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Resumo 

Trata-se de uma reflexão sobre a forma como a “Sociedade da Informação” ou como a 

“Indústria Cultural” lida com a memória. Optamos por uma revisão bibliográfica, 

considerando autores que discutem e nos fazem pensar a memória sob vários aspectos. 

Um destes, está sob a ótica do termo “Sociedade da Informação” ou ainda “Sociedade 

Informacional”, segundo Manuel Castells, ligado à reestruturação enfrentada pelo 

capitalismo desde os anos de 1980; que envolve privatização, desregulamentação, 

dissolução de fronteiras comerciais, entre outras atitudes favoráveis à nova economia. 
Os avanços tecnológicos são alguns dos principais pilares desta sociedade e incidem 

sobre as formas de narrar a memória. No caso específico das mídias, é possível dizer 

que estas agem como matriz produtora e organizadora de sentidos no campo da 

memória e, consequentemente, como agenciadoras de lembranças e esquecimentos. 

 

 

Palavras-chave: Sociedade da Informação; Indústria Cultural; Comunicação Midiática; 

Memória.  

 

Reflexões sobre mídia e memória 

Para iniciamos nossas reflexões acerca do tema nos apropriamos do que nos 

ensinam Sampedro e Baer (2003, p. 94) ao lançar o conceito de “memórias 

midiatizadas”, que segundo eles “son fruto de una negociación coletiva, em los grupos o 

comunidades, desde lãs representaciones que los médios proponem al dar significado o 

al promover discursos de distintos agentes que se pronunciam sobre El passado 
1
”. A 

negociação coletiva referida por Sampedro e Baer considera que os referentes 

midiáticos não são exclusivos no processo de configuração das memórias individuais ou 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Comunicação e Culturas Urbanas, XVII Encontro dos Grupos de Pesquisas em 

Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Mestre em Políticas Sociais (Comunicação Comunitária) pela Universidade Cruzeiro do Sul, especialista em 

Comunicação Organizacional e Relações Públicas pela Faculdade Cásper Líbero, graduada em Relações Públicas 
pela Universidade Cruzeiro do Sul, coordenadora geral dos cursos semipresenciais por transmissão ao vivo da 

Universidade Cruzeiro do Sul (SP). E-mails: elaine.batista@cruzeirodosul.edu.br; elainebarretobatista@gmail.com  
3 Doutora em Comunicação e Semiótica pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), coordenadora 

e docente do curso de Jornalismo da Universidade Cruzeiro do Sul (SP). E-mails: 

regina.tavares@cruzeirodosul.edu.br; regina.tavares2004@gmail.com 
1
 “[...] são fruto de uma negociação coletiva, nos grupos ou comunidades desde as representações que os 

meios propõem a dar significado ou ao promover discursos de distintos agentes que se pronunciam sobre 

o passado” (Tradução nossa). 
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coletivas, porém são significativos, pois constroem midiaticamente as possibilidades de 

veiculação e circulação da memória. 

Em tal formulação observa-se o viés do conceito de “midiatização”. O tema é 

amplamente debatido por autores como Fausto (2008), Matta (1999) e Sodré (2002), 

mas dificilmente sugerem consenso, dada a sua complexidade. Para Fausto, 

A midiatização resulta da evolução de processos midiáticos que 

se instauram nas sociedades industriais, tema eleito em reflexões 

analíticas de autores feitas nas últimas décadas e que chamam 

atenção para os modos de estruturação e funcionamento dos 

meios nas dinâmicas sociais e simbólicas. (FAUSTO, 2008, 

p.90). 

Sendo assim, os meios de comunicação ultrapassam seu caráter de mediação em 

relação às dinâmicas sociais e simbólicas e tornam-se em si uma realidade paralela que 

organiza a vida em sociedade a partir de suas próprias formas de interação (FAUSTO, 

2008). Trata-se da constituição da mídia como uma nova forma de vida, como bem 

definiu Sodré (2002), um bios
2
 midiático. Tal compreensão sobre o termo 

“midiatização” ultrapassa a concepção de coadjuvante da mídia, tão presente na 

sociedade dos meios, e assume “uma referência engendradora no modo de ser da própria 

sociedade, e nos processos de interação entre as instituições e os atores sociais”. 

(FAUSTO, 2008, p. 93). 

Na sociedade dos meios, poucos detinham os monopólios da comunicação de 

massa. Na sociedade midiatizada, graças aos meios tecnológicos, frequentemente 

digitais, é substituída a noção de mídia “representacional-institucionaliza da 

organizacional” por uma noção de mídia diferenciada, presente em qualquer tipo de 

comunicação interpessoal, grupal, organizacional e massiva. 

Em suas análises, Fausto (2008) confirma a relevância das reflexões 

desencadeadas por Matta (1999) e Sodré (2002) sobre o tema, mas acena para um 

entendimento distinto que reconhece novas dinâmicas de operações de sentido no 

âmbito das práticas sociais - inclusive, no campo da memória -, mas não 

necessariamente atrelado às tecnologias. 

O posicionamento de Fausto se caracteriza como prudente e favorável à nossa 

reflexão, tendo em vista que memórias de modalidades diversas, correspondentes ao 

indivíduo e suas relações interativas estão em contínuo trânsito e devem ser 

compreendidas para além da interferência midiática. Seguindo esta linha de raciocínio, 

                                                 
2
 O autor faz alusão aos bios aristotélicos, são eles: do conhecimento, do prazer e da política. Ver mais em 

SODRÉ, Muniz. Antropológica do espelho: uma teoria da comunicação linear e em rede. Vozes, 2002. 
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o apontamento do termo “memória midiatizada” por Sampedro e Baer é precipitado e 

denota certo determinismo tecnológico e evolucionista. De fato, o emprego do termo 

“memória” exige prudência e não deve ocorrer de maneira indiscriminada. 

Sendo assim, acreditamos não haver memória midiatizada, nem tampouco a 

midiatização possui memória. O que se tem são arquivos, acervo de imagens e dados, 

acionados pela mídia, segundo sua conveniência. A mídia operacionaliza e manuseia 

estes arquivos, geralmente, para forjar uma linearidade estreita entre o passado e o 

presente e construir uma pseudomemória do público através dos meios. 

Nosso posicionamento não desabona a representatividade de tais bancos de 

dados midiáticos no campo da memória, porém ao agirem como o par “imitação 

crença”, conforme a conceituação de Tarde (2007), podem se confundir facilmente com 

“opinião e manipulação”.  

A seguir, trazemos à tona um estudo científico que avalia o relevo dos “bancos 

de dados midiáticos” na construção de certa linearidade entre o passado e o presente, 

aspecto oportuno para a identificação do público com os produtos da Indústria Cultural, 

neste caso específico a seguir, a telenovela. 

O trabalho corresponde a um estudo de recepção sobre a possível relação do 

papel das mídias e a construção da memória étnica italiana. A pesquisadora Bonim 

(2006) compreendeu, por meio de inúmeras histórias orais coletadas, a presença de 

marcas midiáticas em processos de rememoração, mas não aponta - de forma 

determinista – tratar-se de uma memória essencialmente midiatizada.  

A título de exemplificação, na sequência, Bonim discorre sobre a constância da 

telenovela Terra Nostra como referente midiático, ela diz: 

Uma marca forte nessa memória relativa aos italianos é a telenovela 

Terra Nostra. Dessa novela, ficaram marcados o casal de 

protagonistas, a língua que funciona tanto como elemento de 

identificação como de distinção e, ainda, sua repercussão e negociação 

nos grupos de relações aqui e da Itália, onde a novela também foi 

veiculada. Nota-se que foi objeto de negociação e de significação 

nessas relações no período, o que também parece ser um elemento 

importante na constituição dessas marcas da memória. (BONIM, 

2006, p. 99). 

Manovich reconhece a interferência - entre outros elementos - dos referentes 

midiáticos na configuração das memórias individuais e coletivas e destaca como a 

interface e a linguagem do cinema, da imprensa e daquilo que ele intitula como 

“usuário-computador” impactam na maneira como se acessa uma informação, se vê o 
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mundo, se estrutura o tempo, se narra uma história e se configura uma memória. Ele 

pontua: 

El cine, la palavra impresa y la inter faz entre el hombre y el 

ordenador: cada uma de estas três tradiciones ha desarrollados uma 

nera singular de organizar la información, presentar la al usuario, 

relacionar el tiempo com el espacio y estructurar la experiencia 

humana em el proceso de acceder a la información.
3
 (MANOVICH, 

2006, p. 122). 

O autor Marc Augé compartilha do posicionamento de Manovich, neste aspecto, 

e entende o cinema não apenas como importante mecanismo de registro ou 

representação do passado, mas como agente influenciador do próprio regime de ficção 

ou ficcionalização humana, entendidos aqui como narrativa irreal, criada a partir da 

imaginação do indivíduo; trata-se de uma “[...] forma transviada de imaginário.” 

(AUGÉ, 1998, 112). 

Edgar Morin (2006, p.140) também reflete sobre o tema e não vê meios de 

dissociar as discussões sobre memória da problemática da ficção. O pensador conclui: 

“A memória humana nos conduz em direção ao problema da seleção, da transformação 

e quase da ficção”. 

E se há um intercâmbio entre ficção e realidade, em alguns momentos, podemos 

admitir que a memória considera a ficcionalização em processos de rememoração 

também. Nesse caso, a assertiva de Benjamim é razoável: “a memória é a mais épica de 

todas as faculdades”. (BENJAMIM, 1994, p. 210). 

Narradores de Javé 

“Javé só não será tomada pela água se virar patrimônio, se tiver história, coisa 

importante para dizer, uma memória [...]”. A declaração faz parte de “Narradores de 

Javé”, obra cinematográfica estreada em 2003 e dirigida por Eliane Caffé.  

A trama dedica-se à narração do drama vivido pela cidade Vale de Javé, que está 

prestes a se tornar represa de uma poderosa hidrelétrica. Sob a pressão dos moradores 

da região, os engenheiros responsáveis pelo projeto revelam que a única maneira de a 

cidade ser poupada pela Usina está na aquisição do caráter de patrimônio, tarefa factível 

por meio do registro escrito de sua história, segundo a trama.  

E exige-se mais: autoridades públicas relatam que em nada adiantaria o registro da 

memória sem fidelidade ou caráter científico. Com base nesse contexto, empenha-se a 

                                                 
3
 “O cinema, a palavra impressa e a interface entre o homem e o computador: cada uma dessas três 

tradições desenvolveu sua maneira única de organizar a informação, apresentá-la ao usuário, relacionar o 

tempo com o espaço e estruturar a experiência humana no processo de acesso à informação” (Tradução 

nossa). 
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saga memorialista de Javé a encargo do único indivíduo alfabetizado da cidade, Antônio 

Biá. Cada narrador entrevistado pelo ex-carteiro, aproximadamente cinco, emite uma 

versão diferente para a saga de Javé, definindo, assim, seus próprios mártires, heróis e 

algozes.  

Numa tentativa de atribuir prestígio aos antepassados de suas famílias, os 

respectivos narradores elegem, costumeiramente, a função de célebre herói a um 

membro de sua genealogia. Entre os desbravadores de Javé, figuras antes 

marginalizadas ganham status consideráveis, como no caso da “mulher guerreira”, 

Maria Dina, e do “negro herói”, Indalêo.  

Biá, por sua vez, escuta tudo e predispõe-se a redigi-las com acréscimos e 

omissões autorais ainda mais fantasiosos. Segundo o personagem, “a história é de 

vocês, mas a escrita é minha”. 

Mal a odisseia de relatar a “história científica de Javé”, nas palavras dos 

personagens da trama, se inicia e Biá já nota a dificuldade de cumprir o compromisso, 

tendo em vista a imprecisão, a heterogeneidade e a diversidade de motivações presentes 

nas narrativas oralizadas pelos moradores da cidade.  

Acuado pelos narradores da comunidade, ao reivindicarem a legitimação de suas 

respectivas versões para a origem da cidade, ele abdica de sua incumbência e retira-se 

do Vale de Javé andando de costas e deixando a população desolada.  

Pois bem, a profecia se cumpre; o sertão vira mar, e o público do filme é 

interpelado por mais um narrador, Zaqueu, que, no tempo-presente, ao entreter um 

cliente de seu bar, relata o conflito vivido entre o povo de Javé e Biá.  

Surpreendentemente, Biá, no final do filme, em um tempo indefinido - que não se 

sabe se é passado, presente ou futuro - surge avistando o sino da Igreja ser encoberto 

pelas águas. Nesse momento, empunha lápis e caderno na tentativa de escrever outra 

história: a história de Javé, baseada em sua própria vivência. Emerge, então, para a 

cidade e seus moradores, um relato diante do fim de um ciclo e o início de outro. 

Tomaremos “Narradores de Javé” como objeto de estudo, especialmente, da trama 

existente no filme, resenhada brevemente acima, para a compreensão de questões 

importantes a este trabalho, tais como: narração, esquecimento, lembrança, vivência, 

história e memória.  
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Inicialmente, notamos que a instituição de javé como patrimônio cultural e 

arquitetônico implica na construção de sua epopeia4, por meio das memórias dos 

indivíduos daquele lugar e, em seguida, na redação de um documento “fiel e científico”, 

nas palavras dos personagens, capaz de retratar a trajetória da cidade.  

Entretanto, a narrativa memorialista feita pelos personagens vai à contramão da 

fidelidade e cientificismo almejados em narrativas históricas e, aos poucos, deixa 

transparecer, o quão é complexa a tarefa imposta ao personagem Antônio Biá, tendo em 

vista o embate entre elementos empregados, por vezes, como sinônimos, porém 

extremamente distintos e oponentes: história e memória. 

Ao assistir “Narradores de Javé”, é possível afirmar que as versões apresentadas 

por distintos narradores sobre a origem da cidade estão impregnadas da linguagem 

cinematográfica. São tramas quase hollywoodianas repletas de elementos 

característicos, outrora apresentados por Morin (1984) como: a presença do revólver, ou 

seja, o espetáculo da violência e/ou da aventura marcado pelo perigo; a supremacia da 

felicidade e de demais valores afetivos, tão bem quistos à “Grande Tela”; a constância 

do “happy-end”, ou seja, o final feliz das histórias relatadas; a valorização da juventude 

como ponto alto do perfil dos heróis, entre outros. 

Apesar de nos referirmos à um filme, costumeiramente, encontramos relatos 

memorialistas com traços da linguagem cinematográfica em nosso círculo de 

convivência. 

Ainda quanto à saga de Biá, pode-se aferir, em diversas ocasiões, que o 

excarteiro atua como montador cinematográfico legítimo da história da cidade, 

administrando segundo os seus critérios de seleção o que será lembrado e/ou esquecido 

para as futuras gerações em possíveis evocações decorrentes de seus registros. Ele edita 

as narrativas e a memória, concebendo histórias com linearidade tradicional (começo, 

meio e fim); idealiza cenários e fragmenta o tempo ao eliminar os tempos-mortos.
5
 

É necessário revelar que definir montagem em cinema não é tarefa das mais 

fáceis (MACHADO, 2011), ainda assim, na busca por uma definição simplista, 

arriscamo-nos a dizer que montagem é transformar uma matéria-prima em algo dotado 

de sentido e poética, com capacidade de ser inteligível e interessante. Desta forma, cabe 

                                                 
4
 Epopeia é um gênero literário com longos versos que narram histórias de uma comunidade ou uma 

nação, envolvendo aventuras, guerras etc. Geralmente, apresenta-se nela um tom de exaltação, ou seja, de 

valorização de seus heróis e feitos. 
5
 Pode ser compreendido como um intervalo no qual aparentemente nada de relevante para o enredo do 

filme acontece. Ver mais em Machado, A. Pré-cinemas & pós-cinemas. São Paulo: Papirus, 2011. 
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ao montador estabelecer uma ordem para cortar, colar, montar e editar planos numa 

sequência, a partir de critérios adequados a um roteiro preestabelecido ou às 

preferências de quem concebe a respectiva obra. 

Numa possível analogia, podemos dizer que a neurociência crê que o cérebro 

atua como o personagem Biá e aposta na associação entre cinema e os mecanismos de 

percepção e evocação da memória. Para Damásio (2011, p. 167), 

[...] se uma cena tiver algum valor, se o momento encerrar emoção 

suficiente, o cérebro fará registros multimídia de visões, sons, 

sensações táteis, odores e percepções afins e os representará no 

momento certo. Com o tempo e a imaginação de um fabulista, o 

material poderá ser enfeitado, cortado em pedaços e recombinado em 

um romance ou roteiro de cinema. 

Em conformidade com o enunciado de Damásio (2011), é possível entender que 

a rememoração pode se dar em infinitos níveis de ficcionalização, ou seja, a memória 

pode ser “cortada” e “recombinada” inúmeras vezes, isso por que, entre outros motivos, 

em pouco tempo a percepção migra para o status de memória. 

Em livro ainda sem tradução para a língua portuguesa até a escrita do artigo, 

Kahneman (2011) referenda a premissa de estudos que atestam que após três segundos, 

as percepções migram da consciência para o armazenamento da memória do cérebro e 

que são plenamente mutáveis. 

Na tentativa de uma explicação neurológica, Kahneman (2011) diz que as 

memórias são armazenadas na forma de conexões semipermanentes entre neurônios. 

No ato da rememoração, as conexões se tornam instáveis e quimicamente 

sujeitas a modificações e distorções. Nesse sentido, podemos afirmar que, graças à 

mutação da memória humana, a aprendizagem é possível. As memórias ficam instáveis 

quando as acessamos a fim de permitir que novas informações sejam agregadas e que o 

aprendizado se consolide. Sendo assim, podemos afirmar que, não somente a memória é 

vivência, mas que a vivência é em si a própria memória. 

Voltando a saga de Javé, narrada por Zaqueu a um dos frequentadores de seu 

bar, podemos verificar a ocorrência da “ficção da ficção”. Tal afirmação é pertinente, 

pois, durante o fim efetivo do Vale de Javé, Zaqueu fazia compras para o seu 

estabelecimento na “cidade grande”, tendo, por isso, apenas o relato memorialista de 

outrem sobre o encerramento de mais um ciclo de sua cidade. Portanto, além da ficção 

de Zaqueu produzida pela narrativa oral e ficcional de outra pessoa, o filme, em si, atua 

como denotador de uma terceira via de ficcionalização: a percepção do espectador. 
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Então, não somente o processo de rememoração é impactado pelo regime de 

ficção, mas também a percepção. Bergson já acreditava que desde a percepção, ou seja, 

no instante de consagração da experiência - do registro de algo memorável - um regime 

ficcional era imposto.  

Prosseguindo com a enumeração dos elementos midiáticos mais emblemáticos 

na concessão de referentes capazes de influenciar a memória, indicados por Manovich, 

em meados deste item, trazemos a imprensa à presente discussão. 

A dita “Sociedade da Informação” convive com uma notória ambiguidade, dada 

a instantaneidade e o imediatismo do processo massivo de produção e consumo da 

informação. Este cenário transmuta a recepção exacerbada de informações, a 

peculiaridade das linguagens midiáticas e de seus dispositivos em fatores determinantes 

para a fragmentação e, paradoxalmente, a disseminação intensa de representações e 

narrativas sobre o passado.  

A narrativa, inclusive a que se tece sobre o passado, é foco de atenção da 

sociedade antes mesmo do advento da escrita ou da imprensa. Previamente ao 

surgimento da escrita (entre 3250 e 1950 a.C.) no sul da Mesopotâmia, as narrativas 

orais e míticas possuíam a proeza de explicar ao homem a origem dos sentimentos, dos 

fenômenos da natureza, entre outras questões importantes. 

Podemos depreender que a memória humana - ancorada na tradição oral - era a 

única mídia para a transmissão de memórias e que a legitimação de tais discursos estava 

atrelada ao gabarito de seu emissor e contemplava critérios como a faixa etária, o status 

e o nível de conhecimento.  

Hoje, a narrativa é legitimada a partir de acontecimentos testemunhados, 

documentados ou fundados pela mídia. Com o avanço do mass media no cotidiano 

ocidental, evidenciou-se a tomada de consciência dos acontecimentos não somente pela 

via da História, mas, principalmente, pelas tramas midiáticas que envolvem o indivíduo, 

como conclui Dosse. 

Longe de ser uma relação de externalidade, as mass media participam 

plenamente da própria natureza dos acontecimentos que elas 

transmitem. Cada vez mais, é através delas que o acontecimento 

existe. Para ser, o acontecimento deve ser conhecido, e as mídias são 

de maneira crescente os vetores dessa tomada de consciência. 

(DOSSE, 2013, p. 260). 

Para Benjamin, essa nova forma de comunicação é a informação, estranha à 

narrativa e responsável por minar o interesse pela arte de narrar, segundo Benjamin. 
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Anuncia o filósofo: “Se a arte de narrar é hoje rara, a difusão da informação é 

decisivamente responsável por esse declínio”. (BENJAMIN, 1994, p. 203).  

Seguindo este argumento e de acordo com Pena, os acontecimentos 

contemporâneos chegam à nossa mente, predominantemente, por meio da informação: 

“[...] a mídia é a principal ligação entre os acontecimentos do mundo e as imagens 

desses acontecimentos em nossa mente”. (PENA, 2005, p. 142).  

Em estudo de doutorado desenvolvido na PUC durante intercâmbio no Brasil, 

Reis (2009) identificou referentes midiáticos da imprensa na construção da memória 

coletiva espanhola e considera que: 

La memoria colectiva depende, em gran medida, del periodismo para 

constituir se como proyecto público y como elemento de uma 

racionalidade contemporánea centrada em los medios de consumo. 

Así, se crea uma dependência hiperrealista donde todo lo que no es 

reflejado por los medios resulta desconocido o irrelevante o jamás 

ocurrió
6
 . (REIS, 2009, p. 189). 

A percepção de Reis (2009) nos leva a crer no potencial do jornalismo como 

agenciador de esquecimento e lembrança, invisibilidade e visibilidade, na medida em 

que torna determinados acontecimentos visíveis em detrimento de outros. 

 A singularidade, a improbabilidade e a não previsibilidade dos acontecimentos 

sempre foram predominantes entre os critérios de noticiabilidade empregados pela 

imprensa. A máxima “se um cachorro morde um homem não é notícia, mas se um 

homem morde um cachorro, aí sim é notícia”, é apropriada para esta discussão. 

Inegavelmente, uma série de acontecimentos não é midiatizada e, por conseguinte, 

dificilmente chegará ao patamar de memorável.  

Cabe dizer ainda que a seleção do que viria a ser notícia pode esbarrar em 

relações de interesse conflituosas, mantidas entre a imprensa e outros segmentos da 

sociedade, por exemplo, o Estado. Sendo assim, se nos valermos da definição de que a 

imprensa se apresenta como lugar privilegiado para o agenciamento da memória, pois 

[...] em conseqüência (sic) da ação dos jornais, da televisão e dos 

outros meios de informação, o público sabe ou ignora, presta atenção 

ou descura, realça ou negligencia elementos específicos dos cenários 

públicos. As pessoas têm tendência para incluir ou excluir dos seus 

próprios conhecimentos aquilo que os mass media incluem ou 

excluem do seu próprio conteúdo. Além disso, o público tende àquilo 

que esse conteúdo inclui uma importância que reflete de perto a ênfase 

                                                 
6
 A memória coletiva depende, em grande medida, do jornalismo para constituir-se como projeto público 

e como elemento de uma racionalidade contemporânea centrada nos meios de consumo. Assim, se cria 

uma dependência hiper-realista onde tudo o que não é refletido pelos meios resulta desconhecido ou 

irrelevante ou jamais ocorreu. 
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atribuída pelos mass media aos acontecimentos, aos problemas, às 

pessoas. (SHAW Apud WOLF, 1995, p. 130). 

A partir desta perspectiva, nota-se o jogo da “invisibilidade-visibilidade”, ao 

adquirir relevo e se tornar equivalente ao praticado pelo mass media durante a opção 

pela veiculação de determinadas notícias e outras não, a partir de especificidades como 

a linha editorial do veículo e o favorecimento a determinadas relações políticas, por 

exemplo.  

Considerações finais 

Sob o ângulo de tal discussão, pode-se compreender que os referentes midiáticos 

considerados no processo de construção da memória individual e coletiva reforçam 

determinados grupos sociais e discursos, como uma espécie de produtos da visibilidade 

midiática de determinados princípios, indivíduos e versões para um acontecimento. 

Por fim, conforme enumeração proposta por Manovich no que tange aos 

elementos midiáticos mais expressivos durante a configuração das memórias individuais 

e coletivas, recuperamos a questão do “usuário-computador”, ou seja, a interface gráfica 

que se comunica com o indivíduo a partir da informática.  

Ganhos expressivos trazidos pela consolidação da “Sociedade da Informação”, 

como a possibilidade de novas formas de sociabilidade por meio da Internet, 

endossaram expectativas como a de integração entre povos e o compartilhamento 

potencial do conhecimento humano. Sobre o assunto, Castells aponta que “Se alguma 

coisa pode ser dita, é que a Internet parece ter efeito positivo sobre a interação social, e 

tende a aumentar a exposição a outras fontes de informação”. (2003, p.102).  

A sensação de segurança trazida pela capacidade do computador em armazenar e 

difundir dados também tem sido encarada como uma vantagem substancial para a 

difusão da cultura humana. Entretanto, não podemos incorrer na via do enaltecimento 

das tecnologias como promotoras determinantes dos mecanismos de sociabilidade e 

difusão da cultura humana, uma vez que tais ganhos também abarcaram, mediante a 

espacialização do tempo uma sensação de fragmentação da experiência e de descontrole 

em relação ao tempo e à memória.  

Em reflexão acerca desta eclosão da tecnologia digital a partir dos anos 2000, 

Manovich confronta as mídias derivadas de componentes da informática, com o cinema 

e a palavra impressa. Segundo o autor, a tela do navegador da internet substituiu outras 

telas como a do quadro, da televisão, da página do livro, do cinema etc. e dissemina de 
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forma muito particular a cultura humana passada e presente; tendo, neste aspecto, 

influência direta nos processos de construção da memória. 

Isso porque a interface da informática atua como um código que não se limita a 

ser um mecanismo neutro de transporte. Tal código estabelece sua visão de mundo, seu 

sistema lógico, sua ideologia. Para Manovich, “Em resumen, ya no nos comunicamos 

com um ordenador sino com la cultura codificada en forma digital”
7
. (MANOVICH, 

2006, p. 120). Nesse sentido, a interface da informática também pode agir como o par 

“imitação-crença”, parafraseando Tarde (2007), e caracterizar-se como “opinião e 

manipulação”, no que tange os meandros da memória. 

Ainda numa visão crítica no que corresponde à memória, especialmente, à 

coletiva, entendemos não haver clareza sobre como as tecnologias da informação e da 

comunicação lidam e lidarão com as dinâmicas de registro e exteriorização da 

informação memorialista, para além da função de estocagem de dados históricos, nem 

tampouco como isso afeta e afetará a construção da memória individual e coletiva. 

Nossa única convicção é de que não há razão para superestimar os mecanismos de 

registro. Devemos sim, nos ater ao uso e à interação realizada junto a tais registros. 

Levy (2006, p. 273) tem uma posição semelhante a nossa, ele comenta: “O 

registro não é um valor em si. O que vale é a inteligência coletiva se autonutrindo”. Fica 

claro, a partir da consideração de Levy (2006), que apenas o registro não garante louros 

expressivos à construção da memória. O ideal é estabelecer a inteligência coletiva, isto 

é, um tipo de inteligência compartilhada que surge de processos interativos capazes de 

envolver diferentes indivíduos e grupos sociais.  

Fica evidente, aqui, que a relação entre comunicação e memória, não sendo uma 

questão meramente técnica, emerge como seara tensa e complexa. Por este motivo, estas 

temáticas têm sido constantemente levantadas por estudiosos em pesquisas acadêmico-

científicas e não apresentam sinais de exaustão, algumas delas, inclusive, foram 

destacadas ou ainda serão em outros trabalhos, como exemplos temos as pesquisas de 

Harvey (2000), Hall (2001), Manovich (2006), Casalegno (2006), Levy (2006), Bhabha 

(2013), entre outros. De toda sorte, é taxativo dizer que tais reflexões sobre a influência 

da mídia no campo da memória exigem parcimônia e dedicação em estudos futuros. 

 

 

                                                 
7
 “Em resumo, já não nos comunicamos com um computador e sim com a cultura codificada em forma 

digital” (Tradução nossa). 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 12 

REFERÊNCIAS 

AUGÉ, M. A guerra dos sonhos. Campinas: Papirus, 1998. 

BENJAMIN, W. O narrador. Considerações sobre a obra de Nikolai Leskov in Obras 

Escolhidas I - Magia e Técnica, Arte e Política. São Paulo: Brasiliense, 1994. 

BHABHA, H.K. O Local da Cultura. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2013. 

BONIN, J. “Mídia e memórias: delineamentos para investigar palimpsestos midiatizados 

de memória étnica na recepção”, in Revista Fronteiras – Estudos Midiáticos, n. 2, vol. 3, São 

Leopoldo, 2006. 

BOSI, E. Memória e sociedade - lembranças de velhos. 3. ed. São Paulo: Cia das Letras, 

1994. 

CASALEGNO, F. (ed.). Memória cotidiana: comunidades e comunicações na era das redes. 

Porto Alegre: Sulina, 2006. 

CASTELLS, M. A galáxia da Internet. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2003. 

CHARTIER, R. A história ou a leitura do tempo. Belo Horizonte: Autêntica, 2009. 

CRARY, J. Suspensions of perception (attention, spectacle, and modern culture). Londres: 

MIT Press, 1999. 

DAMASIO, A. E o cérebro criou o homem. São Paulo: Companhia das Letras, 2011. 

DOSSE, F. Renascimento do acontecimento. São Paulo: Editora Unesp, 2013. 

MORIN, E. Diálogo com Edgar Morin. Partilhar uma memória para existência poética. In 

CASALEGNO, F (ed.). Memória cotidiana: comunidades e comunicação na era das redes. 

Porto Alegre: Sulinas, 2006. 

FAUSTO N., A. Fragmentos de uma “analítica” da midiatização. Matrizes. Revista do 

Programa de Pós-Graduação em Comunicação da USP. São Paulo, 2008, ano 1, n.2, p. 89- 105. 

HALL, S. A identidade cultural na pós-modernidade. Rio de Janeiro: DP&A, 2001. 

HARVEY, D. A condição pós-moderna: uma pesquisa sobre as origens da mudança 

cultural. São Paulo: Edições Loyola, 2000. 

KAHNEMAN, D. Thinking, fast and slow. New York: Farrar, Straus and Giroux, 2011. 

LEVY, P. Diálogo com Pierre Lévy. A memória como processo no tempo presente. In 

CASALEGNO, F (ed.). Memória cotidiana: comunidades e comunicação na era das redes. 

Porto Alegre: Sulinas, 2006. 

MACHADO, A. Pré-cinemas & pós-cinemas. São Paulo: Papirus, 2011. 

MANOVICH, L. El linguaje de los nuevos medios de comunicación – La imagen em la era 

digital. Buenos Aires: Paidós, 2006. 

MATTA, M. C. De la cultura masiva a la cultura mediática. In: Diálogos, n.56, Lima: Felafacs, 

1999. 

MORIN, E. Cultura de Massas no século XX. Espírito do tempo I: neurose. Rio de Janeiro: 

Forense Universitária, 1984. 

NARRADORES DE JAVÉ, Eliana Caffé (direção). BRASIL, Lumiere/Videofilmes, 2003, 102 

minutos, sonoro/colorido. 

PENA, F. Teorias do Jornalismo. 2 ed. São Paulo: Contexto. 2005. 

REIS, B. M.C. De la ditadura a la democracia; recuerdos y olvidos de latransición política 

española. Medios de comunicación y reconstrucción de la(s) memoria(s) colectiva(s) em 

España. 475 f. Tese (Doutorado em Ciências Sociais) Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo, São Paulo, 2009. 

SAMPEDRO, V. y BAER, A. El recuerdo como olvido y el passado extranjero. Padres e 

hijos ante la memoria histórica mediatizada. Revista de Estudios de Juventud. Edición Especial: 

Jóvenes, Constitución y cultura democrática (2003). 

SODRE, M. Antropológica do espelho: uma teoria da comunicação linear e em rede. 

Petrópolis: Vozes, 2002. 

TARDE, G. Monadologia e Sociologia e Outros Ensaios. São Paulo: Cosac & Naify, 2007. 

WOLF, M. Teorias das Comunicações de Massa. São Paulo: Martins Fontes, 1995. 
 


