses pensadores, pode então ser entendido primordialmente 

como eixo de dissipação de informações autocentrado em suas próprias capacidades, que visam 

exercer poder sobre quem os utiliza. Questões essas que tornam-se sensíveis para a formação 

da memória, já que sua operação é marcada pela presentificação imediata do passado, 

                                                             
53 Para Pross (1980), a ascensão do vertical se dirige ao anseio do homem em escalonar simbolicamente o seu 

entorno, tornando-o referencial para o social. Encontrado no erigir do corpo ereto, na compulsão pelas edificações 

e nos sistemas hierárquicos da comunicação, a verticalização desse modo visa à transformação do espaço, 

controlado e dominado, tal como tratado no primeiro capítulo acerca das espacialidades envolvidas nos projetos 

mnemônicos. 

54 Valendo-se da importância cultural dos rituais, Pross (1999) averigua que tal como a sequência ritualizada traz 

confiança para o tempo social e subjetivo, o sistema midiático atua como “sincronizador social” que pela repetição 

e ubiquidade operam sobre a sociedade afim de coordená-la. É uma estrutura que facilita a dissipação de 

mensagens, otimizando temporalmente sua transmissão, o que também facilita a presentificação dos conteúdos, 

tal como analisado no segundo capitulo em relação às temporalidades tecnológicas nas quais a memória se envolve.   

55 No decorrer de toda sua obra, Pross defende que a comunicação sempre começa e termina no corpo. Este, gerador 

do que denominou como “mídia primária”, gradativamente distancia-se em função dos suportes escolhidos para 

intermediar as relações e perdurar as mensagens, vistos como próprios das “mídias secundárias”, como textos e 

imagens com suas limitações espaciais e temporais, e das “mídias terciárias”, nas quais essas barreiras são vencidas 

em função dos aparatos tecnológicos responsáveis pela emissão e recepção. 

56 Dromos, prefixo grego cujo significado é rapidez, é observada na obra de Virilio (1999) como marca 

característica desta época, que sob diferentes feições buscou sempre a otimização temporal a fim de vencer a 

limitação espacial. Aprofundada por Eugenio Trivinho (2007), a dromocracia serve também ao regime 

tecnológico, exemplar nos capazes de rede, que envolve os fenômenos comunicativos em torno de um controle 

institucional “transpolítico”, cuja marca é invisibilização dos fluxos de informações e imagens.  
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plenamente disponível em rede – tal como já sinalizado pelo próprio Virilio quando nominou 

esse fenômeno como “memória presente” –, acrescida ainda de uma força coercitiva capaz de 

impor aos seus participantes a necessidade de subordinarem-se à essa imediatez, tanto no acesso 

como na retenção que possuem dos conteúdos. 

 Contudo, como indica Norval Baitello (2005), a autoreferencialidade dos meios não 

opera seu poderio por meio da imposição explícita de seus ideais, mas por uma coerção mais 

sútil, eminentemente imagética, e por isso marcada pela espetacularização dos seus produtos e 

pelo enaltecimento de suas realizações. Esclarecido pelo autor, esse cenário imagético não se 

referirá unicamente à condição visual, mas principalmente à formação de uma esfera de 

aparências, favorecidas pela alta exposição e, por isso, envoltas por uma permanente 

luminosidade lançada sobre os próprios meios e a tudo que a eles se relaciona. Ainda de acordo 

com o autor, essa hipertrofia imagética condiciona a formação de ambientes específicos, 

marcados pela valoração constante dos elementos que neles participam e que permanentemente 

se exibem. 

No que se refere à memória, uma das formas com que participa dessa espetacularização 

é a de estar relacionada à consolidação da atual “sociedade da informação”. Como visto, junto 

de outras imagens como a de “acesso pleno” “ilimitável”, “conhecimento” e “democracia”, a 

memória é tornada valor referencial nessa realização, colaborando na formação de um discurso 

utópico, que se pretende representante da “redenção do sofrimento individual e social” 

tecnologicamente gerenciada e capaz de abarcar todas as instâncias culturais dessas sociedades, 

como destaca Muniz Sodré (2002: 199). 

Por sustentarem-se nesse valor de memória, os meios tendem a deter uma credibilidade, 

um “valor de verdade” que lhes confere autonomia no que diz respeito ao gerenciamento desses 

conteúdos. Imagem essa que garante que esse fortalecimento midiático e o direcionamento que 

faz dessa apropriação e propagação informativa se aliem consequentemente às suas outras 

valorações, eminentemente econômicas, como observam Krishan Kumar e Muniz Sodré: 

O conceito de sociedade de informação ajusta-se bem à tradição liberal, 

progressista, do pensamento ocidental. Mantém a fé do Iluminismo na 

racionalidade e no progresso. Seus atuais expoentes pertencem, em geral, 

ao centro do espectro ideológico. Na medida em que o conhecimento e seu 

acúmulo são equiparados à maior eficiência e maior liberdade, essa 

opinião, a despeito de seus pronunciamentos favoráveis a uma mudança 

radical na organização social, dá prosseguimento à linha de pensamento 

iniciada por Saint-Simon, Comte e os positivistas (Kumar, 1997: 15). 
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Está aí implicada uma mutação capitalista, uma espécie de “nova 

economia”, que a dimensão imaterial da mercadoria prevalece sobre a sua 

materialidade, tornando o valor social ou estético maior do que o valor de 

uso e o valor de troca. Valores simbólicos e afetos ganham o primeiro plano 

tanto na economia quanto na cultura codificada (Sodré, 2006: 56). 

 

 Por essa razão, pode-se inferir que uma das possíveis medidas variáveis de um cenário 

estimulado pelo capital esteja na conjugação entre a informação, com seu lastro histórico 

iluminista, e o potencial de acúmulo desses conteúdos. Estes, subscritos pelas estratégias 

ligadas à memória, tornam-na um bem claramente monetizável. Esta formulação que relembra 

as características presentes no empenho arquivístico em manter uma memória permanente, 

fundada na valorização do acúmulo, mas que se atualiza e se acentua a partir das colocações de 

Sodré e Kumar. Em razão desse acúmulo estar envolvido com a espetacularização, a memória 

participa dessa junção de modo singular, pois cumpre tanto a imagem de realização que os 

meios possuem quanto lhes serve como capital de articulação de um conhecimento disponível. 

 Essa capitalização, acrescenta Sodré (2006), recupera e reatualiza sistemas de 

distribuição e dominação importantes para a política econômica moderna, centrados na 

“dádiva”, antes relacionada ao protecionismo e às concessões entregues aos subordinados, e 

agora convertida às benesses de acesso e disponibilização dos saberes. Fator tornado vantajoso 

em um contexto regido pela “economia cognitiva”, como nomeada por André Gorz, em que o 

controle sobre a informação torna-se moeda de troca, que explica a atual hiperinflação do acesso 

e seu modelo valorativo que “tende por si só a uma economia da gratuidade; tende a formas de 

produção, de cooperação, de trocas e de consumo fundadas na reciprocidade e na partilha” 

(Gorz, 2005: 37). 

 Há, portanto, uma complexificação dos modelos tradicionais de lucratividade, pois a 

subordinação às leis de oferta e demanda revestem-se agora das noções de gratuidade e 

compartilhamento, antes impensáveis ao capital, mas fundamentais para sustentar a construção 

da “inteligência coletiva” ofertada pelos meios.  Em razão disso, há uma inversão do que é 

tornado produto comercializável, pois com o conteúdo gratuito o valor recai sobre a 

participatividade do indivíduo que colabora com essa dinâmica. É o que observa  Howard 

Rheingold (1997), quando destaca a predominância da “economia da dádiva”, em que o 

crescimento do capital financeiro e cumulativo dos meios é gerado pela conexão e contribuição 

de quem os acessa. Quanto maior o tempo dedicado e quanto maior a quantidade de informações 

depositadas por esses indivíduos, maior será a notoriedade desses sistemas, tanto para atrair 

mais participantes quanto para deter mais investimentos. 
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 Diante dessa retroatividade, reitera-se a participação da memória como importante 

trunfo para o estímulo dessas relações, pois projetar-se como seu detentor garante maior 

identificação de quem acessa, ultrapassando a funcionalidade arquivística para mover os 

valores simbólicos e afetos, tal como mencionado por Sodré (2006).  São sentidos já entrevistos 

em sua dinâmica imagética, baseada na intensificação de si mesma, que indicam estimular uma 

específica experiência de vinculação entre o indivíduo, seus grupos e o sistema, que a propõe 

com base em uma vivência sustentada nas sensibilidades e na partilha. 

Parece que é justamente no plano do sentir que a nossa época exerceu o 

seu poder. Talvez por isso ela possa ser definida como uma época estética: 

não por ter uma relação privilegiada e direta com as artes, mas 

essencialmente porque o seu campo estratégico não é o cognitivo, nem o 

prático, mas o do sentir, o da aisthesis (Perniola, 1993: 11). 

 

Sob esse sentido, a estetização da memória não opera a partir do regime de visualidade 

próprio desses meios, mas como propositora de uma visibilidade das informações de que 

dispõe. Qualidade mais próxima desse sentir, a visibilidade envolve-se com a possibilidade 

reflexiva e com a formação de vínculos mais profundos, característicos dos sentidos culturais a 

que a memória também se remete. Desse modo, participa e ajuda a esclarecer que “a pretensão 

ideológica do sistema midiático é atingir, por meio da informação, o horizonte humano da troca 

dialógica supostamente contida na comunicação” (Sodré, 2014: 11). 

 Para esses intentos se efetivarem, acrescenta Malena Contrera (2014), o midiático vale-

se do permanente estímulo à simpatia, que, ao contrário da empatia que reconhece a 

identificação com o outro, é observável nas relações projetivas, em que o envolvimento 

estabelecido é operado pelos próprios meios, que contaminam em suas dinâmicas as relações e 

o modo como seus produtos se configuram. Suplantando a própria racionalidade que a produz, 

a midiatização incentiva a consolidação de uma dimensão emocional, quer sob a imagem do 

acesso ao conhecimento ou pela sensação de pertencimento e participação, como a memória o 

faz. Ainda de acordo com Contrera, são sob essas condições que se explica a atual “histeria da 

emissão” encontrada nesses meios, em que proporcional à promoção de  um ambiente libertário 

de acesso e produção de informações, será a afetação causada sobre os indivíduos de se sentirem 

encorajados à participação, inserindo por vezes vertiginosamente opiniões e imagens. 

 Observadas essas características, entrevistas nas principais estratégias utilizadas pelos 

meios em se apropriarem dos atributos da memória, modificando-a e sendo por ela 

influenciados, é possível averiguar uma qualificação desses meios em serem também 
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controladores de memória, o que avança a afirmação anterior que os observou como portadores 

de suas significações. Isso porque não somente a assimilam como também norteiam a forma 

como ela será apresentada, seja por sua velocidade, estetização, otimização imagética, 

desempenho, ou pelo modo como promovem vivências. São aspectos que lhe agregam uma 

positividade que requer ser analisada também em seus elementos não luminosos, em referência 

a Norval Baitello (2010), considerando seus aspectos sombrios não evidenciados no discurso 

midiático. 

 Para tanto, as páginas que se seguem se direcionarão à análise de duas plataformas que 

atualmente reúnem as premissas de conservação/acúmulo e narrativização dos conteúdos. São 

elas o Google e o Facebook, escolhidas por suas notoriedades e popularidades, por terem em 

suas propostas fundantes o ideal de realização mnemônica e por operarem com instrumentos 

que ora realizam esse projeto, ora o corrompem. Nessa averiguação se contemplará o breve 

histórico desses dois objetos, seus funcionamentos algorítmicos, o modo como propõem 

dinâmicas distintas de memória e a maneira como essas estratégias se realizam. Com isso, 

acredita-se, será possível analisar as implicações comunicativas e culturais que tal cenário tem 

engendrado, foco da última parte desta pesquisa. 

 

3.2 Google e o espelhamento mnemônico 

O Google é diferente. O Google é visionário.  

O Google é o futuro. O Google é mais do que apenas uma empresa.  

O Google retribui à comunidade.  

O Google é uma força do bem. 

 Julian Assange 

 

 Recorrer à metáfora do espelho para vislumbrar a capacidade do Google de ofertar e 

articular memória faz-se em resposta a duas formulações anteriormente vistas: a concepção de 

imaginário, proposta por Kamper (2016) e Contrera (2010), e a de imagem midiática, vista por 

Baitello (2005). Em ambas a imagem é observada como aparência dupla do homem, não se 

referindo a simples cópia, mas ao potencial que tem de interpelar a realidade vivida. Nesse 

sentido, o espelhamento midiático reflete – reflectere, recurva – as interações e negociações 

estabelecidas entre sistema e seus participantes, propondo não somente a reprodução, mas 

direcionando-se a algo que foi vivido ou visto e que se confronta com o presente observado, 

sendo por isso um passado que se presentifica, colocado em temporalidades e espacialidades 

específicas. 
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 No Google, tais disposições podem ser notadas no “espelhamento branco” provocado 

por sua visualidade inicial, que, tal como uma cortina, se propõe como chave de acesso a bilhões 

de dados que refletem a conquista da totalidade informativa e mnemônica sempre buscada. Uma 

afirmação que se assume superlativa, mas a possível para se equiparar aos intentos hiperbólicos 

do objeto em questão, principalmente quando considerada a missão da empresa que declara 

pretender “organizar as informações do mundo e torná-las mundialmente acessíveis e úteis”57. 

 Contudo, antes de chegar a como esse projeto de espelhamento tenta se realizar, Kamper 

oferece elementos para pensar que esse fenômeno se reveste de estruturas arcaicas capazes de 

colaborar na compreensão de suas dinâmicas. De acordo com ele, “o preceito mitológico desse 

drama é Narciso” (2016: 29), o que indica que esse espelhamento se envolve com a projeção 

dos próprios feitos e anseios em torno da imagem criada. Como sabido, Narciso, filho de Céfiso 

e Liríope, recebeu ao nascer a indicação do oráculo Tirésias de que poderia ter uma longa vida 

se nunca visse a própria face. Por ser um belo rapaz, despertou interesse de muitas ninfas, as 

quais sempre desprezou. Apiedada pelas pretendentes, Nêmesis induziu Narciso a um dia 

debruçar-se em uma fonte, onde permaneceu imóvel em contemplação de si mesmo (Brandão, 

2002). O que comumente é interpretada como a história de uma pessoa enamorada por si mesma 

e que se confunde com sua própria imagem, o mito de Narciso, contudo, desdobra-se com maior 

profundidade a partir da leitura de Kamper. Afligido pelo páthos da imagem de si, Narciso 

revela a simbologia do inconsciente que direciona as pulsões para superfícies externas. A 

sociedade narcisista, bastante evidenciada na atualidade, não é somente aquela narcotizada – 

ambos derivam da palavra grega narke –, por suas aparências pessoais, mas aquela que deposita 

seu brilho sobre os espelhos que projetam suas imagens gloriosamente, gerando maior fascínio 

e deslumbre. É ao poder do midiático que Kamper se refere e que aqui pode ser empregado 

pelas projeções mnemônicas ofertadas pelo Google. 

 Ainda que naturalmente não faça menção a essas referências, é sobre elas que o Google 

constituirá as bases para sua dinâmica comunicativa. Reafirmando a missão da empresa, seu 

CEO Eric Schmidt (2013) observa que o Google possui participação fundamental no novo 

cenário cognitivo construído na Internet, ao evidenciar que a humanidade passa por uma 

                                                             
57 Junto da supracitada filosofia empresarial, o Google detalha em suas diretrizes quais são os valores que 

permitirão chegar a esse objetivo. São eles: 1. Concentre-se no usuário e tudo mais virá. 2. É melhor escolher uma 

coisa e fazê-la muito bem. 3. Rápido é melhor que devagar. 4. A democracia funciona na Web. 5. Você não precisa 

estar em sua escrivaninha para precisar de uma resposta. 6. É possível fazer dinheiro sem fazer o mal. 7. Sempre 

haverá mais informações. 8. A busca por informações cruza todas as fronteiras. 9. É possível ser sério sem usar 

terno. 10. Excelente ainda não é o suficiente. Disponível em: https://www.google.com.br/intl/pt-

BR/about/company/philosophy/ Acesso em 03 mar. 2016. 
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transformação em que o que é disposto em rede tem crescente potencial de atuação “real” sobre 

o mundo, colaborando inclusive na resolução dos seus problemas. De acordo com ele, quanto 

maior o acesso ao conhecimento, maiores serão as chances de participação  e responsabilização 

em prol da humanidade, confirmando que há aí uma especulação resolutiva dos anseios dessas 

sociedades.  

 Para alçar essas projeções, o Google se propôs ser o “buscador perfeito”, “algo que 

entende exatamente o que você quer dizer e que o leva exatamente ao que você quer”58. Valores 

presentes desde seu início em 1996, quando ainda seus fundadores, Larry Page e Sergey Brin, 

eram estudantes da Universidade de Stanford, mas que mesmo após duas décadas terem 

transcorrido, ainda hoje são perceptíveis, seja pela notoriedade e abrangência que ganhou, como 

na forma como moldou a maneira como as pessoas passaram a pensar a informação. Crê-se que 

tais ajustamentos devem-se à reflexividade dos dados disponibilizados, e por isso também à 

implícita configuração mnemônica que esse cenário engendrou. Sob essas premissas, as 

próximas páginas buscarão observar o Google a partir de sua especulação informativa, que o 

projeta como um “ecossistema mnemônico de informações”, irradiado por diversas empresas e 

funções, mas que convergem em sua ferramenta de buscas, foco principal desta análise. 

 

3.2.1 Do Arquivo à Memória 

Mesmo se você não sabe exatamente o que está procurando,  

encontrar uma resposta na Web é um problema nosso, e não seu. 

Google 

 

 A analogia entre um ambiente ecossistêmico e o funcionamento do Google, pensada 

inicialmente por Steven Levy (2012) ao observar seu “aspecto holístico” empresarial, pode ser 

aplicada também para se refletir, para além do regime de negócios, sobre sua presença e 

influência no atual cenário gerado no digital. Observar desse modo permite verificar que, junto 

das bases da citada missão, que possui uma clara intenção de universalidade informativa, há 

subjacente uma busca pela totalidade de atuação. Afinal, organizar e disponibilizar conteúdos 

em uma “sociedade da informação” significará também uma ilimitada infiltração em todos os 

espaços comunicativos.  

                                                             
58 Google, “Technology Overview”. Disponível em www.google.com/corporate/tech.html. Acesso em 03 mar. 

2016.  
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 Como descrito no capítulo anterior, a procura por essa infiltração mediática de criar 

meios capazes de conglomerar todas as informações, formando um grandioso sistema de 

armazenamento com diversos caminhos associativos, remonta, ao menos, aos experimentos que 

Vannevar Bush se dedicava em 1945, a Douglas Engelbart e à estrutura hipertextual do Xanadu 

Project, de Ted Nelson. Por essa razão, não é possível categorizar as intenções de Larry Page e 

Sergey Brin como sendo completamente novas, pois o que fizeram foi consolidar uma série de 

tentativas que diversos tecnólogos já vinham buscando. Suas especificidades foram aliar esses 

propósitos com o que Schmidt (2013) defende como “o maior experimento da história 

envolvendo anarquia”, o que significou deslocar aparentemente a centralidade administrativa 

do programa para incentivar a criação e o consumo de um vasto conteúdo digital não “limitado 

pelas leis terrestres” (Schmidt; Cohen, 2013: 36).  

 Para tanto, Page e Brin inovaram ao vencer o dilema que permeava a Internet naquele 

momento, em que a própria rede via seu crescimento se limitar diante de sua expansão 

informativa, ao elaborarem o protótipo de motor de buscas, o BackRub, que incentivava a 

ampliação dos conteúdos por meio de um rastreamento permanente dos dados. O pensar como 

o usuário foi decisivo para ascensão da empresa, como observa Alejandro Sánchez-Ocaña 

(2013), pois ia contra às imposições publicitárias utilizadas por seus concorrentes, oferecendo 

um espaço livre para o acesso. É desse funcionamento também que surge sua denominação, 

influenciada pelo conceito “googol”, que na matemática ilustra o número 1 por cem zeros, e 

que acabou refletindo a escala e as intenções do que estavam fazendo, como afirmaria Brin um 

tempo depois. Por um erro de digitação, que acabou dando certo já que “googol” já estava 

registrado, o “Google” foi criado. 

 Já em 1998 o Google expande suas ações, até então circunscritas ao ambiente 

universitário, e torna-se um sistema de negócios que competiria com AltaVista e Yahoo, 

projetando-se, tal como a própria Web, em abarcar: 

um infinito banco de dados, uma espécie de universo do conhecimento 

humano que se expandia em velocidades incríveis e que, em teoria, poderia 

armazenar todos os insights, pensamentos, imagens e produtos para venda. 

E tudo isso tinha uma intrincada rede de inter-relações estabelecida pela 

atividade independente de criação de links por qualquer pessoa que tivesse 

construído uma página e codificado um link para qualquer outro lugar na 

rede (Levy, 2012: 26). 

 

 A grandiosidade instrumental e a personalização de conteúdos tornaram-se as marcas 

do Google. Para isso, sustentaram essa rede de inter-relações por meio de um algoritmo capaz 
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de percorrer, rastrear e processar bilhões de informações rapidamente e aliar esse 

funcionamento ao armazenamento de dados, que trazem respostas muito mais específicas aos 

usuários. Denominado como PageRank™, esse algoritmo se torna a ferramenta fundamental 

para a expansão da empresa e para o que se entenderá como o gerenciamento de dados, 

elementares para sua constituição mnemônica, razão essa que fará com que ele seja alvo 

específico desta análise no próximo subcapítulo. 

 Contudo, a base sistêmica do programa derivou também da diversificação de atuações 

que, nas duas décadas seguintes, a empresa foi capaz de aliar. Entendendo o potencial da 

informação e sua ilimitada capacidade de influência nas novas tecnologias, o Google recebe 

uma série de investimentos que o tornaram o atual conglomerado  Google Inc.. Isso representou 

um crescimento exponencial de sua base de indexação, mas principalmente o início de uma 

atenção especial às possibilidades advindas da Inteligência Artificial, cujo representante Peter 

Norvig posteriormente seria um dos principais colaboradores da empresa. 

 O desejo de Brin de que “o Google seja tão inteligente quanto você”59 desse modo, 

aproximava-se da realidade, confirmando o espelhamento que propõe e permitindo-o ampliar-

se a todas esferas em que disponibilização de informação e sistemas de inteligência pudessem 

se relacionar. Não intentando narrar toda a trajetória da empresa nem analisar as suas 

funcionalidades tecnológicas, é necessário, contudo, ilustrar alguns dos seus aspectos, pois é 

por meio deles que se determinam também a forma como será feita a sua construção de 

memória. Esses, acredita-se, podem ser diferidos por dois caminhos tomados pela empresa, aqui 

separados não por sua cronologia, mas por suas estratégias, em que o primeiro pode ser visto 

pelo modo como o acúmulo e a disponibilização de conteúdos foram diversamente explorados 

e o segundo que mostra como seus serviços entraram na vida cotidiana das pessoas.  

Para todos eles, desde o início o Google primou para que o acesso à informação 

independesse das especificidades culturais, o que significou disponibilizar todo seu conteúdo, 

sem depender de barreiras idiomáticas. Unindo as contribuições da inteligência artificial, com 

as ideias vindas de Warren Weaver60, em três anos o Google passou a ser disponibilizado em 

26 idiomas. Aplicação que posteriormente foi ampliada para seu verificador ortográfico e seu 

                                                             
59 Google, “Technology Overview”. Disponível em www.google.com/corporate/tech.html. Acesso em 03 mar. 

2016. 

60 Steven Levy, ao explicar a forma como a ferramenta utilizada funciona, recorre à afirmação de Weaver de que 

“quando olho para um artigo em russo, digo: ‘Isso está, na verdade, escrito em inglês, mas foi codificado em alguns 

símbolos estranhos. Então, vou processar a decodificação’” (Levy, 2012: 85). 
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tradutor Google Translate, e que já sinalizava a premissa de que seu sistema poderia 

efetivamente apreender conteúdos e os direcionar de acordo com as intenções de quem o 

utilizava. 

 Em relação à procura por organizar as informações e torná-las acessíveis e 

compreensíveis, um dos principais expoentes que marcou desde o início a trajetória da empresa 

foi o Google Images, banco de imagens criado em 2001, que contou em seu início com 250 

milhões de imagens que seriam oferecidas como resultado opcional das buscas realizadas. 

Projeto exitoso que foi estendido ao Picasa, adquirido em 2004, que permite o armazenamento 

das imagens produzidas pelas próprias pessoas, e a constituição de um dos projetos mais 

ambiciosos da empresa, o Google Art Project, em 2011, que possibilita o tour virtual pelos 

principais museus do mundo, além da exploração detalhada em alta resolução de cerca de 10 

mil obras de arte de 40 países. 

 Não somente com as imagens, as intenções de integralizar o acesso a todos os conteúdos 

podem ser vistas em projetos como o Google News, que rastreia permanentemente sites de 

meios de comunicação, oferecendo a possibilidade de encontrar todas as informações no mesmo 

lugar, ou ainda o Google Scholar, que funciona sob o mesmo modelo, mas com a especificidade 

de ir em busca de conteúdos acadêmicos. Tais serviços, dispostos a partir do lançamento do 

Knowledge Graph61, o colocaria como porta-voz e articulador de informações que até então 

estavam dispersas, mesmo que para isso ultrapassasse os limites legais impostos nos direitos 

autorais. Esse limiar que acompanha boa parte do histórico da empresa, principalmente quando 

pensado a partir de um de seus casos mais polêmicos, o Google Books.  

 Lançado em 2004 com o nome inicial Google Print, este projeto se define pela 

disponibilização de todos os livros já produzidos. Para realizar esse objetivo, a empresa se 

propôs digitalizar milhões de livros e os expor em seu site. Consequentemente, uma série de 

processos judiciais das editoras procuraram limitar essa atuação, que mesmo com os iniciais 

entraves tinha já em 2010 cerca de 15 milhões de livros oferecidos ao acesso. No entanto, como 

comentado por Sanchez-Ocaña (2013) e Levy (2012), a notoriedade conseguida com esse 

projeto elevou as pretensões do Google à equiparação de que essa promoção era uma reinvenção 

                                                             
61 O Knowledge Graph, ou gráfico do conhecimento, é uma ferramenta utilizada pelo Google para relacionar o 

tema pesquisado com o máximo de informações semelhantes ao tema tratado e que são disponibilizadas na própria 

página de buscas, como dados demográficos de cidades, datas de aniversário de pintores ou nomes dos filhos de 

uma cientista. 
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do velho sonho da Biblioteca de Alexandria, uma versão 2.0 que garantiria o acesso pleno a 

todos os conhecimentos. 

 Após deter o controle sobre imagens e textos, o Google ainda partiria em 2006 para os 

conteúdos audiovisuais, quando adquiriu o Youtube,  cujas intenções eram similares ao Books, 

mas atendendo à demanda de produção de imagens alavancada pela popularização trazida por 

câmeras e celulares. Contando com mais de um bilhão de usuários, de acordo com a própria 

empresa62, enviando uma hora de vídeo por segundo63, o Youtube representa a realização de 

armazenamento total, mas também um poderoso instrumento para a comunicação. 

Intermediando relações diretas entre governos, empresas e consumidores, ou ainda 

proporcionando a saída do anonimato aos usuários potencialmente produtores de conteúdos, o 

programa inaugura uma coparticipação sem precedentes entre sistema e seus usuários (Puhl; 

Araújo, 2012). 

A suntuosidade do Google em propagar a totalização que adquiriu em armazenar e 

dispor as informações, seja em imagem, texto ou audiovisual, se tornou exemplar em outro de 

seus grandes projetos, o Google Zeitgeist – em menção ao emblemático conceito “espírito do 

tempo” que marcou a Modernidade –, que se propõe avaliar quais foram as principais buscas 

feitas no sistema e, com isso, sinalizar quais eram os anseios e interrogações que marcaram a 

humanidade em determinado ano. Esse funcionamento marca o encaminhamento tomado pela 

empresa de que, além da oferta das informações, deveria também se fazer presente nas diversas 

situações cotidianas de seus usuários, como é o caso dos instrumentos de geolocalização Google 

Earth (2004), Google Maps (2005), Google Street View (2007) e o Waze (2013), em que cada 

qual permite ao usuário ter acesso às imagens de satélite, das ruas, das imagens dos locais – e 

por vezes da privacidade alheia –, até a indicação do melhor caminho que o usuário pode ter 

em sua locomoção.  

 A presença do Google ainda pode ser vista na forma como promoveu a interação dos 

usuários com a sua realidade, como foram as redes sociais Orkut e posteriormente o Google+, 

o Google Health, que permite ao usuário guardar seu histórico médico na rede, o Google Docs, 

em que os documentos não precisam mais estar somente nas máquinas pessoais, mas produzidos 

colaborativamente, e o Gmail, que inovou ao desincumbir da necessidade de ter de apagar os 

e-mails, possibilitando “manter o e-mail para sempre”, o que inclui toda a história das conversas 

                                                             
62 Disponível em: https://www.youtube.com/yt/press/pt-BR/statistics.html. Acesso 03 mar. 2016.  

63 Disponível em: https://tecnoblog.net/89153/youtube-4-bilhoes-views/. Acesso 03 mar. 2016. 
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que o usuário já teve. Uma esfera de atuações que ainda se estende ao desenvolvimento de seu 

browser Chrome, de seu serviço de telefonia, Android e Motorola, e ainda em seus atuais 

desenvolvimentos, o Google Car, livre da necessidade de motorista, e o Google Glasses, óculos 

que permitem a vivência da chamada “realidade expandida”. 

 Ainda que longa, essa explanação foi necessária para demonstrar a variedade de 

produtos pertencentes ao Google e observar que, nessas atuações, há a evidente permanência 

do objetivo estabelecido desde o seu início, de “organizar as informações do mundo e torná-las 

mundialmente acessíveis e úteis”. Ao oferecer-se desse modo garante participação em tudo 

relativo ao acúmulo e à oferta de informações e insere seus participantes no que a própria 

empresa chama de “mundo Google”, explicitando sua totalidade informativa e seu estímulo ao 

envolvimento coletivo. 

 Por essa razão, é possível observar que, em suas variadas investidas, as dinâmicas 

propostas pelo Google relacionam-se, mesmo que guardando especificidades, com o que 

anteriormente se tratou como próprio dos sistemas midiáticos e da maneira como a memória 

possui participação para seus fins. No entanto, junto das claras estratégias de promoção 

institucional, é possível observar que sua atuação ultrapassa a instrumentalização do acesso 

para se constituir como propositora de uma vinculação ao acesso, ao fazer-se participante na 

vida das pessoas. Como observado por Steven Levy, há uma verdade contida no que o Google 

apresenta sob a sensação de que “se você procurou no Google, você realmente pesquisou. Se 

não, não” (2012:78). Sob tais condições, que demonstram a força com que atua sobre o acesso 

à informação, esta análise direciona-se a averiguar como essas estratégias se compõem, 

procurando assim entender como é articulada a memória disposta em rede.  

 

3.2.2 Don’t be evil, mas você quis dizer isso... 

Quando um homem completar quarenta anos, vai ter acumulado e guardado 

uma significativa narrativa on-line, todos os fatos e ficções, todos os equívocos e 

triunfos, cobrindo cada fase de sua existência.  

Até os boatos viverão para sempre.  

Eric Schmidt e Jared Cohen 

 

 Mesmo que presente em variadas formas de se acessar informação, bem como nos 

diversos dispositivos capazes de fazer isso ocorrer, o Google notabiliza-se por centrar suas 

diferentes funções em seu motor de buscas, o Google Search. É por meio dele que sua totalidade 

informativa se manifesta, pois canaliza todo o conteúdo que o sistema dispõe, oferecendo-o 
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instantaneamente de forma personalizada a cada um de seus usuários. Por essa razão, o 

mencionado “mundo Google” sempre foi alvo de reações de deslumbre ou temeridade diante 

de seu desempenho, já que por vezes se defronta com questões ligadas aos direitos de 

informação, aos instrumentos de vigilância de dados, às estratégias de marketing de seu modelo 

de negócios e aos condicionantes políticos e ideológicos de suas ações.  

Em leitura sobre esses casos, Levy (2011) e Schmidt (2013) esclarecem que essas 

polêmicas, trazidas pela sensação de que o Google tudo sabe e tudo lembra, estão relacionadas 

a um ponto central, a “computação em nuvem”, que pode ser definida do seguinte modo: 

Em linguagem leiga [...] se refere a softwares hospedados na internet que 

o usuário não precisa manipular diretamente. Guardar documentos ou 

conteúdo “na nuvem” significa que os dados estão armazenados em 

servidores remotos e não em locais específicos ou no próprio computador 

da pessoa e podem ser acessados por várias redes ou usuários. Com a 

computação na nuvem, as atividades são mais rápidas, fáceis de difundir e 

mais capazes de lidar com um tráfego intenso (Schmidt; Cohen, 2013: 

589). 

  

A “nuvem”, que poderia ser vista como um exemplo possível do que Flusser (2014) 

tratou como “des-ideologização” da memória, significa a delegação plena ao sistema da 

responsabilidade pela guarda, administração e disponibilização dos conteúdos, que podem ser 

acessados por qualquer dispositivo, confirmando ser ele portador e controlador de memória de 

seus usuários.  

O  limiar entre o quanto esse controle invade ou facilita a vida dos usuários marca toda 

trajetória desses sistemas e, em especial, do Google. No primeiro caso, são exemplares as 

tentativas de se alçar o “direito ao esquecimento”64 –  história marcada por uma série de 

                                                             
64 Em 2014, uma decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia determinou que o Google retirasse o nome do 

brasileiro, naturalizado espanhol, Felipe Gutierrez dos seus resultados que o ligavam a uma dívida imobiliária. 

Aberto o precedente, um ano depois a autoridade de proteção de dados francesa Commission Nationale de 

l'Informatique et des Libertés, CNIL, acionou o Google, pois este havia retirado os resultados pretendidos somente 

no Google.fr e não do Google.com. Em resposta, alegou que cada país possui suas especificidades legislativas e 

que se fosse retirar de toda sua base os seus resultados, todo seu princípio democrático seria afetado. No Brasil, a 

tentativa de legislação é presente na PL nº 7881/2014, de autoria do ex-deputado Eduardo Cunha,  que defende a 

obrigação da “remoção de links dos mecanismos de busca da internet que façam referência a dados irrelevantes ou 

defasados, por iniciativa de qualquer cidadão ou a pedido da pessoa envolvida”, o que confundiu bastante a atual 

legislação, dada a dificuldade em se qualificar o que é “irrelevante” ou “defasado”. Entre vitórias e perdas, um dos 

casos emblemáticos dessa questão no Brasil está nas eleições presidenciais de 2014, quando o candidato Aécio 

Neves processou o Google por constar em seu nome termos pejorativos, que incluíam sua sexualidade e o uso de 

drogas, o que ao final trouxe o ganho judicial ao Google. Disponível em http://www.brasilpost.com.br/instituto-

de-tecnologia-e-sociedade/o-mundo-todo-precisa-esqu_b_7924880 e http://www1.folha.uol.com.br/poder/2015 

/05/1634169-aecio-perde-acao-contra-sites-debuscas.shtml? cmpid=facefolha. Acesso em 03 mar. 2016. 
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processos judiciais contra o Google em que, sob diversas alegações, os usuários defendem a 

escolha entre aparecer ou não no resultado de buscas –, ou, ainda, a série de denúncias feitas 

principalmente pelo Wikileaks (Assange, 2015) sobre a associação entre o Google e a NSA – 

National Security Agency –, agência de segurança estadunidense, e  os variados casos de 

invasão de privacidade dos usuários. Contudo, procurando ir além das especificidades dessas 

judicializações, a fim de entender os modos como esses dados são administrados, é importante 

pontuar  que se o esquecimento está sendo requerido, confirmam-se as ideias apresentadas até 

aqui de que o Google intermedeia memória e que, por isso, possui notória credibilidade em suas 

ações. 

Em resposta a essas denúncias e procurando aproximar sua gestão dos aspectos positivos 

que esse controle permite, o Google assumiu como mais um de seus lemas a afirmação “Don’t 

be evil”, ou “não seja mau” em tradução literal. Com ela prega que em quaisquer de suas ações, 

todas devem permitir a facilitação do acesso diário aos usuários, não lhes causando nenhum 

malefício e visando acima de tudo a “transformar o mundo em um lugar melhor”, de acordo 

com as próprias palavras da empresa. Para tanto, o ambiente gerado deve estabelecer-se com 

base na confiança, seja nos momentos em que se buscam as informações quanto nos momentos 

em que as pessoas depositam suas informações privadas na “nuvem”. 

No entanto, para estabelecer essa relação, elabora mecanismos que procuram garantir a 

identificação com o sistema e com o que é oferecido, priorizando resultados que se conciliem 

exatamente com as intenções de quem os acessa e assegurando, ainda, a isenção do programa 

diante dos conteúdos ofertados.  Por essa razão, quando o usuário vai em busca de uma 

informação, comumente tem diante de si milhões de páginas disponíveis. A possível sensação 

de espanto diante de tantas possibilidades, contudo, é acompanhada de algumas sugestões 

vindas do próprio Google, de quais seriam os resultados que mais valeriam a pena ser vistos, 

como as expressões “você quis dizer isso...” e “estou com sorte”, bem como o “preenchimento 

automático” e o ranqueamento das páginas expostas, insinuando qual das informações é a ideal. 

A ferramenta responsável por essa conciliação é denominada como PageRank™, que, 

como mencionado, surgiu em 1996 com o projeto de Larry Page e Sergey Brin e que visava a 

solucionar o modo como as páginas seriam elencadas e como, em meio a bilhões de páginas, 

seria possível resultar o termo considerado correto. Seu funcionamento, creditado à máquina e 

por isso anunciado como imparcial, opera tal como uma “aranha”, que rastreia e privilegia as 

informações mais relevantes para a procura realizada, numeradas na ordem do que se acredita 
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ser o mais próximo da intenção de busca. Esse processo é explicado pelo Google da seguinte 

forma: 

A classificação das páginas (PageRank) confia na natureza 

excepcionalmente democrática da Web, usando sua vasta estrutura de links 

como um indicador do valor de uma página individual. Essencialmente, o 

Google interpreta um link da página A para a página B como um voto da 

página A para a página B. Mas o Google olha além do volume de votos, 

ou links, que uma página recebe; analisa também a página que dá o voto. 

Os votos dados por páginas "importantes" pesam mais e ajudam a tornar 

outras páginas "importantes". 

[...]  

Sites importantes, de alta qualidade recebem uma nota de avaliação maior, 

que o Google grava a cada busca feita. Naturalmente, uma página 

importante não significa nada se não combinar com a sua busca. Assim, o 

Google combina os resultados de alta qualidade com a busca que você está 

realizando para que o resultado seja o mais relevante possível. O Google 

pesquisa quantas vezes a palavra procurada aparece nas páginas e examina 

todo o aspecto delas (e conteúdo das páginas ligadas a ela) para determinar 

o melhor resultado para a sua busca65. 

 

Nesse mesmo guia explicativo, há diversas razões que revelam provar a eficácia do 

PageRank™. Entre elas, a integridade dos resultados, em que o Google promete resultados 

objetivos, livres de qualquer manipulação e compra, seguido pelo comprometimento em “trazer 

ordem para a web” diante do “caos da informação”. Essas são acrescidas, ainda, da ideia de que 

a novidade deve ser estimulada66, o que significa que as informações mais antigas não ocupam 

mais lugar de destaque. Naturalmente, como sugerido por Levy (2012: 73), essas intenções 

mostram-se mais como slogans que garantem maior identificação dos usuários do que 

necessariamente ações praticadas literalmente, como é possível observar na aproximação que 

esse algoritmo possui com outros utilizados para fins publicitários, como o AdSense67 e o 

AdWords68, principalmente. 

                                                             
65 Disponível em: http://www.google.com.br/why_use.html. Acesso em 01 março de 2016. 

66 Vídeo “Organização de informações por meio da indexação”. Disponível em:    http://www.google.com/intl/pt-

BR/insidesearch/howsearchworks/crawling-indexing.html. Acesso em: 03 mar. 2016. 

67 O AdSense é o serviço de publicidade do Google, pelo qual os donos de sites podem exibir diversos tipos de 

anúncios em suas páginas, mediados pela empresa. O lucro é baseado na quantidade de cliques e visualizações, tal 

como o PageRank™. Disponível em https://www.google.com.br/ adsense/start/#?modal_active=none  Acesso 03 

mar. 2016. 

68 Responsável pela maior parte do faturamento do Google, o AdWords é outro serviço de publicidade, 

caracterizado pela complexa segmentação de oferta de produtos, aliado aos interesses pessoais de cada usuário. 

Disponível em https://www.google.com.br/adwords/?channel=ha&sourceid=awo&subid=br-pt-ha-aw-

bowc~81353849847&gclid=Cj0KEQjw9vi-BRCx1_GZgN7N4voBEiQAaACKVvPDx3bmomI2 65XcY 

0YUbe-Y86UdH76fjvwktb6tRGcaAt4C8P8HAQ  Acesso 03 mar. 2016. 
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Diante de tal quadro, é possível equalizar algumas das elaborações acerca do midiático 

e os instrumentos utilizados para o Google para realizar a sua oferta. Com o evidente discurso 

de liberalidade e democratização da informação, incluindo a promessa de disponibilização 

integral do saber, até chegar à auto-incumbência em administrar e direcionar os conteúdos, a 

oferta mnemônica criada pelo Google acaba se mostrando um fenômeno de grande notoriedade 

dentre as tecnologias capazes de rede. Por essa razão, sua atuação relaciona-se também à 

confiança de quem o acessa de que terá os resultados devidos, o que acaba denotando que sua 

estrutura pode conter algumas contradições.  Estas, ao contrário do cumprimento das citadas 

promessas, têm potencial de configurar o modo como os usuários lidam com as informações 

que lhe chegam, como estabelecem suas vinculações com o sistema e, por consequência, como 

constroem suas próprias memórias, como exemplificado nos condicionamentos do acesso que 

o próprio sistema propõe. Questões essas que serão observadas atentamente no próximo 

capítulo, a partir do comparativo com outras plataformas que ocupam também esta função de 

memória. 

 

3.3 Facebook e a memória em elos 

Sempre pensei que isso fosse importante, dar às pessoas o poder de 

compartilhar e permanecerem conectadas, permitir às pessoas construir suas 

próprias comunidades por si mesmas 

Criamos um jeito de contar todas as histórias importantes de sua vida em uma 

única página. 

Mark Zuckerberg 

 

 Não somente ligada à busca pelo acúmulo integral das informações, como observado no 

decorrer do primeiro capítulo e atualizado anteriormente com o Google, outro dos principais 

propósitos da memória foi a permanente construção de elos, vinculações do passado com o 

presente figuradas nas inspirações genealógicas e escatológicas dos seres em união com seus 

deuses, nos elos sociais de uma memória comum e nos sujeitos consigo mesmos, atravessados 

por uma memória que não cessa de aparecer. São esses elos, pontes ou links, os nós de ligação 

que fazem parte da busca mnemônica: encontrar sentido no entrelaçamento das informações 

que se dispõem. 

 Tal imagem, que pode ser similarizada com as redes tecnológicas que se incumbem por 

esse enlaçamento, faz alusão também a outras representações, mais arcaicas, que ajudam a 

delinear uma compreensão mais profunda do quanto esses elos são importantes para essas redes. 
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Uma das principais encontra-se no mito de Penélope e a construção permanente de tramas e 

ligações (Brandão, 2002). Sua personagem, filha do rei Icário e esposa de Ulisses, rei de Ítaca 

e personagem conhecido na Odisséia de Homero, separa-se de seu marido quando este tem que 

lutar na Guerra de Tróia. Após insistentes investidas do pai e de pretendentes de que deveria 

arranjar outro marido, Penélope promete ceder quando terminasse de tecer uma tela para o 

dossel funerário de Laertes, pai de seu marido. Contudo, pretendendo ludibriar seu pai e 

aumentar seu tempo, desmanchava a noite todo o trabalho realizado no dia anterior. Sua atenção 

estava, assim, empregada em refazer permanentemente sua própria tessitura. 

 Dentre as interpretações possíveis do mito como a da imagem da feminilidade em espera 

do amor e da metáfora do tecido como a constituição de vínculos com o outro, há ainda a de 

que a mortalha em reconstrução ilustra a impermanência e a mutabilidade da memória. O ato 

de fazer, desfazer e refazer seria a alusão ao lembrar, esquecer e relembrar, onde em cada 

estágio uma nova memória se configura, nunca igual à que foi mas em relação ao que também 

acontece naquele momento. Feita por Walter Benjamin (1994), essa leitura considera os 

vínculos contidos na relação mnemônica, mas leva em conta também que seu decurso se 

estabelece na arte de contar e recontar as experiências. Para o autor, além da condição intrínseca 

que possui o esquecimento, responsável por esse refazer da memória, o “tecido da 

rememoração” se imprime também no personagem responsável pelos nós e suas 

transformações, o narrador – sujeito este presente originalmente na tradição oral e na 

permanência do passado para as gerações futuras e, por isso, qualificado a trazer sentidos aos 

seus ouvintes. 

 Contida na mitologia e na interpretação de Benjamin, a narrativa, desse modo, 

demonstra-se como ação inseparável da construção dos elos, tornando-se assim, essencial para 

pensá-los por suas capacidades mnemônicas. Contudo, como também observado por Benjamin, 

a capacidade de cura que a narrativa deteve na história passa por uma transformação em função 

de todos os impactos culturais sucedidos a partir da Modernidade. A narração autêntica e seu 

poder curativo dão lugar a outras narrativas, que ainda são mediadoras de uma realidade e de 

construção de nós de sentidos, mas manifestadas sob outras feições. Dentre elas, como 

antecipado, a imagem de rede trazida pelas tecnologias é exemplar para pensar como se 

constituem os elos e a partilha de memória na atualidade. 

  Nesse sentido, as chamadas “redes sociais” ganham notoriedade por suas propostas de 

estabelecer essas conexões, ainda que sua denominação sofra de um princípio tautológico, já 

que “rede” pressupõe um princípio de sociabilidade. Dentre elas, o Facebook se notabiliza neste 
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início de século por concentrar grande mobilização social e por assumir em sua proposta a 

tentativa de criar uma grande narrativa em seu ambiente, como pôde se observar nas declarações 

de Zuckerberg, seu principal fundador.  

 Tal como o Google, o Facebook propõe-se conglomerar e articular informações 

disponíveis em rede, com o diferencial de que nele os conteúdos não se referem à constituição 

de uma memória total, mas sim de uma memória que se constrói com a participação de seus 

usuários.  Estes, sob a pergunta “no que você está pensando?”, são requeridos ao 

envolvimento69 e conduzidos à condição de autores de suas próprias ideias e experiências, o 

que faz dessa plataforma um instrumento voltado primordialmente para a individualidade, que 

só então será disposta em conectividade. Naturalmente, sua dinâmica contém a intensificação 

dos citados sentimentos narcísicos, já que concentra-se na exposição dos usuários entre si, mas 

com o adicional de que o que passa a estar disponível são suas próprias memórias, modos com 

que esses encontraram para expressar o que pensavam. 

 Explorar esses sentimentos e projeções garantiu ao Facebook um excepcional 

crescimento e uma surpreendente adesão em pouco mais de dez anos de existência70. Fundado 

em 2004 por Mark Zuckerberg, Dustin Moskovitz, Chris Hughes e Eduardo Saverin, o então 

thefacebook.com nasce como um ambiente de interação exclusivo aos estudantes da 

Universidade de Harvard. Com o êxito que teve ao estimular a participação e a exposição de 

jovens estudantes, em um mês já estava presente em Standford, Columbia e Yale. E mais quatro 

meses adiante, com sua sede transferida para Palo Alto, Califórnia, incluindo-se ao profícuo 

Vale do Silício, momento esse que já contava com um milhão de usuários. 

 A crescente aprovação, que o faz chegar a quase 2 bilhões de integrantes, contudo, 

continuou priorizando a consolidação de um espaço de interação fundado na intimidade. Esta 

pode ser vista em seu principal questionamento e também nas demais disposições acrescidas ao 

longo dos anos, como a “linha do tempo”, onde consta a história de cada usuário, a opção 

“curtir”, para demonstrar aceitação às ideias dos outros, e o princípio de “identidade real 

online”, para que as pessoas pudessem interagir com elas mesmas e não com perfis falsos, de 

acordo com a política da empresa (Kirkpatrick, 2011).  

                                                             
69 Vale pontuar que, com as informações cotidianas, quem utiliza o sistema é requerido também a informar nome, 

email, sexo e data de nascimento, seguidos de outra lista de dados, como educação, onde e quando estudou, 

profissão e onde trabalha, local de residência e cidade natal, membros da família e seus respectivos graus de 

parentesco, o estado civil, crenças religiosas, opções políticas e gostos culturais, principalmente. 

70 Em 2016, fazem parte do Facebook empresas que oferecem outros serviços como o WhatsApp, Groups, 

Instagram, Messenger, Vídeos e Internet.org, todas ligadas ao investimento na sociabilidade digital.  
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Essas estratégias de vinculação fizeram com que o Facebook criasse condições bastante 

específicas para que a vida cotidiana dos seus usuários se juntasse à história que eles próprios 

criam no digital, pois se confirmou como espaço crível e agradável de compartilhamento social, 

que conta com a exibição das suas próprias experiências reais. Essa rarefação da diferença entre 

o que ocorre no ambiente digital com os fatos reais fez nascer disposições em que opiniões e 

desejos, antes preservadas aos núcleos privados, são incentivados à exposição, principalmente 

sob os conceitos de “comunidade” e “publicação”.  

Essa incitação marcará um chamamento do corpo social para um tipo específico de 

espaço político, uma “nova esfera pública” como sugerido por Peter Dahlgren (2009), em que 

se cria uma série de identificações coletivas aos indivíduos em seus espaços privados de acesso. 

Fatos esses comprováveis nas formações de debates, troca de opiniões e eventuais tomadas de 

decisões com poder para afetar o social, como visto nos diversos movimentos de ascensão das 

expressões das minorias, nos casos das eleições governamentais ou as recentes manifestações 

que eclodiram em todo o mundo. Por essa razão, Marion Strecker (2012) indica  que o Facebook 

acabou se tornando um “catálogo da terra inteira”, ao ser capaz de aglutinar “as experiências 

das pessoas, suas memórias e suas narrativas sobre o mundo”.  

Narrativas e memórias que, não obstante, possuem especificidades, pois seus conteúdos 

são produzidos na instantaneidade nas quais as experiências ocorrem, já que a inserção dos 

registros acontecem quase ao mesmo tempo do acontecido. A presentificação da memória faz 

com que quem construa efetivamente o lastro mnemônico, transformando o arquivo em 

memória experimentada onde o passado se represente no presente, não seja o usuário, mas o 

próprio Facebook que se responsabiliza por seu armazenamento e disposição.  

O usuário, envolvido com a produção de conteúdo, expressando suas ideias e 

experiências e angariando aceitação coletiva nas “curtidas” e comentários que recebe, é levado 

à condição de contribuidor da matéria-prima utilizada pelo Facebook. Esta matéria que então é 

revertida  para alçar a lucratividade da empresa71 e para direcionar as informações, cumprindo  

o objetivo de criar “a história de sua vida e tem três pedaços. Seus aplicativos, suas histórias e 

                                                             
71 Essa lucratividade lhe garante estrondosos números, como ter um valor de mercado de 300 bilhões de dólares, 

com cerca de 2 milhões de anunciantes ativos, que fazem com que cada perfil tenha um valor estimado de 128 

dólares. Isso porque quando somados, os usuários movimentam cerca de 4 bilhões de “curtidas” que são geradas 

diariamente, 350 fotos postadas e quase 5 bilhões de informações compartilhadas. Números que os tornam “a uma 

média de 1500 itens de conteúdo distintos” que “corresponde, por minuto , a 242.055 fotos, 100 mil pedidos de 

amizade, 3,12 milhões de likes e 150 mil mensagens”, o que confirma a “economia da dádiva” vista anteriormente.  
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um jeito de expressar quem você é. Queremos fazer do Timeline um lugar que você se orgulha 

de chamar de 'casa'”, de acordo com Zuckerberg (2011). 

Para garantir essa familiaridade, atendendo à pluralidade de perspectivas trazidas pelos 

usuários e pelos grupos formados, o Facebook desenvolveu uma estratégia baseada em sistemas 

algorítmicos, denominada como EdgeRank. Seu funcionamento, relativamente similar ao 

PageRank™ do Google, concentra-se sobre o que o programa acredita ser válido de ser visto e 

acessado, com o adicional de que sua especificidade é basear-se nos conteúdos advindos da 

próprio interação social. Para isso, a empresa desenvolve uma série de estudos com o objetivo 

de atender sempre mais especificamente as identificações de cada um de seus usuários. Dentre 

eles, ganha notoriedade o Facebook Artificial Intelligence Research (FAIR), pelo qual os 

sistemas de inteligência, ou “rede de neurônios” como denominam, adaptam e triam centenas 

de milhões de parâmetros para produzir o melhor conteúdo possível e otimizar as relações 

sociais, como afirma Mike Schroepfer, CEO da empresa. 

 Por ser a base de sucesso da empresa, boa parte dos parâmetros utilizados são mantidos 

em sigilo, com exceção do que revelam ser seu cálculo fundante, a partir do qual outros são 

adicionados. De acordo com o Facebook72, o valor da informação, seu EdgeRank, está na 

relação entre Afinidade/Familiaridade, Peso/Relevância e Tempo/Depreciação de conteúdo. 

 No primeiro caso, o algoritmo mensura o nível de relacionamento entre o usuário e as 

informações que acessa, ou seja, a quantidade de vezes em que determinada pessoa ou marca é 

“curtida”, comentada e visualizada por ele. Aliado a esse critério, o peso ou a relevância dos 

conteúdos são determinados pelo Facebook com base no quão envolvente é uma informação, 

como os comentários que valem mais do que “curtidas” ou imagens que ganham maior 

notoriedades que os textos. E, por fim, o tempo de publicação ou o quanto ela é depreciável, 

similar ao critério de novidade proposto pelo Google, caracterizado por quando há uma 

valorização das informações mais atuais em detrimento das antigas, estimulando uma maior 

quantidade de acessos.  

 Tal como ocorreu com o Google, variados foram os casos de acusação ao Facebook de 

orientar intencionalmente o que será visto, como quando denunciado sua parceria com o plano 

de Vigilância Global promovido pela National Security Agency – NSA, do governo 

estadunidense, como foi amplamente divulgado por Edward Snowden e Julian Assange (2015). 

Em sua defesa, a empresa responsabiliza o comportamento do próprio usuário em rede e que 

                                                             
72 Disponível em http://m.facebook.com/about/basics. Acesso em 08 mar. 2016. 
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lhe oferece aquilo que ele próprio tem maior afinidade, sejam produtos ou práticas sociais, como 

pode ser visto nas declarações de Adam Mosseri, vice-presidente da empresa: 

Estamos tentando garantir que forneceremos a experiência mais valiosa 

para as pessoas que usam nossos produtos todo dia. Acreditamos que, se 

fizermos isso, mais pessoas vão usar o Facebook e por mais tempo - o que 

vai ser bom para veículos de comunicação, será bom para nós e será bom 

para a experiência das pessoas73. 

 

 Desse modo, o Facebook assume-se como aglutinador e gerenciador dos conteúdos, sem 

ver que as acusações que lhe cercam sejam efetivamente um problema, já que aos próprios 

usuários tais condições mostram-se bastante convenientes, pois diante do grande volume de 

informações, acabam preferindo as que se identifiquem mais.  

Entre o usuário e sistema há, assim, uma concordância das narrativas que o segundo 

criará com as memórias do primeiro, como observado em ferramentas como A Look Back, em 

que o sistema disponibiliza a cada usuário um audiovisual personalizado, em que seus principais 

momentos são compilados em um filme-recordação. E ainda no On This Day74, em que são 

selecionados momentos vividos pelo próprio usuário em um passado por vezes distante e 

retomados esporadicamente, lembrando-os que há tanto tempo viveram tal experiência, 

iniciaram alguma amizade, foram em algum evento social e assim por diante. 

A incluir o selecionamento do que será visto na barra de rolagens que não cessa em se 

reciclar,  fica clara a incumbência disposta e concedida ao Facebook de nortear a validade das 

informações, rememorando e narrativizando as experiências dos usuários. Em analogia 

possível, tal funcionamento se similariza aos efeitos das madeleines de Proust, mas que ao 

contrário da espontaneidade que lhes foram características, estão a serviço dos elos que o 

próprio Facebook criou. Como provocativamente afirma Zuckerberg, afinal “a morte de um 

esquilo na frente da sua casa pode ser mais relevante para os seus interesses imediatos do que 

a morte de pessoas na África” (Pariser, 2012: 7). 

                                                             
73 Disponível em http://tecnologia.uol.com.br/noticias/bbc/2016/06/30/o-que-muda-na-sua-timeline-com-a-nova-

priorizacao-anunciada-pelo-facebook.htm. Acesso em 13 set. 2016. 

74 De acordo com a promoção feita sobre essa ferramenta, o Facebook esclarece: “com o recurso Neste dia (On 

this day), traga suas lembranças para recordar aquele dia especial em sua história no Facebook. As lembranças 

incluem itens como as suas publicações e as publicações de outras pessoas nas quais você foi marcado, 

acontecimentos importantes e quando você começou uma amizade com alguém no Facebook”. Disponível em: 

https://www.facebook.com/help/439014052921484/. Acesso em: 05 abr. 2016. 

https://www.facebook.com/help/439014052921484/
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Sob essa condução privilegiada de informações, o Facebook, e como visto também o 

Google, demonstram assumir dois encargos importantes no que diz respeito ao trato com a 

memória, a narrativização e a cumulatividade dos conteúdos, respectivamente. Condições que 

têm como base seus recursos técnicos e suas operações algorítmicas, mas que se reverberam 

também nas representatividades e simbolismos que ambos detêm atualmente. Ao serem 

confiados como dissipadores de memória, não lidam somente com o acesso irrestrito, mas como 

motivadores de projeções mais profundas. Estas, envoltas no imaginário mnemônico criado, 

têm potencial de afetação também em quem acessa esse material, o que sugere que suas próprias 

memórias podem se envolver nesta midiatização, como será estudado no próximo capítulo. 
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4 

MEMÓRIA EM JOGO 

 

 

 

 

 

A Internet apenas simula um espaço de liberdade e de descoberta.  

Nada existe para além desses parâmetros de busca.  

Toda pergunta encontra-se atrelada a uma resposta preestabelecida.  

Jean Baudrillard  

 

 

 

 Quando avaliadas as análises trazidas até aqui, que denotaram as expressões que a 

memória adquiriu sob o regime midiático, é possível sustentar que suas atuações confirmam as 

projeções feitas aos meios de serem aglutinadores dessas representações e, por isso, 

participantes da construção do imaginário mnemônico. Isso porque, através de suas capacidades 

de acumulação, conservação e narrativização, tal como observadas no Google e no Facebook, 

agem em prol da realização de uma memória adequada às demandas desta época, cuja 

valorização informativa é tomada como ponto central para disponibilização total dos saberes.  

 A midiatização da memória, portanto, estabelece-se na forma como os valores 

mnemônicos são apropriados pelas dinâmicas inerentes a esses meios e em como lhes servem 

para legitimarem-se como concentradores e dissipadores desses conteúdos. São os meios, 

afinal, que preestabecem o como essa memória será vivenciada, tal como indicado por 

Baudrillard na supracitada menção. Nela o autor sugere que sob esse regime midiático, para 

além do controle de dados,  há também a formação de uma específica memória, esta simulada, 
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que adquire singularidades em suas disposições, principalmente pelo modo com que faz surgir 

novos modelos de pensamento acerca do acesso e da construção do universo mnemônico. 

 Essa simulação, fundamental na obra do autor quando pensa os cenários comunicativos 

promovidos pelos meios, é acrescida por Kamper (2016) com sentidos que realçam a 

participação da memória nesse ambiente. De acordo com o autor, na simulação há uma 

compulsividade relacional com a ideia de verdade – a-letheia, não esquecimento –, vista em 

toda história do conhecimento, principalmente naquele empregado às profissões de fé e da 

ciência, às quais a simulação serviu como propulsora de uma verdade que se consolida como 

discurso arrivista de dominação. Contudo, esclarece o autor em relativa concordância com 

Baudrillard, que após as verdades constituídas estarem sujeitas à desconstruções, elas não 

somente simulam, como se envolvem com outro valor, mais “soberano em sua relação com a 

verdade”, que “coloca a verdade em jogo e no jogo”, a ilusão (2016: 189). 

 Não excludente à afirmação de que essa promoção de memória simula suas qualidades 

culturais originárias, a inserção da ilusão para entrever sua dinâmica colabora para entendê-la 

sob nova perspectiva. Isso porque é propriamente da ilusão – do latim illusio, que vem de in-

ludo, “em jogo” – que se retira qualquer reflexividade sobre se há ou não verdades contidas no 

que é apresentado. A memória apresentada como duplo, como o espelho ilustrado 

metaforicamente com o Google, ilude, fazendo crer em sua veracidade e se colocando como 

um jogo perceptivo e cognitivo capaz de redimensionar o modo como a própria realidade se 

apresenta, seja no modo como se acessam as informações ou em como as relações são 

promovidas.  

 A ludicidade como um dos aspectos presentes em manifestações de memória, em 

verdade, não é nova, bastando lembrar o modo como aedo grego relacionava-se com 

Mnemosyne, em que as verdades lhe eram transmitidas em um jogo alucinatório – do latim 

alucinatìo, cuja raiz luc- é mesma de ilusão – com as forças sobrenaturais. Contudo, ainda que 

guarde algumas significações arcaicas, esse jogo assume outras feições na atualidade, pois 

agora a memória não é tida como jogo relacional, mas sim colocada em jogo junto dos valores 

que a cercam. Esse diagnóstico é sugerido por Günther Anders (2011), quando observa que o 

presente cenário comunicativo é afligido por uma “ludopatia”, em que os meios e seus usuários 

colocam-se em condição de reciprocidade, em que o primeiro oferece uma sobrelevada 

quantidade de conteúdos, de acordo com o autor “iconomaníacos”, delegando ao segundo a 

maneira como esse volume será apreendido. Sob essa condição, o jogo transforma sua 

característica transcendental para dar lugar a uma experiência proposta pelos próprios meios, 
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de acordo com suas regras, que seguirão os pressupostos midiáticos apresentados, somados ao 

gerenciamento de saberes, da oferta de memória e, por isso, balizadores de um modo específico 

de se gerar conhecimento. 

 A consolidação desse jogo, indicado por Flusser (2011) quando aborda as características 

do aparelho como “brinquedo que simula um tipo de pensamento”, dar-se-á de acordo com as 

regras inscritas em seu próprio funcionamento, no seu programa, e em como elas regulam a 

forma como seus participantes atuarão. Estes, de acordo com o autor, são “funcionários” do 

aparelho, brincando com ele por meio do que foi preestabelecido. O prescrito, ao se representar 

(vorstellen) como memória, tende por isso a se colocar à frente (sich vorstellen) da memória, 

um “biombo” que se fecha em si mesmo, no qual não haverá memória se não pelo próprio meio.  

É uma relação-chave para se entender o pensamento flusseriano, o jogo e as sobreposições entre 

aparelho e funcionário escancaram o limiar entre o livre-arbítrio e a determinação tecnológica 

desta época, bem como quais as transformações vinculativas que esse relacionamento suscita. 

 Essa visão é consonante à de Norval Baitello e Maurício Ribeiro da Silva (2013), quando 

atualizam esses conceitos ao se questionarem sobre quais sentidos estão efetivamente em jogo 

nas disposições criadas por esse aparelho:  

Uma breve verificação empírica, hoje, observando a forma de uso dos 

aparelhos pertencentes ao universo das TIC (Tecnologias da Informação e 

Comunicação) dá conta de indicar que, de fato, instaura-se uma relação de 

dependência entre homem (funcionário) e máquina (aparelho) em uma 

atmosfera de total imersão, constituindo um cenário onde, por exemplo, o 

compartilhamento de imagens e pensamentos (posts) é elevado a um 

patamar tão absurdamente alto que torna impossível o estabelecimento de 

processos de comunicação dialógica. O programa pre-definido pela 

máquina prevê que, no processo relacionado a sua utilização, o fator de 

maior importância é o compartilhamento de informações originadas no 

indivíduo e/ou em suas ações (emissão) e que a medida de sucesso se dá 

não pela resposta que agrega valor e gera vínculo (essência do processo 

comunicacional), mas sim ao número de indivíduos que realizam a leitura 

passiva (seguidores), sendo que a maximização do resultado ocorre quando 

estes passam a replicar a informação a sua própria rede de contatos, 

acarretando o processo de emissão viral (Baitello; Silva, 2013: 3). 

 

 A dependência a que os autores se referem, essencial ao jogo proposto, traveste-se na 

exacerbação informativa na qual o sujeito participante se crê controlador, pois como analisado 

com o Google e o Facebook, é ele que opta quais memórias quer acessar ou quais 

voluntariamente coloca dentro do próprio sistema, que somente se incumbe de dispor isso ao 

acesso. Nesse sentido, acrescenta Flusser (2014), essa relação acontece, pois o aparelho tem 

uma estrutura tecnológica extremamente complexa, avessa à compreensão profunda de seu 
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funcionamento, contraposta a uma funcionalidade simples, em que o uso que se faz do aparelho 

é marcado por uma facilidade quase intuitiva75. 

 Contudo, por essa complexidade ser de execução simples, o caráter ilusivo desse jogo 

supera a racionalidade fundada no acesso direto para constituir-se por meio dos vínculos 

gerados. Sobre esse sentimento de entrega, que ratifica o estímulo às sensibilidades 

anteriormente tratadas, Elisabeth von Samsonow (2004) acresce às percepções de Flusser ao 

observar que essa relação guarda significações arcaicas, similar às culturas totêmicas, quando 

a relação homem-totem se mantinha  no ordenamento perceptivo que o segundo detinha sobre 

as sociedades. Segundo a autora, o entregar-se ao aparelho-totem é sustentado na confiança – 

na fé –, em que os sujeitos são marcados por uma “hipnogenia”, inebriados pela capacidade do 

aparelho e a ele dissolvidos de suas próprias vontades. Perspectiva essa também observada por 

Baitello (2010) como determinante para entender os atuais modelos de pensamento: 

Fica assim sublinhada uma marca não apenas do aparato técnico, mas 

também de todo o aparelho social e midiático contemporâneo: a dispensa 

do pensar e do querer, pois esta tarefa de pensar e de querer é simplesmente 

assumida pelo aparelho, libertando o funcionário de tal pesado e difícil 

ônus, permitindo a ele apenas entrar no jogo das possibilidades do 

aparelho, uma atitude de entrega, portanto, um deixar-se devorar (Baitello, 

2010: 21). 

 

 Quando pensadas as especificidades contidas nesse jogo e em como ele articula e dispõe 

a memória, as elaborações apresentadas ajudam a refletir que, com a imediaticidade dos 

conteúdos ofertados, a delegação ao aparelho-totem se refere à projeção dada a este de 

coordenar um passado visível e instantâneo. Não se quer, com isso, afirmar que há uma 

retomada integral da deificação mnemônica, mas que talvez resquícios desse vínculo possam 

ser observados, o que ajuda a entender a medida com que as conexões técnicas estão sendo 

tomadas como conexões comunicativas, tal como alerta Malena Contrera (2010) ao considerar 

esse um dos principais enganos desta época, e de que modo isso influi sobre o jogo aqui posto 

em análise.  Para isso, a seguir será analisada a forma como as dinâmicas da memória posta em 

jogo influem sobre seus participantes, para, então, perceber seus principais efeitos.  

                                                             
75 Contraposta a essa dinâmica, destaca Flusser (2014), estariam as estruturas simples com funcionalidade 

complexa, exemplificada nas regras contidas no xadrez, do qual o jogador sabe das regras mas operá-las 

efetivamente torna-se um exercício difícil e, por isso, suscitador de novas criatividades. Nesse sentido, o autor 

contribui ao se interrogar se não seria possível funcionar complexamente em uma estrutura complexa, tal como o 

aparelho, o que abre campo para pensar as possibilidades criativas contidas nos próprios meios. 
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4.1 Memória Obsolescente  

 O desprezo do mundo leva forçosamente  

ao desprezo de si mesmo. 

Dietmar Kamper 

 

 Dois dos principais preceitos desse jogo estão na apropriação e na projeção feitas pelos 

meios acerca de suas capacidades de memória, responsáveis pelas determinações ilusórias que 

gera. Tais funcionamentos, sinalizados sob diferentes perspectivas ao longo deste texto, podem 

ser pensados pela concentração das representações de memória que eles adquirem, em suas 

capacidades de assimilar essas dinâmicas e, por isso, oferecer uma memória midiatizada, que 

possui tanto as manifestações primordiais – conservação e narrativização –, como traços de seu 

atual contexto, esses sustentados em pressupostos espetacularizados. 

 A junção dessas características dimensionou a memória a estar entre uma variada 

correlação de forças que atuam de modo determinante para sua constituição. Como observado 

nas plataformas analisadas, parte importante da estratégia dos meios para essa composição está 

na permanente exaltação e promessa de totalidade informativa e na entrega adequada e 

personalizada aos desejos de seus usuários. Fatores que lhes garantiram sucesso empresarial e 

que fez gerar uma expoente aglomeração de informações e de usuários em torno delas. Bilhões 

de dados e acessos simultaneamente dispostos em rede, garantindo o contínuo crescimento de 

seus arquivos. 

 O excesso, nesse sentido, é condição primordial para a consolidação desses meios, 

apropriados a um cenário que exalta a informação. Como previsto por Pomian (2003), citado 

no primeiro capítulo quando analisada a conquista empregada às instituições arquivísticas, o 

“semiósforo” permanece atuante ao anunciar o acúmulo como valor máximo em uma sociedade 

baseada nos bens e no capital, ainda que não necessariamente acesse todo seu conteúdo. 

Complementando essa elaboração, Norval Baitello (2010) esclarece que essa dinâmica sinaliza 

uma cultura que privilegia o empilhamento, característica da sociedade do consumo e seu 

desenfreado armazenamento colecionista. 

 Todavia, se avaliadas as condições em que isso ocorre, é possível perceber uma inerente 

contradição. A lógica do consumo, que valoriza o acúmulo, é a que também valoriza a novidade, 

o que confronta a valia do que não ocupa mais o espaço de atenção. No contexto midiático essa 

contradição se figura em um discurso que prioriza a totalidade e que, na prática, valoriza 
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continuamente e somente o novo, ou seja, os conteúdos que alçarão o status de detentores de 

visibilidade.  

 Comprovada nos funcionamentos algorítmicos, como do PageRank™ e do EdgeRank, 

a busca pela visibilidade será condicionada pelo contradito de que há, por um lado, a 

valorização do novo e consequentemente do que é exposto e, por outro lado, uma fragilização 

do que não está mais em evidência. O que adquire status de exibição encobre o que não tem 

mais apelo, para em seguida ser escamoteado, dando lugar a novas informações, em um círculo 

sucessivo de substituições. Observada por Baitello (2005) e Kamper (2016) esta situação 

conduz ao que os autores denominam como “crise de visibilidade”, que definem como:  

A crise de visibilidade não é uma crise das imagens, mas uma rarefação de 

sua capacidade de apelo. Quando o apelo entra em crise, são necessárias 

mais e mais imagens para se alcançar os mesmos efeitos. O que se tem 

então é uma descontrolada reprodutibilidade (Baitello, 2005:14). 

 

 De acordo com Baitello (2005), esse descontrole produziu um ambiente em que as 

imagens estão em sobreposição umas com as outras, um cenário devorador, nomeado pelo autor 

como “iconofágico”, no qual impera a contínua competitividade entre os conteúdos. Diante da 

crise e da transitoriedade constitutiva desses sistemas, suas funcionalidades algorítmicas é que 

detêm a responsabilidade pela seleção dos conteúdos, do que vale ou não ser visto. O jogo, 

encaminhado à disputa agonística da hipervalorização,  se conduz, assim, em oscilar entre o 

que tem mais ou menos chances de ser acessado, das informações que irão aparecer e 

desaparecer de acordo com as intenções dos programas. Tal atitude, de acordo com Baudrillard 

(1990), caracteriza um típico gesto iconoclasta, “não desses que destroem imagens, mas desses 

que fabricam uma profusão de imagens em que não há nada para ser visto” (1990: 24). 

 O gesto iconoclasta que estimula o enfrentamento iconofágico, visto pelos autores como 

intrínseco aos regimes midiáticos, é particularmente significativo para a constituição e para o 

funcionamento dessa memória que é ofertada. O controle sobre os conteúdos que serão 

acessados não parte de decisão explicitamente arbitrária, mas justificada em seu próprio 

excesso. Uma nova forma de censura, fruto da “histeria de emissão” (Contrera, 2010), que 

relembra os métodos romanos de damnatio memoriae, nos quais a história era delegada ao 

apagamento pela vontade soberana, e que aqui exprime-se pelo direcionamento do que não mais 

pertence à esfera da visibilidade midiática. Quanto maior o excesso de visualidades, mais 

rarefeita torna-se a visibilidade, o que colabora para a formação de um volume invisível, que 

deixa de ser acessado e, consequentemente, lembrado. 
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 Essas características podem ser observadas nas duas plataformas analisadas. Com o 

Facebook, Chris Ingraham, em estudo realizado para o Washington Post76, comprova esse 

funcionamento ao observar que cerca de 60% dos conteúdos que estariam disponíveis não são 

postos à visualização. A ocorrência denota que, diante do vasto campo de informações, o 

Facebook tende a afunilar determinados conteúdos, personalizados para usuários e grupos 

específicos, sempre de acordo com suas próprias afinidades, que obedecem à visualidade 

disposta por seu layout que, por funcionar em sistema de rolagem, tende a encobrir informações 

passadas em função das novidades recém-publicadas.  

 Esse fenômeno pode ser observado do mesmo modo no Google. Quando a pesquisa que 

embasou esta tese tentou averiguar esse funcionamento, observou-se que a composição dessas 

memórias é alimentada pela convicção de que as informações ali dispostas estão perenemente 

armazenadas e que poderiam ser, em algum momento futuro, devidamente visualizadas. Em 

teste realizado para verificar essa dinâmica, pesquisou-se a tag “google” no próprio Google, o 

que permitiu chegar ao valor de sete bilhões e trezentos e oitenta milhões de resultados 

disponíveis, tendo sido necessários 0,41 segundos para se chegar a eles. Buscando compreender 

as operações do sistema, decidiu-se ir até o final da busca. Na primeira tentativa, foi possível 

chegar até a página 16, sendo que cada página acumula 10 links, totalizando 162 páginas 

possíveis de serem visualizadas, pois ao final aparece a seguinte mensagem: “para mostrar os 

resultados mais relevantes, omitimos algumas entradas bastante semelhantes aos 162 resultados 

já exibidos. Se desejar, você pode repetir a pesquisa incluindo os resultados omitidos”. A fim 

de continuar comprovando a eficácia das buscas optou-se por repetir o procedimento, o que na 

segunda vez permitiu chegar até a página 53, totalizando 530 resultados disponíveis, sendo que 

a partir desse ponto o Google não permite mais estender a pesquisa. Dessa forma, percebe-se 

que o valor de dados informados na procura e o real acesso que se tem, considerando a segunda 

busca, é de 0,0000071816% do total anunciado, evidentemente bastante inferior do prometido.  

Com isso, em ambos os casos, se uma página não consegue ter o número de 

visualizações expressivos ou não adere aos variados mecanismos que possibilitam a elas 

estarem no topo dos resultados, vão gradativamente perdendo importância, ao ponto de sequer 

serem mostradas em uma busca mais aprofundada. Por essa razão, sob essas condições a 

memória midiática se inclui em uma dinâmica específica, a obsolescência. 

                                                             
76 Disponível em https://www.washingtonpost.com/news/the-intersect/wp/2015/03/23/what-you-dont-know-

about-internet-algorithms-is-hurting-you-and-you-probably-dont-know-very-much/. Acesso em 15 abr. 2016. 
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Conceito empregado para definir o ritmo acelerado com que os produtos são 

substituídos em função das novidades, e não necessariamente pelos desgastes materiais, 

obsolescente é aquele que se desvaloriza pela própria dinâmica em que está inserido. Nesse 

sentido, as relações apresentadas permitem entrever dois caminhos: a obsolescência do suporte 

e a da informação. No primeiro caso, ainda que não seja o alvo específico deste trabalho, vale 

pontuar as discussões que questionam a validade das tecnologias que oferecem esses conteúdos, 

como nos estudos de Suely Fragoso (2002) e Terry Kuny (1997), que alertam para a 

obsolescência dos programas. Segundo eles, todas as informações envolvem-se com 

plataformas específicas que permitem que sejam gerenciadas, e, estas, pelo desenvolvimento 

técnico ou pelas imposições do mercado, renovam-se de tempos em tempos, o que por vezes 

invalida o acesso a conteúdos que não acompanharam essas reatualizações77. 

No entanto, Flusser (1972) destaca outra forma de obsolescência, diretamente ligada aos 

sentidos mnemônicos aqui tratados, quando observa a “sociedade do consumo” e questiona-a 

quando indica que a troca incessante dos produtos revela uma cultura incapaz de consumir toda 

a sua produção. Os restos inconsumidos, como os conteúdos que deixam de ser vistos, 

caracterizariam-se como um “reino do lixo”, referente aos produtos que não possuem mais 

serventia e não ganham mais valoração em seus contextos.  

 Mais do que memória, a obsolescência faz gerar conteúdos que são rapidamente 

abandonados, o que além de evidenciar a mencionada contradição entre a visibilidade e a 

invisibilidade, insere um outro valor a esta situação, o esquecimento. Isso porque o que não está 

na superfície e não é visível, encontra-se submerso, esquecido, seja do holofote midiático ou 

nas águas do rio Lethe, para relembrar sua significação arcaica. Sugerindo tal leitura, Ricouer 

e Baitello observam: 

Assim agimos paradoxalmente na chave do excesso, pois nos sentimos 

extremamente ameaçados pela possibilidade do esquecimento, para que o 

entendamos como uma capacidade humana. Continuamos a acreditar que, 

para adiar este percurso, a rememoração excessiva seja uma das saídas. 

(Ricouer, 2007: 435). 

 

Se em cultura não há morte, – e isto ocorre graças às imagens – o 

mecanismo que resta às coisas que se esgotam é o esquecimento. Esquecer 

                                                             
77 Vinton Cerf, vice-presidente do Google e um dos precursores da Internet, alerta para o surgimento do que chama 

“buraco negro da informação”, em que prevê que a velocidade com que os sistemas são atualizados gerará em 

breve uma perda enorme das informações atualmente dispostas em rede, dando como exemplo outros suportes que 

já passaram por essa obsolescência, como fitas K7 e disquetes. Disponível em: 

http://brasil.elpais.com/brasil/2015/02/27/tecnologia/1425053335_288538.html. Acesso em 20 mar. 2016. 
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representa evidentemente uma parte constitutiva da memória cultural, um 

depósito de matéria desgastada e descartada. (Baitello, 2005: 17-18). 

 

 Desse modo, a ameaça do esquecimento impulsiona a produção contínua de novos 

conteúdos, que em seguida já serão esquecidos em forma de descarte. Uma circularidade 

substitutiva que, diferente de sua manifestação cultural que tinha o esquecimento como 

qualidade intrínseca da memória, é gerada pela própria estrutura midiática. É ela que promove 

essa obsolescência que decorre no esquecer e, por isso, é a responsável pela criação de vazios, 

vistos por Kamper (2016) e Flusser (1972) por meio do horror vacui, ou medo do vazio, que só 

faz gerar mais excedentes de informação, o que acaba por afetar as próprias memórias de quem 

deles participam. 

 

4.2 Memória Sedada 

O homem deslumbrado consigo mesmo fabrica seu duplo,  

seu espectro inteligente,  

e confia o entesouramento de seu saber a um reflexo  

O que se oferece é justamente informação, mas não sensação;  

é apatheia.  

Paul Virilio 

 

Diante do quadro apresentado, considerando que ele é um dos resultados possíveis para 

o jogo promovido pelo aparelho, é coerente pensar que a outra parte envolvida também colha 

algum saldo dessa relação. Afinal, é o próprio usuário que se vincula às informações, seja as 

depositando ou as acessando, e é sobre ele que a busca pela visibilidade recorre a fim de alçar 

a exposição. Nesse sentido, pode-se refletir sobre como essa memória midiática tem atuado 

sobre a memória daquele que a acessa e a maneira como as disposições apresentadas  podem 

infringir suas compreensões. 

Samsonow (2004) de certo modo já havia dado pistas dessa situação ao destacar que, na 

relação totêmica, o funcionário flusseriano se tornaria um sujeito hipnógeno, o que implicaria 

uma ausência de reação causada pelo torpor diante das decisões e dos excessos do aparelho. 

Um deixar-se pensar pelas decisões que lhe chegam, como observado por Baitello (2010), que, 

junto da imediaticidade e da circularidade substitutiva anunciada, indica que a marca do horror 

vacui e sua geração de vazios e esquecimentos não estão somente na dinâmica tecnológica, mas 

também são transferidas aos seus usuários. 
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No entanto, procurando confirmar o impacto que essas relações trazem à estrutura 

cognitiva dos indivíduos e colocar em correspondência com o que foi tratado, é possível 

observar que desde sua constituição, ao colher as idealizações culturais às suas manifestações 

midiáticas, espelhando e criando elos, a memória carregou o sentimento de fascínio e deslumbre 

pela capacidade que oferecia. Tal sensação, vale novamente lembrar, é prevista por Flusser 

(2014) quando enaltece a possibilidade de “des-ideologização” da memória, que não pertenceria 

mais ao âmbito da posse, mas ao da articulação criativa. Visão que atualmente é reiterada pela 

neurologia, que percebe uma exacerbada facilitação do acesso à memória construída, como 

indica Suzana Herculano-Houzel78, pois promovedora de um acoplamento da mente com as 

extensões tecnológicas, como observado por Miguel Nicolelis79 e Ivan Izquierdo (2015). 

A nossa capacidade de memória agora é muitíssimo maior, pois temos 

periféricos onde guardá-las e utilizá-las. Podemos crescer, decrescer, 

apagar, modificar, acessar o sistema de processamento de texto. Agora uma 

máquina faz isso pelo cérebro. Se eu quero saber agora, nos próximos 10 

minutos, quais os principais passos metabólicos para uma sístole cardíaca, 

vou na internet e vou saber isso em muito menos de 10 minutos. Assim, 

aumentou o acesso do cérebro aos dados e a capacidade e velocidade de 

processá-los (Izquierdo, 2015: s/p.). 

 

Nessas leituras, acrescidas de visões que oscilam entre a afirmação de que há um “medo 

mórbido de escolher” (Candau, 2012) e a defesa de que existe uma “liberação de energia 

informativa” (Ginzburg80), é perceptível que, ao oferecer-se como memória, os meios detêm o 

potencial de se tornarem um banco de dados pessoais, uma espécie da “memória externa” aos 

que os utilizam. É o que afirma um recente estudo publicado pelos psicólogos Betsy Sparrow, 

Jenny Liu e Daniel M. Wegner (2011), sintomaticamente denominado como “Efeito Google”. 

Nele, após realizarem variados testes com estudantes universitários, os pesquisadores 

concluíram que a maior utilização das tecnologias estaria promovendo uma diminuição da 

capacidade de memória desses usuários. Isso porque os meios estariam representando a eles 

uma espécie de parceiros, criando uma cumplicidade que traz a “sensação que a internet se 

tornou parte de seu próprio conjunto de ferramentas cognitivas” (Wegner, Ward, 2015: 66). É 

como se o indivíduo não diferenciasse mais o que é a sua memória pessoal das informações 

                                                             
78 Palestra proferida em 2015, com o título A evolução cognitiva e as revoluções tecnológicas. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=7Ivc0rnLAQI. Acesso em 25 mar. 2016. 

79 Palestra proferida em 2015, com o título Cérebro humano: um escultor da realidade. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=P3TZbKpFtUY. Acesso em 25 mar. 2016. 

80 Palestra proferida por Carlo Ginzburg em 2013, com o título Platão e as novas mídias. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=vQPCdhG_LRA. Acesso em 25 mar. 2016. 
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oferecidas em rede, isso porque, “a informação buscada na internet chega às vezes mais rápido 

do que se estivéssemos vasculhando o fato em nossa memória” (Wegner, Ward, 2015: 66). 

Contudo, recorrendo ao primeiro capítulo, essa conclusão somente confirma 

constatações que estiveram sempre presentes quando pensada a função dos meios para as 

memórias individuais, como na mitológica história de Teuth contada por Sócrates que advertia 

sobre a possibilidade de que a memória colocada sobre suportes traria consigo o esquecimento 

daquele que os utilizou. Ou, ainda, mais contemporâneo, na teoria de Derrick de Kerckhove 

(2009), que se interroga sobre quanto há de comodismo e quanto esse interfere no aprendizado.  

Quando se sabe que todo o conhecimento está distribuído e que tudo é 

conhecido por alguém, em algum lugar, e que esta informação está 

acessível, e tem preço, desenvolve-se uma espécie de psicologia “Just in 

time”. Para que preocuparmo-nos em aprender isso agora se, quando 

precisarmos, estará acessível? (Kerckhove, 2009: 156). 

 

O que a atualização desse fenômeno ajuda a entrever é que a própria ação mnemônica, 

originariamente uma preocupação do homem, pode estar sendo colocada em segundo plano, ao 

menos quando é esse sujeito o responsável por ela. Isso porque, ainda de acordo com o estudo, 

notou-se que proporcionalmente à diminuição memorativa, os jovens estariam desenvolvendo 

outras capacidades cognitivas, como a rapidez da busca por conteúdos e a agilidade de lidarem 

com múltiplas informações. Embora não conclusivo sobre a concomitância dessas duas 

ocorrências, alguns indicativos com o que foi visto até aqui podem colaborar na compreensão 

desse cenário, pois ao ter a tecnologia como base extensiva da própria memória, a função 

mnemônica é assumida pelo programa, tanto cumulativamente quanto por rememoração, o que 

pode repercutir de duas maneiras sobre as capacidades cognitivas e memorativas dos 

indivíduos. 

Na primeira, marcada pela crença de que cérebro e sistema possam trabalhar 

conjuntamente, vive-se o que Byung-Chul Han (2015) denominou como “excesso de 

positividade”, em que pela própria espetacularização todo o cenário é montado como uma 

conquista benéfica para a aquisição de conhecimento. Nesse sentido, embora não contemple o 

tema memória, o pensamento de Han esclarece que, sob essa ideia de “positividade”, todas as 

informações, estímulos e impulsos tendem a ser vistos como características favoráveis à 

sociedade multitasking (multitarefa), que tem no máximo desempenho o sinônimo de 

satisfação. Assimilando o excesso como estímulo positivo, acredita o autor, perde-se a 

capacidade de discriminação do que é nocivo. Por isso, todos os ambientes contemporâneos, 

com evidente presença da memória midiática, são marcados pela completa saturação.  
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Sintomas contemporâneos como Síndrome de Hiperatividade, Transtorno de 

Personalidade Limítrofe ou Síndrome de Burnout seriam evidências dos efeitos trazidos pelo 

excesso e pela forma com que ele é assimilado. De acordo com Han, a hiperatenção se 

similarizaria à sensação de medo contínuo, de estar sempre alerta.  

Um animal ocupado no exercício da mastigação de sua comida tem de 

ocupar-se ao mesmo tempo também com outras atividades. Deve cuidar 

para que, ao comer, ele próprio não acabe comido. Ao mesmo tempo tem 

de vigiar sua prole e manter o olho em seu (sua) parceiro(a). Na vida 

selvagem, o animal está obrigado a dividir sua atenção em diversas 

atividades. Por isso, não é capaz de aprofundamento contemplativo – nem 

no comer, nem no copular. O animal não pode mergulhar 

contemplativamente no que tem diante de si, pois tem de elaborar ao 

mesmo tempo o que tem atrás de si. Não apenas a multitarefa, mas também 

atividades como jogos de computador geram uma atenção ampla, mas rasa, 

que se assemelha à atenção de um animal selvagem (Han, 2015: 32). 

 

Sob o “Efeito Google” o usuário pode estar se eximindo em apreender os conteúdos que 

acessa, pois sob tais condições, sempre haverá algo a mais para ser visto, gerado por uma 

constante sensação de falta e uma permanente atenção em variados estímulos que lhe chegam. 

Um desejo não satisfeito que aumenta proporcionalmente a quantidade de estímulos ofertados, 

como afirma Nicholas Carr (2011) ao se atentar nos efeitos cerebrais causados pela possível 

saturação do próprio indivíduo em reter tudo que a ele se exibe. 

O influxo de mensagens competindo entre si, que recebemos sempre que 

estamos on-line, não apenas sobrecarrega a nossa memória de trabalho; 

torna muito mais difícil para os lobos frontais concentrarem nossa atenção 

em apenas uma coisa. O processo de consolidação de memória sequer pode 

ser iniciado. Quanto mais usamos a web, mais treinamos nosso cérebro 

para ser distraído (Carr, 2011: 264-265). 

 

A distração a que Carr se refere, impulsionadora do comportamento multitarefa que 

condiciona o sujeito em um ritmo quase pavloviano no acesso à informação (Shermer81), é 

paradoxalmente também um modo com que o indivíduo encontra para sobreviver 

psiquicamente ao volumoso conjunto de informações a que é determinado a entrar em contrato 

pelo aparelho. Nesse sentido, o “Efeito Google” justifica-se, pois é possível que a própria 

memorização esteja sendo secundarizada em razão do excesso informativo, o que aproxima tal 

comportamento não de uma hiperatividade voluntária, mas de um deixar-se guiar pelas 

respostas e indicações vindas do aparelho. 

                                                             
81 Palestra proferida por Michael Shermer em 2013, com o título Dos genes ao cérebro aos livros à internet. 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=SQGSmAiGRfY. Acesso em: Acesso em 25 mar. 2016.  
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Esse fenômeno ajuda a explicar as razões que fazem o Google não disponibilizar tudo o 

que anuncia deter, como tratado nas páginas anteriores. De acordo com a pesquisa promovida 

pela Axandra SEO Softwares, demonstrou-se que em média 91,63% dos usuários permanecem 

nos primeiros dez resultados, ou seja, na primeira página apontada pelo Google, e que esse 

número cai para 4,49% na segunda até chegar a 0,49% na quinta página, tornando-se 

praticamente “invisíveis” os resultados mostrados da sexta página em diante82. Evidencia-se, 

com isso, que o sistema pode estar não exibindo todo o conteúdo por ter claro que a grande 

maioria dos usuários não vai além das primeiras páginas, o que confirma a segurança que 

possuem nas sugestões do Google e sugere que esse confiar pode ser em resposta à saturação. 

Tal como o personagem Funes, el memorioso de Jorge Luis Borges (2007), incapaz de 

esquecer e, por isso, impedido de escolher, condenado à solidão do espectador, o indivíduo 

diante dessas informações acomoda-se. Vista por Baitello (2012), quando atento aos sentidos 

subjacentes dessas dinâmicas, essa condição exprime-se por uma sedação perceptiva 

condicionada pelo próprio ambiente em que o indivíduo se coloca. 

A palavra ‘sedar’ significa acalmar. Vem da mesma raiz latina do verbo 

‘sentar’, vem de ‘sedere’. Que por sua vez também vem de uma raiz mais 

antiga, do indo-europeu, ‘sed’. No indo-europeu a raiz ‘sed’ se juntava com 

o sufixo ‘la’ ou com o sufixo ‘ra’. O ‘sedla’ será transformado futuramente 

sem palavras como, em espanhol, ‘silla’ (cadeira) ou, em português, ‘sela’. 

E o ‘sedra’ dá, em grego, ‘cátedra’, e em português ‘cadeira’. Portanto, da 

mesma rais etimológica profunda vêm quase todas as palavras associadas 

ao ato de sentar e os objetos usados para isso, a cadeira, o assento, a sela. 

E dessa mesma raiz vem também o verbo ‘sedar’ (Baitello, 2012: 35). 

 

Não somente pela posição física que o indivíduo se coloca ao se relacionar 

tecnologicamente, mas pelo acomodamento perceptivo de receber as informações da maneira 

como são disponibilizadas, a sua sedação permite questionar o quanto essa condição não afeta 

profundamente e efetivamente a sua própria memória.  

A sedação ou sua letargia, do mesmo radical leth- de esquecimento, confrontam-se, 

assim, com muitos dos pressupostos filosóficos e psicanalíticos considerados no primeiro 

capítulo, em que a memória foi vista como um processo extremamente complexo, que envolve 

a percepção e a reelaboração permanente no modo como o indivíduo se relaciona com seu meio, 

como resultado das experiências, práticas e observações que teve. Estabelecida 

                                                             
82 Dados retirados a partir das pesquisas realizadas por Axandra SEO Softwares. Disponível em 

http://www.axandra.com/. Acesso em 15 fev. 2015. 
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conscientemente ou não, a memória se refere ao aprendizado do indivíduo, não limitado ao 

resgate imediato da lembrança – tal como um arquivo –, mas envolvido com a permanente 

influência das emoções e de sua própria imaginação. 

Dietmar Kamper (2016), indo contra as leituras que exaltam a terceirização mnemônica, 

esclarece que é sob a “força da imaginação” (Einbildugskraft) que a memória 

fundamentalmente se constitui, historicamente e psicologicamente. Ela, ao contrário dessa 

memória midiática, está em permanente renovação, já que baseada nas imagens internas do 

sujeito, pensadas e retrabalhadas corporalmente (KorperDenken). Para o autor, é justamente 

essa capacidade imaginativa que se vê diminuída com a crescente abstração criada pelo 

midiático, em que o corpo e suas imagens dão lugar à atuação desse imaginário mnemônico 

tratado. 

Desse modo, as respostas prontas e imediatas oferecidas pela memória midiática 

implicam a não geração efetiva de memória para os indivíduos, mas sim uma literalização do 

conhecimento e apreensão do mundo, cada vez mais mediado por esses programas. O ambiente 

do imaginário mnemônico, fruto de toda idealização cultural, que proporcionaria a articulação 

libertadora das informações – em menção à afirmação de Flusser –, parece não corresponder 

aos objetivos para que foi inicialmente pensado. Isso porque ele próprio se vê revestido por 

condicionantes, como a saturação de conteúdos e automatismos em sua disponibilização, que o 

encaminham a uma outra configuração. Como demonstrado no decorrer desta análise, um dos 

fenômenos que lhe são provenientes é um efeito que se repercute na imagem que o constrói, na 

crença que ela gera aos seus usuários e no modo como efetivamente se determina, alterando a 

maneira como as informações são recebidas e apreendidas, com claro impacto sobre a 

comunicação que está sendo gerada. Consequências essas que ainda se repercutem para além 

da memória subjetiva, pois por meio dela, é que o indivíduo cria seus laços sociais. 
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4.3 Memória Corrompida 

Nós devemos sobreviver na memória dos outros. 

Vilém Flusser 

A compreensão humana é um tipo de conhecimento 

que necessita de uma relação subjetiva com o Outro,  

de simpatia, o que é favorecido, talvez pela projeção, pela  

identificação. 

Edgar Morin 

 

Quando Kamper alerta sobre o potencial que o imaginário midiático possui de diminuir 

a “força da imaginação” (Einbildugskraft), afetando as capacidades memorativas dos 

indivíduos, ajuda também a entender que uma das principais marcas do jogo em que a memória 

foi inserida está justamente em reconfigurar o modo como as vinculações se constituem. Estas, 

percebidas na relação hipnógena entre usuário e aparelho, podem também ser pensadas pela 

forma como interferem na consciência intersubjetiva, ou seja, na construção coletiva da 

memória, em referência às elaborações de Halbwachs (1990). 

Não somente nas reflexões desse autor, mas acompanhada por toda leitura das ciências 

sociais vista no primeiro capítulo, é consensual a percepção de que o social constitui-se por 

meio da memória que conserva, no qual esta ajuda a criar uma consciência coletiva que atua 

sobre seus grupos, trazendo-lhes sentido, entendimento histórico e capacidade de apreensão 

simbólica da realidade vivida. Para tanto, se estabelece a partir da intercambialidade 

permanente dos diferentes valores pertencentes a esses grupos, em razão da sua inerente 

dinamicidade e do enfrentamento das variadas perspectivas que lhe envolvem. Por essa razão, 

do mesmo modo que guarda importância à formação individual, mostra-se como ponto fundante 

para a constituição coletiva, já que requer que os sujeitos envolvidos reconheçam-se 

reciprocamente, tornando-se, por isso, impulsionadora da experiência da alteridade, como 

sugerido nas citações de Flusser e Morin. 

Averiguável nas leituras feitas sobre o Google e o Facebook, a memória articulada por 

estes meios pode ser vista como propositora dessa experiência coletiva, tanto por sua oferta de 

um acesso plural quanto por sua narratividade, ilustrada na formulação de elos cujo 

compartilhamentos de memória é sua evidência mais marcante, principalmente nas redes 

sociais. Contudo, ao contrário de sua manifestação originária, as sociabilidades e as 

experiências comuns nascidas dessa memória não se mostram por meio da espontaneidade 

cultural que lhe são características, mas sim a partir da intensificação técnica que direciona 
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forçosamente essa comunhão, manifestada principalmente pelo princípio de afinidade pelos 

quais os algoritmos funcionam. 

Sua condição desse modo, tal como visto em suas outras atuações, demonstra-se 

essencialmente contraditória, pois tanto incentiva a consolidação de uma comunhão fundada 

em uma memória construída coletivamente – e daí parte de sua grande notoriedade –, como 

com isso delimita essa mesma experiência ao artificializá-la em suas conduções. Ao se 

preocupar com essa contradição midiática, Sodré (2006) colabora ao refletir sobre os fatores 

atuantes para isso acontecer: 

Se por um lado pode ser considerada como positiva a ampliação do espaço 

público a toda e qualquer experiência, por outro, não há como deixar de se 

considerar os aspectos cruciais da crise do discurso argumentativo, a 

debilitação das esperanças sociais e suas consequências para o trabalho das 

mediações sociais. Com efeito, a propalada “despolitização” midiática ou 

tecnológica resulta inequivocamente do enfraquecimento ético-politico das 

antigas mediações e do fortalecimento da midiatização. Sob a égide da 

produção informacional da realidade, a tecnointeração – entendida como 

hipertrófica da organização tecnológica sobre os aspectos institucionais da 

mediação social toma o lugar da mediação, desviando os atores políticos 

da prática representativa concreta para a performance imagética, isto é, 

para o espetáculo convertido em relação social (Sodré, 2006: 161).  

 

 Acrescentando que parte desse funcionamento midiático envolve-se com a formação 

política dessas sociedades, Sodré elucida que tais estratégias regulamentam um novo tipo de 

ethos social, fundamentado nessa tecnointeração e no espetáculo, capaz de criar um tipo 

específico de “ideologia pedagógica” sobre esse social. Para a memória, tais condições 

significam que esta, ao ser articuladora da experiência comum, é responsável também pelo 

modo como os conhecimentos e interações coletivos se constituem. 

 Em estudo promovido pelo Facebook em parceria com as universidades de Cornell e da 

Califórnia (Kramer, 2013), demonstrou-se polemicamente o quanto seu funcionamento é 

construtor de uma memória coletiva e o quanto é capaz de direcioná-la ideologicamente. Nele,  

689 mil usuários foram expostos a “seletividades emocionais”, em que tomaram contato em 

maior ou menor grau com estímulos negativos e positivos promovidos pelo algoritmo. A 

conclusão foi de que o programa é capaz de promover um “contágio emocional” ao observar 

que quem teve mais contato com uma emoção replicou esse sentimento em suas mensagens nos 

dias seguintes. De acordo com o estudo, “emoções expressas por amigos, via redes sociais, 

influenciam nossos próprios humores, constituindo, segundo sabemos, a primeira evidência 

experimental de contágio emocional em escala maciça, via redes sociais”.  Com o controverso 
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resultado, que é ainda acompanhado de um amplo histórico comprobatório do direcionamento 

político partidário83, a empresa, tendo sido acusada de manipular os usuários, novamente 

defende-se naturalizando todo o processo. Nas palavras de Adam Kramer, coautor do estudo e 

analista de dados na empresa: 

Para nós, é importante o impacto emocional do Facebook nas pessoas que 

o usam, por isso fizemos o estudo. Sentíamos que era importante avaliar se 

ver conteúdo positivo dos amigos os fazia continuar dentro ou se o fato de 

que o que se contava era negativo os convidada a não visitar o Facebook. 

Não queríamos irritar ninguém84.  

 

 Procurando compreender esses condicionamentos, Eli Pariser (2012) evidenciou que a 

determinação informativa provinda dos algoritmos produz “bolhas” em todo o sistema. Essas 

funcionam como ambientes específicos, particulares e personalizados, capazes de reter 

conteúdos, centralizar as informações e fidelizar os usuários que entregam diariamente uma 

grande quantidade de informações pessoais. Para defender essa ideia, além do Facebook o autor 

observou o Google e variadas empresas de comércio online, e notou que o que se mostram são 

conteúdos crescentemente distintos entre si, pois tais “bolhas” empregam direcionamentos 

específicos e personalizados a cada usuário ou comunidades afins. 

Ainda que não trate especificamente sobre a memória, as contribuições de Pariser 

denotam que essas “bolhas” são o resultado da intensificação da busca por afinidade vinda dos 

algoritmos e que, por isso, apresentam a clara tendência de retirar as informações que teriam a 

possibilidade de lhe desagradar, justificando o efeito do “contágio emocional”. Situação que 

pode representar o anulamento de conhecimentos que vão além da esfera de interesse do usuário 

e um fechamento para o que é diverso. E se colocada em continuidade com as reflexões de 

Sodré, tal condição pode também, além do acesso em si, impedir o contato do usuário com um 

                                                             
83 Caitlin Dewey, em reportagem publicada no jornal Washington Post, investiga que o direcionamento dado pelo 

Facebook para seus usuários é encontrado também no cenário político estadunidense, onde foram notadas maiores 

propensões a sugestões políticas que mais agradem os eleitores, sejam eles democratas ou republicanos. Se pensado 

no cenário brasileiro, tais disposições podem ajudar a entender algumas das manifestações políticas encontradas 

no Facebook desde as eleições presidenciais de 2014, que se estenderam ao menos até o impeachment presidencial 

de 2016. Essas informações estão disponíveis em https://www.washingtonpost.com/news/the-

intersect/wp/2015/06/03/if-you-use-facebook-to-get-your-news-please-for-the-love-of-democracy-read-this-

first/?tid=sm_fb http://brasil.elpais.com/ brasil/2015/05/31/internacional/1433106323_876086.html. Ambas com 

acesso em 19 ago. 2016. 

84 Disponível em: http://brasil.elpais.com/brasil/2014/06/30/tecnologia/1404108700_038585.html. Acesso em 11 

jul. 2016. 
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cenário, por exemplo, político mais amplo, baseado na diferença, na troca de opiniões 

discordantes e no ethos citado pelo autor como próprio da esfera pública. 

Manifesta-se, desse modo, uma “sociabilidade precária”, como denominada por Richard 

Sennett85, que se encaminha para a redundância informativa em que a troca se estabelece pela 

semelhança. Ainda que esse fenômeno careça de estudos específicos que o expliquem em sua 

complexidade, para a memória ele representa uma evidente inversão do que vinha sido proposto 

pelos meios, já que não é na coletividade fundada na diferença que ela se compõe, mas na 

uniformidade de sentidos. 

Dessa maneira, o corrompimento trazido por essa memória midiática atinge elementos 

fundamentais para a forma como sempre foi compreendida e idealizada, tal como sua projeção 

comunicativa e seu princípio de alteridade. Isso porque, se entendidos ambos como a “criação 

de pontes para atravessar o abismo que separa o eu do outro” (Baitello, 2012: 60), o que se 

demonstrou foi a construção de uma memória disposta ao coletivo, mas estimulada por uma 

autorreferencialidade, em que o reconhecimento do outro, distinto e essencial para sua 

construção, é preterido sistematicamente em favor do mesmo. 

 

4.4 Memória em Ruína  

Este deslocamento toma-se uma tragicidade cósmica 

que na nossa percepção leva qualquer ruína para a sombra da 

melancolia, 

pois o desabamento aparece agora como a vingança da natureza  

que o espírito lhe impingiu, por meio da formação segundo sua 

imagem. 

Georg Simmel  

 

 Georg Simmel (1998), ao investir poeticamente nas representações da cultura, como lhe 

é característico, reflete em um de seus textos acerca dos significados contidos nas ruínas. Ainda 

que privilegie suas características arquitetônicas, o autor lança mão de alguns sentidos que 

podem ser bastante esclarecedores para pensar a memória e tudo o que dela se viu até aqui.  

Para ele, a ruína alegoricamente exprime a permanente e conflituosa relação do homem com a 

natureza, sendo que o primeiro impele sempre ao alto em suas edificações culturais, para por 

                                                             
85 Palestra proferida em 2015, com o título Tecnologias e cooperação. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=omvplXovtz4. Acesso em 25 mar. 2016. 
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fim ser lembrado que seu abrigo ruirá. Segundo Simmel, “o que constitui a sedução da ruína é 

que nela uma obra humana é afinal percebida como um produto da natureza” (1998: 139). 

 Há, então, na imagem da ruína um profundo sentido estético, no qual o autor interpreta 

de duas maneiras: as ruínas vindas da destruição do próprio homem, como as surgidas em 

guerras, e as que, sem intervenção, ruem pelo poder da natureza. Em ambas encanta, pois nela 

está impressa “a forma presente de uma vida passada, não segundo seus conteúdos ou restos, 

mas segundo seu passado como tal”, e é nesse passado que o homem se enxerga, tensionado 

com seu presente, no qual, “não obstante, há uma unidade da imagem externa, de atuação 

interna” (1998: 143). 

 A ruína, desse modo, por sua plasticidade, detém temporalidades e espacialidades que 

lhe são próprias, pois remete ao que não mais está e ao que não tem a mesma forma, decadente 

por isso em sua própria imagem. Uma metáfora que traz à ruína uma clara sinonímia com a 

memória, pois em ambas se recorre ao que se perdeu e cujas ausências proporcionam ao homem 

deparar-se com sua própria finitude.  

 Propulsora de todo o edifício mnemônico, essa constatação, contudo, sempre esteve 

permeada pela força natural, aquela que sempre se presentificaria no esquecimento. E sob tal 

ambivalência, toda busca pela memória se consagrou na cultura. Fenômeno esse que elevou a 

outras construções, mais seguras em seus propósitos, capazes de sintetizar as utopias ao se 

oferecerem ambiciosamente em totalidade e perfeição. No entanto, como sugerido por Simmel, 

mesmo assim não deixando de ser ruínas, revelando suas sombras e promovendo seus encantos. 

 Procurando manter essa imagem como condutora desta reflexão, tendo em vista o modo 

como os idealismos mnemônicos são assimilados pelos meios, é possível observar que é na 

sintetização que fazem desses significados onde estão contidos tanto a sedução que estimulam 

quanto o enfraquecimento que geram. Flusser (2008) observou esse processo, não 

especificamente quando ele acontece com a memória, mas em todo o funcionamento dos meios, 

quando observa que o efeito trazido pelo sintetismo é a contínua abstração dos próprios sentidos 

que lhe envolvem. Denominada por ele de “escalada da abstração”86, essa retirada, tal como o 

                                                             
86 A Escalada da Abstração (Treppe der Abstraktion) é dividida por Flusser (2008; 2014) em cinco degraus: o 

primeiro, o mundo quadridimensional (Lebenswelt), que aparece em seu estado primordial não mediado; o 

segundo, a tridimensionalidade, em que o homem recua a primeira vez a fim de observar seu mundo fenomênico; 

o terceiro, a bidimensionalidade, quando as imagens passam a mediar a relação do sujeito com os objetos; o quarto, 

unidimensional, característico do pensamento linear causal manifestado pelos textos; e o quinto, nulodimensional, 

mediados por códigos abstratos, como os logaritmos computacionais.  
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ruir, significaria a perda gradativa de camadas significativas, de suas substancialidades, em que 

o que se mantém é só a imagem contendo os rastros do que foi. 

 Seu enfraquecimento, visto pelo autor na progressão negativa das dimensionalidades e 

corporeidades do homem, alude, tal como visto, ao modo como a imagem da memória foi 

construída. Em sua variedade de manifestações – deificadas, comunitárias, individuais e 

arquivísticas –, evidenciou-se que os meios absorveram cada uma delas, captando algumas de 

suas características, recriando-as e oferecendo-as de acordo com suas dinâmicas, estas 

midiáticas. Esse fenômeno indicou que essa imagem serve ao midiático como forma de 

legitimar sua presença em um cenário que valoriza o acesso à informação e que, por isso, torna-

a parte da estrutura que incentiva seu consumo. 

 Sob a égide de uma memória conquistada, o midiático, manifestado nas plataformas que 

anunciam deter e dispor a totalidade informativa, provoca a obsessão contemporânea do 

registro, da memorização exacerbada nos suportes eletrônicos, em que o indivíduo, enaltecido 

como controlador das memórias que produz, consome essa ideia, que se volta continuamente 

ao seu espelhamento. É sobre essa retroação que fala Tomas Moulian (1998), quando observa 

que o “consumo” tende a consumir tudo o que envolve, o que inclui nesse caso a memória como 

imagem ofertada, mas também a de quem nela participa. Percepção essa que corrobora a leitura 

de Kamper sobre os desdobramentos que causa o imaginário: 

Faz-se algum sentido afirmar que  utopia perdida é a faca nas costas da 

humanidade esclarecida, é preciso acrescentar que a faca está enferrujada. 

Tal ferrugem age como um veneno desconhecido. Para disfarçar, tenta-se 

festejar a aporia na qual se recapitulam incessantemente as velhas 

realizações de transcendência da história humana: futuros simulados, 

passados simulados, presentes simulados. É preciso, de fato, ter ouvidos 

tresloucados para poder perceber tais manobras massivas de engodo. É 

preciso retornar da superfície ao espaço para conseguir minimamente 

compreender a proliferação de telas. Também por isso, é útil saber em que 

degrau da escadaria da abstração se está, pois existem diferentes épocas 

sincrônicas e diacrônicas da experiência. Paralelamente a uma estética do 

belo, que atua no mesmo plano, e uma estética do sublime, que reforça 

mais uma vez a direção de baixo para cima, há atualmente uma ‘estética 

do engodo’, que responde pela queda para todos os lados e trabalha na 

ambivalência: tanto como vertigem como quanto embuste. (Kamper, 2016: 

114). 

 

 Em leitura contundente, Kamper reitera a imagem da memória como importante face do 

cenário midiático, pois vertiginosamente propagada e acreditada em suas realizações, que 

enfatiza o modo como foi abstraída e a maneira como é disposta ao consumo. Dois elementos 

que, quando vistos por Baitello (2010), são equiparados e indicados como partes do mesmo 
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fenômeno.  De acordo com o autor, a abstração prevista por Flusser, quando levada ao seu grau 

máximo, converte-se em uma dimensão zero, característica dos cálculos computacionais e dos 

bits de informação, tornam-se cifras, vazios. Situação análoga ao consumo, em seu sentido 

etimológico de consumere, ou fazer sumir. Ambos, esclarece Baitello, direcionam-se ao zero, 

ao vazio, o que revela uma dinâmica de permanente desaparecimento e devoração. “Assim, 

nenhuma metáfora de devoração poderá ser mais apropriada do que o vazio, o fazer desaparecer. 

E nenhuma desaparição será mais efetiva que aquela devoradora” (Baitello, 2010: 25). 

  A memória nessas condições apresenta-se como a ruína citada por Simmel como aquela 

da deterioração humana, em que figura uma série de glórias e conquistas – e por isso mantém 

a sua estética –, mas mantida sob a artificialidade que lhe é característica. Seu esvaziamento se 

manifesta na não realização dos próprios ideais em que se colocou. Como foi possível provar 

nas páginas anteriores, vista sob a perspectiva do jogo criado entre os meios e seus usuários, 

sua falibilidade se verificou na circularidade substitutiva, que acaba promovendo o 

esquecimento, na sedação que estimula ao saturar-se e, por fim, na propensa anulação da 

alteridade, por não se realizar plenamente na coletividade.  

Contudo, não se quis neste momento, e nem neste trabalho, afirmar que não exista 

memória nos meios, mas sim indicar que sob todas as condições, influências, projeções e 

funcionamentos, a memória, com seus sentidos culturais, não se realiza plenamente: é mantida, 

portanto, em suspensão de “quase-presença, quase-verdade, quase-real”, como descreve Sodré 

(2006: 104) para tratar do midiático e sua gradativa virtualização.  

Sob esse aspecto, é possível afirmar que a memória midiática se mantém em condição 

virtual, pois adia sua realização como presença unicamente propositiva – condição que não 

significa o seu completo anulamento. Como ruína, guarda os seus significados, suas 

potencialidades, e talvez tenha sido aí que Flusser observou a capacidade de sua realização 

criativa. Todavia, há uma grande diferença, como essa pesquisa também tentou demonstrar, 

entre a disponibilização informativa e a construção de conhecimento, outra possível sinonímia 

para a memória.  
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5 

À GUISA DE CONCLUSÃO,  

SOBRE A CRISE DA MEMÓRIA 

 

 

 

 

 

Não seria uma ironia se essa mesma tecnologia que proporcionou uma vida 

longa e saudável esteja ao mesmo tempo nos roubando a humanidade e a 

individualidade que tanto estimamos?  

Susan Greenfield  

 

 

 

 Aproximar-se de uma conclusão em uma pesquisa que durou quatro anos e que chega, 

pelo menos oficialmente, ao seu fim não é tarefa simples. Entre caminhos e descaminhos que 

tomou, para aquém de uma finalização, outras tantas perguntas apareceram e foram no decorrer 

deste texto suscitadas, não em busca de um fim, mas sempre vistas como inerentes a um cenário 

ainda aberto a interrogações. Contudo, em sua trajetória e nos diversos momentos em que foi 

previamente exposto, este trabalho foi sempre confrontado com uma questão: “Afinal, há 

memória nos meios?”, e por esse caminho decide encerrar sua etapa. 

 Adiantando a resposta, esta tese defende que a memória está distante de uma afirmação 

determinista como a pergunta requer. Pelo próprio modo com que foi observada, a memória 

mostrou-se um objeto fugidio de uma resolução como essa, sejam pelas maneiras como foi 

difusamente apropriada e resignificada, mas também porque, e acima de tudo, demonstrou 

conter em seu bojo ambivalências, sejam das suas sombras advindas do esquecimento ou no 
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modo como serviu às diversas projeções pelas quais passou. Uma possível resposta, portanto, 

tem de respeitar e assumir essas ambivalências. 

 Se compreendida, então, por suas projeções, foi possível verificar sua participação nos 

planos e estratégias dos meios em serem porta-vozes de memória ao aglutinarem e 

disponibilizarem conteúdos em rede. Mais do que veículo, o funcionamento midiático vale-se 

da imagem da memória para legitimar-se em um cenário que sobrevaloriza a retenção e o acesso 

à informação. Nesse sentido, essa imagem colabora para transferir o que seria uma visualidade 

arquivística para uma pretensa visibilidade mnemônica.  

 Para tanto, os meios sustentam-se em suas eficácias tecnológicas, alçando esses 

conteúdos em um regime coordenado pela ubiquidade, instantaneidade e simultaneidade, mas 

igualmente aproveitam-se de outras representações, mais elementares e profundas ao universo 

da comunicação e da cultura. Essas, vistas em todo o primeiro capítulo, sinalizam a memória 

como preocupação permanente do homem, pela pretendida perenidade que lhe traz, pelos 

sentidos existenciais que lhe proporciona – sejam eles transcendentais, coletivos ou subjetivos 

–, e por situá-lo temporalmente e espacialmente em uma realidade vivida, marcada por um 

passado que não cessa em aparecer, e dinamizar o futuro por vir. Sua importância, portanto, 

não está necessariamente atrelada ao modo como pode ser definida – ainda que cada uma de 

suas manifestações sejam exemplares para compreender os imaginários de cada época –, mas 

antes por ser uma experiência buscada incessantemente, mas sempre em face da derrocada 

vinda do esquecer. 

 Foi por este caminho, combatendo o absurdo do mundo e exultando a dignidade 

humana, que os meios se colocaram como possuidores e articuladores de memória. Sustentados 

por técnicas simuladoras e por discursos ufanistas embasadores, suas trajetórias extrapolaram 

a promessa de perenidade cumulativa de dados para se disporem triunfalmente sobre as outras 

faces da memória. Ao procurarem suplantar sua realização subjetiva, baseando-se nas funções 

neurológicas, sua função social, dissipando as ideias de coletividade e compartilhamento, e suas 

manifestações deificadas, ao se oferecerem como realizadores totais da memória idealizada, 

constroem um imaginário mnemônico que conglomera todos esses anseios em favor de um 

instrumento pleno e fundamental, em um cenário que se vangloria pelo acesso à informação. 

  É sob esse imaginário que os meios ganham credibilidade para deter, gerenciar e dispor 

das informações que não cessam de ser acessadas e depositadas. A memória mostra-se, assim, 

não somente por meio do seu referencial advindo da cultura, mas principalmente como 

estratégia que traz estofo simbólico aos meios para serem seus propagadores. Isso porque, por 
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meio dela, fortificam seu poderio de controle sobre o acesso, sua valorização imagética 

espetacularizada e sua lucratividade, fundada no acúmulo e na afetividade estimulada em seus 

participantes, crentes de estarem diante da memória.  

 Constatáveis nas plataformas analisadas, Google e Facebook, tais dinâmicas possuem 

naturalmente específicas formas de se manifestar. Por prometerem a organização integral de 

todo universo do conhecimento e o abrigo de todas as histórias individuais e coletivas, 

respectivamente, servem-se da confiança para atingir seus objetivos empresariais e para regular 

o modo como essa construção irá ocorrer. É, afinal, através delas que esse cenário se estrutura, 

propulsionando um excedente informativo sem precedentes, resultante justamente de todo o 

deslumbramento e fascínio que geram ao facilitarem a instantaneidade de um conteúdo posto 

em um presente contínuo. 

 Se a memória for levada em conta como experiência de compreensão dos significados 

do mundo, e procurando responder à supracitada questão, seria possível afirmar que há um tipo 

de memória nesses meios. Não semelhante aos seus contornos culturais, mas configurada sob 

uma outra categoria, que pode ser chamada de midiática, justificada pelo modo como é 

assimilada e reconfigurada por essas tecnologias e como é tornada subserviente às suas 

estratégias e intenções. 

 Contudo, recorrendo à sua inerente ambivalência, demonstrou-se que essa memória 

midiática propulsiona específicas experiências e compreensões. Ao mesmo tempo em que se 

propaga por sua totalidade e permanência, tem seu volume regulado pelas operações 

algorítmicas, que arbitrariamente a selecionam em prol da busca por visibilidade, o que lhe 

resulta a aproximação de um esquecimento intencional. Do mesmo modo, como possibilita ao 

indivíduo a participação, tem dele a confiança de seus resultados, despertando efeitos que o 

desincumbem do seu próprio ato memorativo. Dispondo-se em coletividade, faz-se crível sob 

a ideia de partilha, privilegiando da mesma maneira a uniformidade e a identificação em 

detrimento da diferença. 

 Um jogo entre o aparelho tecnológico e seus participantes que têm a memória como 

valor posto à prova e cujas regras são controladas pelo primeiro. Explicado pela facilidade com 

que se propõe, pelas idealizações que o pensaram e pela sujeição dos que dele participam, 

defendeu-se que esse jogo sintetiza e se beneficia de algumas qualidades da memória, em 

prejuízo de outras que por ele são abstraídas.  Seu placar é ter gerado um ambiente arrebatador 

sob a perspectiva do acesso, tornando-se ponto fundamental para a compreensão do atual 
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cenário comunicativo, mas com explícitas consequências para o entendimento que o indivíduo 

e o social têm sobre si. 

 Como alertado no decorrer desta tese, dentre essas sequelas está a predominância do 

imediatismo, sob o pesado jugo da perda de dimensão histórica, a privação da compreensão do 

estar no mundo e a abstração da corporeidade, em sua capacidade imaginativa e construtora do 

saber. Sob esses sentidos, ainda procurando responder a questão, não é possível afirmar que há 

memória nos meios, pois eles não têm sido geradores de memória. 

 Há, portanto, nesse cenário uma evidente incerteza entre o contradito dessa memória se 

efetivar ou não, entre a imagem que a envolve e a maneira como se repercute. Considerando 

que cada época possui os seus modelos de pensamento, poderia se afirmar que a memória, sob 

tais condições, gera um modelo em crise. Uma crise entre o que se diz ofertado em confronto 

com o que é praticado. É sobre esta crise que esta pesquisa se direcionou em diversos de seus 

momentos, não em busca de um fim, mas de esclarecimentos possíveis para os dilemas aqui 

apresentados e que puderam ser vistos fundamentalmente sob dois caminhos. 

O primeiro, indicado por seus efeitos mais latentes e problemáticos, torna a memória a 

resolução integral de uma sociedade que se crê “da informação” e “do conhecimento”, ou seja, 

satisfeita e sedada com o que está disponível e acessível. Sob esse percurso, sua crise se reflete 

na radicalização da crença hipnógena diante do aparelho, que tudo responde e tudo fornece, 

trazendo a segurança e a previsibilidade do saber e fragmentando um conhecimento deslocado 

de seu contexto. 

Já o segundo, aberto em frestas que acreditaram na geração de interrogações e soluções 

criativas para esta crise, se manteve como possibilidade. Lhe faltou distinguir com clareza como 

tornar o acesso à informação um modo possível para se construir memória, principalmente no 

que se refere à sua capacidade de estimular afetos e experiências, que servem como base para 

a construção efetiva de conhecimento. 

O salto decisório entre as possibilidades abertas por esta crise da memória está em 

formação e sua sentença será determinante para dizer quais os rumos que este cenário trará. Por 

agora, esta tese não pretende ser resolutiva sobre esses aspectos, mas defende que o 

enfrentamento desta crise está no reavivamento da experiência imaginativa e simbólica, 

acreditando estar nela a possibilidade de abertura em um mundo em que as vivências estão 

virtualizadas, incluindo a memória. 
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