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Resumo 

 

A emergência da memória, como fenômeno cultural e político emergente nos últimos 

anos, tem despertado interesse especial nos estudos organizacionais brasileiros, 

principalmente no que diz respeito às possibilidades de uso da memória como estratégia 

fortalecimento da imagem e da reputação corporativa. O presente estudo propõe uma 

discussão acerca dos discursos memorialistas produzidos pelas organizações, 

analisando-se as estratégias discursivas utilizadas para a comunicação da memória 

institucional, utilizando-se como metodologia a Análise do Discurso (AD) proposta por 

Dominique Maingueneau (2015). Este artigo representa um recorte da dissertação de 

mestrado “Discurso e Práticas de Comunicação da Memória Institucional: um estudo do 

Espaço Memória Banrisul”, defendida em março do presente ano.  
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1. INTRODUÇÃO 

 O interesse pelo estudo da memória domina diversas áreas do conhecimento, 

entre elas a Psicologia, a Antropologia, a História, a Administração, a Sociologia, a 

Comunicação, cada uma com suas especificidades. Percebemos, porém, que há uma 

razão comum para tantos trabalhos debruçados sobre o tema: recordar para fazer o 

mundo ter sentido diante de um cenário de mudanças, descontinuidades, incertezas e 

conflitos, que nos obriga a uma reinterpretação de significados e símbolos presentes 

tanto na tradição quanto na modernidade. 

 Os caminhos percorridos pelos pesquisadores em comunicação sobre as 

temáticas que envolvem história e memória, principalmente em Jornalismo e Relações 

Públicas, apontam para uma diversidade de relações nessas subáreas. Ao mesmo tempo 

que esses trabalhos contribuem para a inovação em pesquisas da Comunicação Social, 

abrem espaço para novas discussões, em estudos ainda mais apurados e inovadores, 

considerando-se as transformações constantes que a sociedade atual enfrenta. 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Relações Públicas e Comunicação Organizacional do XVII Encontro dos Grupos de 

Pesquisa em Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
 
2 Mestra em Comunicação Social. Pesquisadora do Grupo GPEPCom/PUCRS, email: danielaseibt@gmail.com  
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 Por esse viés, trazemos apontamentos sobre o discurso memorialístico das 

organizações, pois entendemos que cada projeto de memória apresenta um discurso 

diferente, de acordo com os objetivos da organização e de construção do mesmo. 

Acreditamos ainda que tratar a memória como um discurso da organização, não apenas 

como uma estratégia de comunicação e relacionamento, pode render melhores formas 

de dialogar com os stakeholders e garantir a fidelidade deles à marca, além de refletir 

positivamente nos atributos de imagem e reputação, tão essenciais para a sobrevivência 

no mercado contemporâneo. 

  

2. MEMÓRIA, COMUNICAÇÃO E DISCURSO ORGANIZACIONAL 

 A revisão da literatura sobre memória nos remete aos mais diversos campos de 

análise, como as ciências biológicas e as ciências humanas e sociais. Independente do 

tratamento individual dedicado pela neurologia e pela psicologia, ou o coletivo como 

dispõem a sociologia e a história, “a memória está inserida em um campo de lutas e de 

relações de poder, configurando um contínuo embate entre lembranças e 

esquecimentos” (DODEBEI; FARIAS; GONDAR, 2016, p. 11). 

 A memória se constitui no indivíduo e na sociedade, perpassada pelas práticas 

culturais e integrada às experiências coletivas. Conforme Halbwachs (2006), do ponto 

de vista social, a memória está ligada intimamente à experiência do espaço, sendo este o 

construtor dos laços sociais. Para o autor, o sentido e o significado que a memória 

coletiva imprime aos espaços (do passado) ao longo do tempo (no presente) são capazes 

de transformá-los em lugares. Essa experiência do lugar também tem a ver com 

referências aos relatos de outras pessoas que já estiveram nele e deixaram suas 

impressões.  

 Nas duas últimas décadas, observamos uma explosão de ações memorialistas em 

diversos setores da sociedade. Conforme Dodebei e Gouveia (2008, p. 1),  

 

a preservação da memória social é o tema em destaque na passagem 

do século XX para o século XXI. Ao longo do século vinte e, 

principalmente, após a segunda guerra mundial, a preocupação com a 

criação de registros de memória, [...], levou a sociedade a produzir um 

campo de discussão sobre o perigo de esquecer fatos históricos 

marcantes.  

 

 Huyssen (2000, p. 89) refere-se a esse fenômeno como “moda da memória” ou a 

“comercialização em massa da nostalgia”, caracterizada por uma espécie de ligação 
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nostálgica com o passado, identificada nos movimentos da sociedade contemporânea. 

Para ele, a emergência da memória se apresenta como uma das preocupações culturais e 

políticas centrais das sociedades ocidentais (HUYSSEN, 2000, p. 9). 

 Esse interesse da humanidade em recuperar a memória, em reconstruir o passado 

e materializá-lo num presente com alta capacidade de esquecimento para que não se 

perca num futuro próximo, é consequência direta da aceleração dos tempos e da falta de 

referências com as quais os sujeitos se identificam. Percebemos, assim, que se inaugura 

um novo regime de memória, que reflete “o desejo de ancorar um mundo em crescente 

mobilidade e transformação, e de compensar a perda dos elementos mais sólidos e 

concretos que, antes, serviam de referência para os sujeitos” (RIBEIRO; BARBOSA, 

2007, p. 103). 

 Na redescoberta desse passado, não mais destruído e sim reintegrado, 

reformulado no presente, a memória é invocada pela celebração do menor rastro, resto 

ou vestígio histórico, onde brechas precisam ser preenchidas com novas relações e 

novos sentidos, para que não se perca a razão da existência. Nesse sentido, as narrativas 

e os produtos de memória assumem papel importante na nova era de consumo, 

fragmentada, cheia de espaços em branco pulsantes de sentido.  

 Acompanhando as mudanças da sociedade e nos ambientes de negócios, as 

organizações vêm desenvolvendo e institucionalizando a memória empresarial, um 

movimento que representa o interesse destas em preservar e divulgar registros e 

memórias, exercendo uma responsabilidade histórica importante nesse contexto de 

incertezas. Esse resgate histórico acontece de maneira estratégica, com a credibilidade e 

a transparência que um projeto de memória exige, revertendo em vantagem competitiva 

e diferencial em relação aos concorrentes. Comprovamos esse fato no registro de Totini 

e Gagete (2004, p. 120), quando afirmam que  

 

empresas e instituições têm se valido de projetos de memória 

empresarial como ferramenta de gestão estratégica, quer no que se 

refere ao autoconhecimento necessário às tomadas de decisões do 

presente e ao planejamento do futuro, quer na construção de políticas 

de relacionamento com stakeholders (grifo das autoras). 

 

 Nesse novo ambiente, aberto e praticamente sem fronteiras, observamos também 

a premência das pesquisas em memória institucional, tanto no campo da administração 

como na comunicação. Embora tratado em suas características particulares de acordo 
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com a ciência a que está vinculada, verificamos que o tema vem se consolidando como 

um dos pilares da gestão organizacional contemporânea, preocupada que está com a 

perenidade das organizações na passagem dos tempos.  

 Enquanto agrupamentos sociais, as organizações têm uma memória coletiva, 

formada pelo conjunto de memórias individuais dos seres humanos que a constituem. 

Assim, quando trabalhamos com a memória de uma empresa, trabalhamos também com 

as memórias de cada um de seus integrantes, que constroem a identidade corporativa, 

imprescindível para o desenvolvimento da instituição. Pelo seu caráter estratégico, a 

memória institucional funciona, em primeira análise, como elemento de afirmação e 

projeção positiva da imagem pública das organizações, contribuindo para sua 

perpetuação e autoconhecimento.  

 Como sistemas inacabados, as organizações se constituem dialógica e 

recursivamente pelos múltiplos fluxos e relações presentes no espaço organizacional, 

numa pluralidade de componentes. Baldissera (2010, p. 61) observa que  

 

as organizações (sistema vivos) são compreendidas como resultados 

dinâmicos de relações entre sujeitos que se realizam como forças em 

diálogo, selecionando, circulando, transacionando e construindo 

significação por meio de processos comunicacionais. [...] Complexus 

de diálogos e significação, permanentemente (re)tecidas [...], as 

organizações são/estão tensionadas ao entorno sociocultural, 

perturbando-o e sendo perturbadas por ele (grifo do autor). 

 

 Independentemente de sua estrutura, as organizações são “interna e 

externamente, lugares de troca de informação, ambientes de comunicação que não têm 

como funcionar se o ciclo de trocas se interrompe ou deixa de existir” (IASBECK, 

2013, p. 73), tendo como elementos constitutivos: “o coletivo de pessoas que a 

compõem, a natureza colaborativa do trabalho que executam, o público ao qual se 

destina o resultado desse trabalho e o esforço em preservar a dinâmica das trocas para 

que a organização se perpetue” (Ibid., p. 73).  

 Segundo Scroferneker (2008), comunicação e organizações estão 

intrinsecamente relacionadas, tendo em vista que estas se constroem por meio de 

processos interativos, estejam as atividades comunicacionais presentes de forma 

planejada ou espontânea no cotidiano organizacional. Para ela,  

 

organização e comunicação são duas das mais complexas atividades 

humanas. Uma leva à outra, uma depende da outra, uma alimenta a 
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outra, uma se alimenta da outra. A comunicação é uma organização 

que organiza, um todo orgânico que se organiza como frase, oração, 

estratégia, discurso (SCROFERNEKER, 2008, p. 9). 

 

 Referindo-se à comunicação organizacional como objeto de pesquisa, Kunsch 

(2003, p. 149) afirma que ela é “a disciplina que estuda como se processa o fenômeno 

comunicacional dentro das organizações no âmbito da sociedade global. Ela analisa o 

sistema, o funcionamento e o processo de comunicação entre organizações e seus 

públicos”. Segundo a autora,  

 

essa concepção procura contemplar uma visão abrangente da 

comunicação nas e das organizações, levando em conta todos aqueles 

aspectos relacionados com a complexidade do fenômeno 

comunicacional inerente à natureza das organizações, bem como os 

relacionamentos interpessoais, além da função estratégica e 

instrumental (KUNSCH, 2008, p. 187). 

 

  Do mesmo modo que compreendemos a comunicação como estruturante das 

organizações, notamos também o discurso como legitimador da ordem organizacional. 

Conforme Haliday (2009, p. 42), 

 

ao construir os argumentos legitimizantes [...], cada organização 

apresenta credenciais, invocando sua identidade corporativa, seu 

status em relação ao mercado, suas realizações e capacidades, no 

campo específico de sua competência e no campo da responsabilidade 

social, suas opiniões e seus sentimentos, tudo como se fosse uma 

pessoa. Como parte integrante dessas credenciais legitimadoras, os 

objetivos organizacionais devem sintonizar-se com interesses, 

necessidades e sonhos dos públicos das organizações, os quais só 

existem eficazmente enquanto esses objetivos forem a representação 

delas mesmas no campo de experiências compartilhadas pelo discurso 

(grifo da autora). 

 

 Discurso e comunicação se entrelaçam à medida que, mesmo sendo construções 

separadas se relacionam entre si por meio da linguagem, tida como “um instrumento 

que permite a construção e a transformação das relações entre interlocutores, seus 

enunciados e seus referentes” (HORIKAWA, 1999, p. 88). Nesse sentido,verificamos 

que os conceitos se cruzam não apenas na teoria e que novos apontamentos na prática 

organizacional podem ser abarcados em seus estudos.  

 Se observarmos a comunicação e o discurso como campos estruturadores das 

organizações, veremos que “todas as práticas típicas da linguagem se estabelecem por 
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meio de um texto que é produto de atividade discursiva, marcadas pelo discurso e pelas 

interações comunicacionais como possibilidades de entendimento das relações 

organizacionais” (MARCHIORI et al, 2010, p. 216). Assim sendo, a comunicação 

funciona como processo e o discurso como forma de manifestação dentro do contexto 

de produção das sequências discursivas. 

 Nesse ínterim, se buscarmos entender as organizações como agentes de práticas 

discursivas, onde a comunicação atua na criação e manutenção dos sistemas simbólicos, 

compreenderemos que as ações comunicativas adquirem sentido num inter-

relacionamento dos diferentes sistemas organizacionais que envolvem aspectos sociais, 

culturais, humanos, organizacionais, ecológicos, entre outros (BALDISSERA, 2008), 

efetivamente como “processo de construção e disputa de sentidos”.  

 Abordamos o discurso memorialístico como constituinte do discurso 

organizacional, evidenciando-o como um dispositivo para articular as relações da 

organização com seus públicos, seguindo a premissa de que os “dispositivos operam 

como relações entre poderes e saberes” (DODEBEI; FARIAS; GONDAR, 2016, p. 11, 

grifo das autoras). Nessa linha de pensamento,  

 

uma instituição pode ser vista como forma fundamental do saber-

poder, que se reproduz em práticas sociais, as quais constituem 

hábitos que, por sua vez, se nutrem de memórias. As instituições 

selecionam os discursos que fazem circular como verdadeiros: o que 

deve ser produzido, selecionado, preservado, recuperado, bem como 

aquilo que deve permanecer em silêncio (COSTA, 1996, p. 70). 

 

 Reconhecemos, como aponta Iasbeck (2009, p. 28), que “as organizações são 

donas do seu discurso e precisam manter sua identidade bem afinada para serem 

reconhecidas e preferidas por seus diversos públicos”. Por isso, acreditamos nos 

discursos de memória como legitimadores do discurso e da identidade organizacional, 

sendo capazes ainda de criar e fortalecer os vínculos emocionais dos públicos em 

relação às marcas.  

 

3. COMUNICAÇÃO DA MEMÓRIA INSTITUCIONAL: PERCURSO 

DISCURSIVO DO ESPAÇO MEMÓRIA BANRISUL 

 O Espaço Memória Banrisul foi inaugurado oficialmente em fevereiro de 2015 

com a exposição “Banrisul 86 anos” (idade que o banco completara no ano anterior) e 

está instalado permanentemente na Agência Central de Porto Alegre, no Centro 
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Histórico da cidade. A exposição narra a trajetória do Banco desde a sua fundação e 

também todo o contexto histórico em que a instituição se insere. Além de apresentar o 

percurso histórico, o Espaço conta com um ambiente em que é retratada uma agência da 

década de 1940, mais um amplo acervo de documentos históricos à disposição do 

visitante e outros tantos recursos interativos.  

 Em nossa concepção, o Espaço está constituído como sistema comunicacional e 

alcança as características de salvaguarda e comunicação, onde se registra a história e o 

legado organizacional da instituição à sociedade. Além disso, é fonte de recursos e 

inspiração para reforçar e sustentar  

 
o sentimento de orgulho e de pertencimento tanto dos gestores quando 

dos empregados [...]. Museus (e arquivos relacionados) preservam a 

memória de esforços, habilidades, engenhosidade e artesania que estão 

por trás do produto de uma companhia, assim como das comunidades 

que se formaram dentro e ao redor dela (RAVASI, 2014, p. 45). 

 

 O autor salienta ainda que “a vantagem competitiva de algumas organizações se 

baseia amplamente no valor simbólico que seus produtos e seu nome carregam” (Ibid, p. 

46), o que contribui para torná-las bem-sucedidas. Considerando tal aspecto, podemos 

associar a construção do local à manutenção da imagem e ao fortalecimento da 

reputação do banco, tendo em vista que o reconhecimento da organização por seus 

públicos de interesse está baseado na sua trajetória.  

 Quando optamos por direcionar nosso olhar à interpretação do discurso de 

memória produzido pela instituição e explícito na construção do Espaço Memória, 

concordamos com o pensamento de Costa (1996, p. 71): “a voz do passado reverbera no 

presente. Os discursos retornam, se reatualizam e, ao fazê-lo, são sustentados e 

reforçados pelas instituições. A memória institucional é um permanente jogo de 

informações, que se constrói em práticas discursivas”.  

 Enquanto ato enunciativo, observamos o Espaço Memória Banrisul como cena 

de enunciação. Segundo Maingueneau (2015, p. 118), “a cena de enunciação de um 

gênero de discurso não é um bloco compacto”, mas o resultado da interação entre três 

cenas: “a cena englobante, a cena genérica e a cenografia”. Ao optarmos por esta forma 

de análise, interessam-nos as relações entre as unidades básicas do discurso 

identificadas na cena e como elas se entrecruzam: gêneros que ordenam a atividade 

comunicativa, tipos de texto que fazem parte dessa dinâmica, formações discursivas 

inscritas nos enunciados, o espaço no qual se constituem os sentidos. 
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 Maingueneau (2015, p. 118) apresenta a cena englobante como correspondente 

“à definição mais usual de 'tipo de discurso', que resulta do recorte de um setor da 

atividade social caracterizável por uma rede de gêneros de discurso”. Estes, por sua vez, 

constituem-se como “átomos da atividade discursiva” mas que só adquirem sentido na 

integração com os tipos de discurso. Assim, “tipos e gêneros de discurso estão [...] 

tomados por uma relação de reciprocidade: todo tipo é uma rede de gêneros; todo 

gênero se reporta a um tipo” (Ibid., p. 66).  

 Em primeira instância, determinamos que o Espaço Memória Banrisul é uma 

cena englobante institucional, resultante do arquivo memorialístico da organização, 

composto pelas mais variadas formas de registro: correspondências, jornais, fotografias, 

livros gráficos, informativos, relatórios, materiais de divulgação, cadernetas, estatutos, 

caixas registradoras, balanças, papel-moeda, computadores antigos, máquinas de 

escrever, mobiliário de agências (cofres, baús, mesas e cadeiras). Cada uma delas é um 

enunciado diferente, com propriedades específicas, mas que, em algum nível, estão 

relacionadas para formar o todo do discurso da instituição, composto pela marca, 

missão, visão, valores e princípios, além dos conteúdos institucionais produzidos para 

diferentes finalidades e públicos.  

 Colocadas em exposição, as peças de um museu (e aqui tratamos 

especificamente do museu de empresa) transformam-se em instrumento para a produção 

e a difusão de conhecimentos, numa dinâmica de ressignificação constante. Os 

elementos da coleção, abstraídos do cotidiano e introduzidos em um novo contexto, 

integrando um novo sistema de referências em composições por vezes inteiramente 

inusitadas (CUNHA, 2010), contribuem no processo de consolidação e interpretação do 

discurso memorialístico organizacional. 

 Os museus corporativos são geralmente construídos dentro das próprias 

instituições e surgem como espaços de proteção do patrimônio das empresas, cujos 

arquivos legitimam a história oficial das organizações. Muito além das premissas 

originais, que mantêm a coleção de peças como conteúdo principal, nesses lugares, hoje, 

concentram-se múltiplos discursos – referenciais, lógicos, dialéticos, retóricos, 

legitimadores, às vezes, poéticos – ancorados e dialogantes com outros, desenvolvendo 

experiências de aprendizagem e produção de sentidos como forma de qualificar a 

informação institucional. 
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 O percurso enunciativo do Espaço conta com a exposição de elementos 

(imagens, documentos, equipamentos, histórias) que materializam a memória da 

instituição, “numa infinidade de interfaces que se estabelecem e se relacionam 

permitindo diversas 'leituras' do conteúdo” (CUNHA, 2010, p. 110). Esses elementos 

estão dispostos de forma a criar referências simbólicas da trajetória do banco a partir de 

arranjos históricos transformados em acontecimentos discursivos, onde se evidenciam 

os imaginários, a historicidade e a atualidade dos fatos ali representados.  

 A linguagem utilizada na exposição mistura textos e imagens com dizeres 

autorreferenciais comprometidos com os valores e a identidade da instituição (Figura 1), 

sendo que no “processo de constituição de sentidos intervêm o sujeito e sua 

historicidade, bem como as relações entre sujeito, a língua e a ideologia, tudo isso 

dimensionado no tempo e no espaço” (SCHWAAB, 2013, p. 114). Enquanto dizer 

discursivo institucional, a linguagem presente no Espaço Memória Banrisul tornou 

possível a reencenação de práticas sociais, a recriação do real, em um espaço onde o 

público visitante pode interagir, dialogar e relacionar-se com uma diversidade de 

histórias, atribuindo diferentes efeitos de sentido e interpretações àquele universo. Sob 

este aspecto, concordamos com a premissa de Schwaab (2013, p. 113) de que “o 

discurso nunca é transparente, ele é pleno de possibilidades de interpretação”, nunca 

fechado em si mesmo e nem de domínio exclusivo do locutor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Valores e Identidade Banrisul 

Fonte: Registro fotográfico feito pela pesquisadora 

 

 Textos e discursos sempre geram expectativas nos interlocutores, às quais se 

associam cenas genéricas, que funcionam como normas no interior do espaço no qual o 

enunciado adquire sentido (MAINGUENEAU, 2015). No Quadro 1, apontamos as 

principais características desses quadros cênicos e a seguir descrevemos como essas 

normas são identificadas no objeto de análise.  
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Norma Características 

1. Uma ou mais finalidades 

Locutores capazes de atribuir uma ou várias 

finalidades à atividade da qual participam, para 

poder regular suas estratégias de produção e 

interpretação dos enunciados. 

2. Papéis para os parceiros 
Direitos, deveres e competências específicas 

(produção do texto/discurso); atitudes durante a 

enunciação (intencionalidade discursiva). 

3. Um lugar apropriado para o sucesso 
Um lugar fisicamente descritível, ou não (espaço 

discursivo); alguns gêneros têm lugares impostos e 

outros que não impõem nada parecido. 

4. Um modo de inscrição na temporalidade 
Periodicidade, singularidade das enunciações; 

duração previsível, continuidade, prazo de validade. 

5. Um suporte 
Um texto é indissociável de seu modo de existência; 

possibilidade de transporte e arquivamento. 

6. Uma composição 
Uma consciência mais ou menos clara das partes e 

modos de um gênero de discurso. 

7. Um uso específico de recursos linguísticos  
Variedades linguísticas e as restrições de cada 

gênero. 

Quadro 1 – Normas constitutivas da cena genérica 
Fonte: Elaborado pela pesquisadora com base em Maingueneau (2015). 

 

 Na primeira norma, relativa à finalidade de um discurso, percebemos que o 

locutor – a instituição Banrisul – constrói os enunciados de maneira a avalizar sua 

trajetória histórica e sua reputação corporativa, atribuindo valor emocional aos cenários 

reproduzidos na exposição. A intenção de regular as estratégias de produção e 

interpretação dos enunciados, atributo vinculado a esta norma, está clara no texto do 

mural que orienta os visitantes na entrada do Espaço, como se pode observar nos 

trechos reproduzidos da Figura 2: “convidamos a entrar na história através das imagens 

que capturam decisões, desafios e emoções vividas, da nostalgia e curiosidade 

despertada” (primeiro parágrafo); queremos que perceba e sinta a progressão dos 

valores sociais, da política, da economia, da ciência, da tecnologia” (segundo 

parágrafo). 
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Figura 2 – Espaço Memória Banrisul 
Fonte: Registro fotográfico feito pela pesquisadora. 

 

 Sobre os papéis, segunda norma constitutiva, a instituição assume papel 

estatutário na produção dos gêneros de discurso presentes no Espaço, revelando a 

verdade dos fatos como comportamento discursivo e conferindo credibilidade à atitude 

enunciativa da memória institucional. Também é possível atribuir a ela o papel de 

narrador, já que o conteúdo da exposição tem como objetivo narrar a história e a 

trajetória do banco, conforme disposto no terceiro parágrafo do texto da Figura 6: 

“compartilhamos o Espaço Memória Banrisul, História do Banco do Estado do Rio 

Grande do Sul, que está diretamente relacionada com o desenvolvimento do Estado 

gaúcho”. 

 Quanto à terceira norma, o lugar onde uma enunciação acontece diz muito sobre 

as intenções do locutor, pois “a escolha do lugar nunca é indiferente, sobretudo para os 

discursos com forte carga simbólica” (MAINGUENEAU, 2015, p.121). A história do 

Banrisul, como vimos, é carregada de simbolismos e localizar a exposição na Agência 

Central pode ser tomada como uma estratégia de aproximação empresa-público, uma 

experiência de marca mais humanizada dentro do próprio espaço de negócios que é uma 

agência bancária.  

 Em matéria de inscrição no tempo (norma quatro), a enunciação se situa na 

continuidade de dois momentos, conforme observamos na Figura 3: um explícito – a 

exposição marca a passagem dos 86 anos do Banrisul (“Apresentamos um Banco que 

tem uma história-trajetória que acompanha o povo gaúcho”) – e um implícito – a 

história do Rio Grande do Sul e do Brasil, onde se insere a trajetória histórica do banco 

(“traçar um panorama que contextualiza o desenvolvimento do Banrisul com o da 

República Nova”). A perspectiva da transitoriedade e da fluidez do tempo é também o 

marco da exposição, como percebemos nas seguintes transcrições: “O tempo de uma 
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trajetória, o tempo de narrativa de uma história”; “O Banco no tempo”; “É o tempo da 

maturação e do entendimento, tempo da colheita”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Banrisul 86 anos 
Fonte: Registro fotográfico feito pela pesquisadora. 

 

 Vários são os suportes (norma cinco) utilizados na estruturação do discurso 

produzido para a comunicação da memória. À escolha desses suportes vinculam-se a 

composição (norma seis) e o uso específico dos recursos linguísticos (norma sete), que 

representam a diversidade de tarefas cumpridas pela atividade discursiva para 

manifestar uma intencionalidade. Por exemplo, ao organizar os elementos que dão 

ordem à linha do tempo (Figura 4), associam-se estruturas e repertórios diversos, em 

uma sucessão de planos textuais, encadeados pela rigidez cronológica, de modo a 

produzir algum sentido à leitura.  

Figura 4 – Linha do tempo Banrisul 
Fonte: Registro fotográfico feito pela pesquisadora 
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 É preciso apontar ainda que, para dar conta da singularidade de um texto (ou 

enunciado), as normas constitutivas da cena genérica não bastam. Maingueneau (2015, 

p. 122) afirma que “enunciar não é apenas ativar as normas de uma instituição de fala 

prévia; é construir sobre essa base uma encenação singular da enunciação: uma 

cenografia (grifo do autor)”. Segundo ele,  

 

a noção de cenografia se apoia na ideia de que o enunciador, por meio 

da enunciação, organiza a situação a partir da qual pretende enunciar. 

Todo discurso, por seu próprio desenvolvimento, pretende, de fato, 

suscitar a adesão dos seus destinatários instaurando a cenografia que o 

legitima. […]. Não é simplesmente um cenário; ela legitima um 

enunciado que, em troca, deve legitimá-la, deve estabelecer que essa 

cenografia da qual a fala vem é precisamente a cenografia requerida 

para enunciar como convém num ou noutro gênero de discurso 

(MAINGUENEAU, 2015, p. 123, grifo do autor).  

 

 Observamos o Espaço Memória Banrisul como uma cenografia singular e “plena 

de sentido”, onde está evidente a personalidade do enunciador (identidade corporativa) e 

os textos configuram as propriedades que justificam os quadros da enunciação. Uma 

cenografia não tem sentido por si mesma, mas apenas se relacionada aos cenários 

característicos de uma posição de enunciação (MAINGUENEAU, 2015). A linguagem, 

como instrumento socializador da memória, e o interdiscurso, “instância de um discurso 

transverso”, presentes na cenografia do local permitem ao visitante recuperar histórias e 

colocar suas próprias lembranças em sinergia com as despertadas ali. 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Como pudemos notar, muito mais do que espaços de convivência e 

aprendizagem, museus ou exposições museológicas são locais onde ocorrem relações 

entre indivíduos e entre indivíduos e objetos (CUNHA, 2010), constituindo-se em “uma 

estratégia informacional em um contexto de comunicação” (Ibid., p. 110). Nas 

organizações da atualidade, podemos dizer que esses espaços vêm se tornando o meio 

mais democrático e eficiente para atingir os públicos de interesse, principalmente pelo 

seu caráter dinâmico – aberto ao público e pronto para receber visitantes.  

 Ao final desta análise, compreendemos que a memória é elemento essencial no 

funcionamento das instituições, estando em permanente elaboração e evolução, sendo 

(re)significada, (re)visitada, atualizada e projetada em relação ao futuro. E que, por isso, 

o discurso memorialístico de uma organização não é homogêneo, que dele fazem parte 
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as lembranças, os esquecimentos, os bem-ditos, os não-ditos e os mal-ditos, as 

informações, os saberes, os conhecimentos, as afetividades e as sensibilidades que 

ajudaram a construir sua trajetória histórica. Longe de ser uma estrutura estática, a 

memória institucional está em constante movimento, resultante da ação e da relação dos 

atores sociais, suas experiências e expectativas culturalmente compartilhadas.  

 Muito mais do que lugares de memória, os museus corporativos contemporâneos 

assumem papel significativo na comunicação das organizações, transformando-se em 

espaços para promover experiências de marca. Nesse sentido, ao abrir as portas de um 

museu corporativo e convidar as pessoas a visitá-lo, as empresas estão criando um canal 

estratégico de comunicação com os stakeholders, permitindo que se estreitem os laços 

de identificação e contribuindo para a criação de uma boa imagem organizacional. 
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