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RESUMO 

Busca-se, por este trabalho, a exposição de um Direito que, para além de outras 

características, compõe-se pela memória. Para tanto, o trabalho se estrutura por três bases 

conceituais complementares. A primeira dá-se pela exposição da ideia de memória como 

produto da cultura. Pensa-se, portanto, numa memória que pode ser cultivada, inventada e 

desenvolvida historicamente na forma de diferentes técnicas de recordação. A segunda trata 

da possibilidade de uma memória coletiva e de seu desenvolvimento em uma memória 

cultural, nos moldes pensados pelos sociólogos Jan e Aleida Assmann, e cuja base 

institucional concretiza, para as recordações, uma pretensão de transmissão temporal. A 

terceira assume o Direito como uma instituição desta memória cultural e analisa como, pela 

dogmática jurídica, as memórias são trabalhadas em um procedimento dinâmico de 

recordação e esquecimento para a formação de um corpo jurídico. 

Palavras-chave: recordação, direito, memória cultural. 

  



 

 

RESUMEN 

Este trabajo busca exponer una Ley que, además de otras características, está compuesta por 

la memoria. Por tanto, el trabajo se estructura sobre tres bases conceptuales complementarias. 

La primera se da al exponer la idea de la memoria como producto de la cultura. Se piensa en 

una memoria que puede ser cultivada, inventada y desarrollada históricamente en forma de 

diferentes técnicas de recuerdo. El segundo trata de la posibilidad de una memoria colectiva y 

su desarrollo en una memoria cultural, en la línea de Jan y Aleida Assmann, y cuya base 

institucional materializa, para las memorias, una pretensión de transmisión temporal. El 

tercero asume el Derecho como institución de esta memoria cultural y analiza cómo, a través 

de la dogmática jurídica, se trabaja la memoria en un procedimiento dinámico de recuerdo y 

olvido para la formación de un cuerpo jurídico. 

Palabras clave: memoria, derecho, memoria cultural. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os estudos da memória, mesmo com extensa bibliografia produzida, ainda não se 

tornaram, no Direito brasileiro, parte de uma análise teórica aprofundada. Ao se pesquisar 

sobre o tema, associando-se as palavras “direito” e “memória” em plataformas de busca 

acadêmica, dificilmente se encontra, na produção nacional, um conteúdo que extrapole as vias 

da prática jurídica ou da simples análise histórica. Proliferam-se os conteúdos relacionados a 

temas importantíssimos como o Direito ao Esquecimento e o Direito à Recordação – ambos 

abordados a partir de casos concretos específicos e que estão constantemente em voga no 

cenário jurídico – mas são raras, no entanto, as abordagens teóricas da memória e que visem 

uma associação mais abrangente desta com o Direito. 

Tem-se, entretanto, em outros campos de análise, sobretudo na Sociologia e na 

Filosofia, uma importante e relativamente extensa safra de estudos ligados à memória, que 

podem ser utilizados como guia de uma proposição teórica, gerando debates interessantes 

sobre novas perspectivas do Direito. Este trabalho, sem pretender muitas inovações, propõe a 

exposição de uma nova abordagem memorial do Direito, apresentando alguns estudos 

produzidos por autores nacionais e estrangeiros sobre a memória e sua relação íntima com a 

atividade jurídica.  

E de que forma, fora da práxis jurídica ou da análise histórica, se pode associar Direito 

e memória? Pensa-se, neste caso, o Direito como uma instituição que lida, para além de sua 

estrutura formal, com um conteúdo memorial. Hannah Arendt, em seu clássico As origens do 

totalitarismo já ensaia esta abordagem. A autora escreve, descrevendo o sistema jurídico: 

As leis circunscrevem cada novo começo e, ao mesmo tempo, asseguram a 

sua liberdade de movimento, a potencialidade de algo inteiramente novo e 

imprevisível; os limites das leis positivas são para a existência política do 

homem o que a memória é para a sua existência histórica: garantem a 

preexistência de um mundo comum, a realidade de certa continuidade que 

transcende a duração individual de cada geração, absorve todas as novas 

origens e delas se alimenta (ARENDT, 1989, p. 517). 

 

Assim, afirma-se o Direito como uma instituição que, através de seu conteúdo e 

organização, armazena e transmite recordações coletivas e individuais pelo tempo.  

Portanto, busca este trabalho demonstrar a relação do Direito com a memória, em 

especial naquilo que remete à ideia de uma memória cultural e coletiva, como definido pelos 

sociólogos alemães Jan e Aleida Assmann. Igualmente, busca-se demonstrar como Direito se 
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constitui efetivamente nesta memória cultural, instrumentalizando-se através de um sistema 

dinâmico de recordação e esquecimento. 

Portanto, o primeiro capítulo do trabalho explica, através de uma abordagem 

essencialmente histórica, como a memória se constitui como um produto da cultura humana. 

Demonstra-se como se cultivou a memória historicamente e como esta pode se desenvolver 

até adquirir certo arcabouço institucional e, por sua vez, ligar-se ao Direito. 

No segundo capítulo, trabalha-se a ideia de uma memória composta coletivamente, a 

partir de uma breve exposição do pensamento de Maurice Halbwachs, pioneiro na análise 

sociológica da memória. Depois, adentra-se ao conceito de memória cultural coletiva dos 

sociólogos Jan e Aleida Assmann e, por fim, compreende-se como esta se instrumentaliza na 

função de perpetuadora de recordações pelo tempo. 

O terceiro e último capítulo realiza a associação direta do Direito com os mecanismos 

da memória cultural. Vê-se como o Direito caracteriza-se como uma instituição e espaço da 

memória ao realizar um procedimento dinâmico de seleção das recordações que irão compor 

seu corpo jurídico. 

A metodologia utilizada por este trabalho foi, essencialmente, a pesquisa por literatura 

comparada. Assim, utilizando-se de diversos textos – que, em sua maior parte, não possuem 

uma ligação direta com os estudos jurídicos –, o trabalho procura desenvolver o tema 

proposto da maneira mais concisa possível.  
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2 PEQUENA HISTÓRIA DA MEMÓRIA 

 

2.1 A invenção da memória 

 

Descrever a noção de memória na contemporaneidade, quando os estudos sobre o 

assunto já se encontram em certa evidência e determinados caminhos, antes obscuros, já 

foram devidamente explorados, pode parecer, à primeira vista, algo relativamente simples. Na 

segunda década do séc. XXI, período em que se situa o presente trabalho, o espectador que 

queira se debruçar sobre a memória enquanto conceito observa, ao seu redor, toda uma gama 

de representações materiais e imateriais da recordação e se insere, mesmo que 

involuntariamente, em espaços onde a memória não é apenas tangível, mas percebida como 

um fator natural de existência, como em museus, bibliotecas, cemitérios e, como fenômeno 

típico de seu tempo, em espaços virtuais de valorização memorial, como as redes sociais.  

De tais espaços e percepções se obtém esta ideia de uma conceituação simples da 

memória, que é, através da experiência sensível, plenamente amparada pelo cotidiano. Pensa-

se, geralmente, uma memória derivada de uma naturalidade intrínseca a todas as coisas. 

Entretanto, como se busca demonstrar aqui, a memória, para além de sua descrição natural, é 

um produto cultural e, como tal, submete-se a um constante cultivo e também a um processo 

constante de invenção, visto que possui uma gênese conceitual e encontra um 

desenvolvimento que pode ser historicamente mapeado e delineado. A descrição da memória, 

portanto, torna-se um assunto complexo quando se vai ao encontro de sua gênese cultural. 

Curiosamente, como num enigma, compreende-se o nascimento da memória partir de 

seu fim. Portanto, para que se possa dizer satisfatoriamente o que é a memória, deve-se falar, 

inicialmente, de seu derradeiro nêmese: o esquecimento. O esquecimento, em específico, 

instrumentaliza-se por aquilo que se convencionou denominar amnésia.  

Esquecimento e recordação podem ser enquadrados, como quase tudo que se move 

debaixo do sol e é percebido pelo ser humano, em conceitos definidos cientificamente. 

Portanto, é pela ciência que se tem a primeira definição natural de lembrança e esquecimento 

aqui exposta, uma vez que ambos podem se apresentar como um conceito biológico derivado 

do método de observação e estudo científico. Para a ciência médica, portanto, a amnésia, em 

sua descrição biológica, caracteriza-se como “um estado mental patológico em que a memória 

e o aprendizado estão afetados em proporções maiores que as demais funções cognitivas em 
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um paciente sem alteração do nível de consciência” (NEVES et al, 2008, p. 27). Esta 

definição científica e médica do esquecimento, no entanto, apesar de bastante relevante, não 

compreende, como já explicitado, o complexo fenômeno do esquecer (e do recordar) 

culturalmente. 

Biologicamente, existem diversos tipos de amnésia: a gerada pela depressão, por 

quadros de demência, pelo Alzheimer, por estágios avançados do mal de Parkinson, pela 

dependência de álcool e outras drogas, por lesões cranianas repetidas e etc. (IZQUIERDO et 

al, 2013). Cultural e historicamente, a amnésia também possui diferentes causas e se 

demonstra em diferentes aspectos e proporções. Pode-se situar a amnésia, dentre outros 

exemplos, no campo da percepção histórica, através de sua manifestação coletiva. Cinthia 

Sayuri Tsukimoto ao tratar da “desnazificação” da sociedade alemã, um fenômeno social 

exemplar da amnésia coletiva e cultural, define que: “O esquecimento com o qual a ‘amnésia 

coletiva’ lida é a seleção e descarte consciente e objetivo. É aquele que, ao contrário da 

memória, que visa a preservação e o resgate; busca a negação, a aniquilação de um episodio 

ou da história traumática” (TSUKIMOTO, 2017, p. 08). 

Portanto, são diversas as maneiras, biológicas e culturais, de esquecer o que se 

organizou em coletâneas materiais ou imateriais de momentos, vivências, experiências e 

histórias, individuais ou coletivas. Estes conhecimentos, diante do sono do esquecimento, 

desaparecem, dão lugar a novas recordações ou simplesmente se apagam.  

O mistério do esquecer ganha consistência na efemeridade da vida e na contemplação 

da inevitável finitude pelo ser humano. O principal dilema do esquecimento se demonstra por 

sua implacabilidade, uma vez que as coleções memoriais e os acontecimentos, no instante em 

que se realizam, pensam-se eternos, mas, defronte do tempo ou de outras condições materiais 

e históricas, revelam-se nada mais que passageiros. Diante da variedade de tipos e da 

constante ocorrência da amnésia, o ato de esquecer, mesmo em sua encarnação cultural, pode 

até caracterizar-se, numa abordagem lógico-positivista, como uma espécie de status quo da 

natureza: tão cômodo quanto a morte ou a própria vida e uma confirmação da inevitável 

finitude da experiência humana. Neste ponto, natureza e cultura, aqui postos como polos 

contraditórios, parecem amalgamar-se. Esquece-se, portanto, cultural e naturalmente, com 

uma facilidade até mesmo superior a que se recorda. O esquecimento, como o derradeiro 

destino da existência, acaba calcificando-se, através da ação do tempo, como uma barreira 

intransponível para o ser. 
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Este esquecimento, como fim inevitável, repete-se anonimamente, todos os dias, em 

todos os lugares. A amnésia pode ocorrer em diversos âmbitos (político, social e etc.) e em 

diversas intensidades. O drama daquele que será esquecido é também uma demonstração 

perfeita da solidão proporcionada pela inevitável finitude – a lembrança, outrora vívida, torna-

se um elemento transitório, para então ser esquecida e mergulhar num limbo de onde passará 

a eternidade em um Tártaro
1
 de indiferença.   

Em contraponto à desolação fria, solitária e eterna do esquecimento, inventou-se a 

memória: um espaço de recordações que deve se prolongar temporalmente e possuir, em uma 

explicação simples, a pretensão de estender o conteúdo do passado ao futuro. De certa 

maneira, a recordação nasce como um aconchego à existência e à própria vida, visto que 

oferece uma alternativa ao absurdo da condição imposta pelo próprio esquecimento. Sobre a 

necessidade do esquecimento para o surgimento da memória, Paul Ricoeur escreve: 

Contra o esquecimento destruidor, o esquecimento que preserva. Talvez seja 

esta a explicação de um paradoxo pouco notado no texto de Heidegger, a 

saber, que é o esquecimento que torna possível a memória: Assim como a 

expectativa só é possível na base de um esperar por, também a lembrança 

(Erinnerung) só é possível na base de um esquecer, e não o contrário; pois é 

no modo do esquecimento que o ser-sido ‘abre’ primariamente o horizonte 

no qual, ao se engajar nele, o Dasein perdido na ‘exterioridade’ daquilo com 

que se preocupa pode se relembrar (RICOEUR, 2007, p. 450). 

 

A memória nasce, portanto, da contemplação do fim, do esquecimento. Entretanto, o 

surgimento da memória não garante ao ser a sua vaga na eternidade almejada, uma vez que os 

sagrados Campos Elíseos
2
 da lembrança não se abrem instantaneamente aos seus santos 

eleitos e a contradição memória/esquecimento permanece constante no cotidiano daqueles que 

teimam no insidioso ofício da recordação. Por sua vez, esta contradição é tão intensa, que seus 

protagonistas chegam a confundir-se, como aponta Andreas Huyssen: “[...] Freud ensinou-nos 

que a memória e o esquecimento estão indissoluvelmente ligados um ao outro, que a memória 

não é senão outra forma de esquecimento e o esquecimento uma forma de memória 

escondida” (HUYSSEN, 2014, p. 17).  

Diariamente, os atos de recordar e esquecer se opõem numa espécie de batalha, cuja 

referência pode-se apontar em diversas representações culturais e históricas. Em um devotado 

                                                 
1
 Na mitologia grega, o Tártaro seria, numa analogia simples, o equivalente ao Inferno cristão. Segundo Robert 

Graves (2018), no Tártaro, à esquerda do palácio de Hades e Perséfone, embaixo de um cipreste branco, localiza-

se Lete, a fonte do esquecimento. 
2
 O “céu” dos mitos gregos. Segundo Graves (2018), os Campos Elíseos ficam próximos ao remanso da 

memória. 
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embate, a memória tenta sobreviver ao esquecimento, assim como o esquecimento tenta 

sobrepujar-se à memória. 

Esta contradição entre a memória e o esquecimento pode ser elucidada por uma 

ilustração artística em particular. No soneto Ozymandias, escrito por P.B. Shelley (2012) no 

séc. XIX, tem-se a figura de um grande rei que, diante de sua magnificência e poder, ergue 

um monólito em sua homenagem, onde se escreve: “Meu nome é Ozymandias, rei dos reis. 

Olhem as minhas obras, ó poderosos, e desesperai-vos!” (SHELLEY, 2012, p. 326, tradução 

nossa). Este monumento pretende, de acordo com o desejo de tal rei, estender-se à eternidade. 

Entretanto, mesmo diante da grandiosidade de sua obra, Ozymandias falha em sua batalha 

contra o esquecimento e seu nome, assim como sua estátua, é sepultado, através do tempo, 

pelas areias do esquecimento, como demonstrado nos últimos versos do poema: “Nada mais 

resta: ao redor da decadência/ Daquela ruína colossal, sem limite e vazia/ As areias solitárias 

se espalham para longe” (SHELLEY, 2012, p. 326, tradução nossa). O soneto de Shelley, 

além da alegoria do tempo implacável, demonstra os esforços do ser humano no 

desenvolvimento de uma arte da recordação que pudesse perpassar os mares do esquecimento 

e garantir uma vitória definitiva para a lembrança. 

Diante desta espécie de tentativa e erro, onde se buscava atravessar a barreira da 

finitude e do esquecimento, a construção da recordação como um instrumento da memória 

ganhou contornos e especificações. A arte da recordação, em seu cultivo, ensejou, ao longo da 

história, o desenvolvimento de sistemas de comunicação mnemônica, bem como a criação de 

técnicas mnemônicas que pudessem enfrentar esta contradição e estender a memória 

culturalmente pelo tempo.  A consolidação da memória como uma espécie de arquivo e 

também como uma espécie de sistema dinâmico de recordação e esquecimento ocupou os 

esforços da humanidade ao longo dos séculos e ocupa até a contemporaneidade, onde novos 

dilemas impõem-se à contradição recordação/esquecimento.  

Mas, afinal de contas, para além da pretensão já descrita, o que de fato é a memória? 

Para Nildo Viana (2006, p. 8), a definição da memória é justamente o primeiro problema que 

se apresenta em uma análise conceitual, visto que esta ainda não foi completamente 

sistematizada em suas diversas esferas de estudos (como na psicologia). Portanto, não se pode 

definir um conceito exato de memória – apenas apontar diferentes conceituações da mesma. 

Diante da premente incerteza, busca-se, através de uma análise histórica e 

antropológica, resgatar o desenvolvimento das mnemotécnicas a fim de se apresentar um dos 
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conceitos da memória e como se deu, historicamente, sua invenção cultural e posterior 

institucionalização. 

 

2.2 A tradição oral e a memória escrita 

 

Para introdução do desenvolvimento histórico da mnemotécnica, deve-se a retornar ao 

estágio seminal do próprio desenvolvimento social humano. Destarte, parte-se das sociedades 

antigas, a fim se desenvolver um padrão de construção mnemônico, que desembocará na 

mnemotécnica contemporânea. Esta digressão começa, portanto, pela reprodução recordativa 

mais ancestral conhecida, que é a memória constituída pelas sociedades sem escrita. Jacques 

Le Goff (1990, p. 428), numa espécie de retrospectiva antropológica da memória, afirma a 

constituição de uma proto-memória coletiva nas sociedades predominantemente orais a partir 

da criação dos mitos de origem. Estes mitos calcificam-se como a “história” destes povos e 

ensejam a categorização posterior, no âmbito de sua própria historiografia, de uma história 

ideológica, que se funda nos mencionados mitos, e de uma história objetiva, baseada nos 

critérios epistemológicos históricos tradicionais. Desta forma, se tem, desde a categorização 

inicial, a oposição entre subjetividade e objetividade no conteúdo das memórias e no seu 

instrumento de fixação. 

Nas sociedades sem escrita, tem-se a presença dos denominados guardiões da 

memória, que são sujeitos responsáveis pela transmissão da história da comunidade através 

das gerações. Esta transmissão não se dá por uma reprodução literal do mito ou da técnica 

(literal no sentido estrito, que reproduz cada palavra), mas de forma variável, a fim de 

conservar apenas a essência da recordação. Tal reprodução, entretanto, distingue-se daquela 

que será realizada com o surgimento da escola. Como apura Le Goff, “os homens-memória, 

na ocorrência de narradores, não desempenham o mesmo papel que os mestres-escolas (e a 

escola não aparece senão com a escrita)” (LE GOFF, 1990, p. 429). Não se tem, neste caso, 

uma transmissão mecânica e automática da memória, através de uma mnemotécnica 

desenvolvida. O ofício da recordação nas sociedades de comunicação predominantemente oral 

não possui a relevância que será adquirida posteriormente nas sociedades com escrita, onde 

este será devidamente introduzido na reprodução formal do conhecimento. 

Entretanto, não se pode negar a importância pedagógica da difusão oral do 

conhecimento. Como exemplo, pode-se citar que a figura de um “ancião” como guardião das 
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tradições persiste igualmente em comunidades que, mesmo inseridas em um contexto de 

desenvolvimento avançado da escrita, ainda prezam pela transmissão oral dos seus 

conhecimentos. É o caso, por exemplo, de comunidades tradicionais, como as comunidades 

quilombolas contemporâneas. Nestes casos, os anciões desempenham um papel fundamental 

na constituição da memória individual, familiar e coletiva, transmitindo “causos”, técnicas de 

trabalho e rituais religiosos, difundindo a recordação pelo tempo. Castilho e Campos (2016), 

analisando a transmissão da sabedoria popular numa comunidade quilombola em Morrinhos, 

no Mato Grosso, narram: 

Os anciões, na visão de Hampaté Bâ (2010) e Vansina (2010), são pessoas 

especiais, escolhidas de forma espontânea no coletivo social, para transmitir 

com entusiasmo as tradições e conteúdos da memória coletiva do/ao grupo, 

bem como para repassar os ensinamentos necessários que visam à boa 

convivência com a natureza e com as pessoas com as quais se relacionam. 

Nesse sentido, foi possível perceber que os dois anciões de Morrinhos, lócus 

desta pesquisa, conservam em suas memórias variadas narrativas e exercem 

alegremente o papel de narradores. Eles sentem-se importantes ao contar 

suas histórias nas rodas de conversa [...]. (CASTILHO; CAMPOS, 2016, p. 

317-318). 

 

Apesar da inexatidão proveniente da falta de uma mnemotécnica desenvolvida através 

da tradição oral situar, nas sociedades predominantemente orais, a memória no campo da 

"reconstrução generativa" (LE GOFF, 1990, p. 430) em detrimento de uma transmissão 

mecânica exata, ela possibilita um horizonte criativo do povo na invenção de sua própria 

memória. Os rituais, as canções, as histórias, mesmo que mantenham sua essência, nunca 

serão exatamente os mesmos no romper das gerações, desempenhando um papel que é 

satisfatório na constituição de uma memória coletiva criativa e folclórica, mas ineficiente no 

registro objetivo desta. Tem-se, destarte, na transmissão oral da memória, um processo que se 

comunica estritamente (porém, não apenas) com a subjetividade de um povo, não se 

enquadrando nos critérios puramente objetivos de uma historiografia positivista. Deve-se 

frisar, entretanto, que o estudo da memória oralmente reproduzida pode ser insuficiente para a 

compreensão plena da história de um povo, mas a mesma é fundamental para desnudar 

aspectos implícitos à identidade deste.  

É através da escrita, no entanto, que a memória se expande e se transforma, 

instrumentalizando-se, de fato, em uma mnemotécnica, ainda que, em certos casos, 

rudimentar
3
. Para Le Goff (1990, p. 431), a escrita possibilita dois avanços principais no 

                                                 
3
 Não existe uma certeza histórica sobre o nascimento da escrita. Para alguns autores, inclusive, a arte rupestre é 

também uma espécie de escrita. Escreve Ignacio Gerber (2009, p. 29) “As figuras rupestres são arte ou escrita? 

Ambas, evidentemente. Quando o primeiro de nossos ancestrais desenhou um ser rudimentar na parede da 
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campo do registro da memória: o primeiro deles é o estabelecimento, amparado pela 

reprodução literal, da comemoração, onde se celebra, através da construção de um 

monumento comemorativo, como no já citado no soneto Ozymandias de Shelley, um 

acontecimento induzido à rememoração coletiva. Barbara Thompson (2014), tratando sobre 

os cemitérios monumentais e suas particularidades, descreve etimologicamente o significado 

de “monumento”: 

O termo monumento deriva do latim monere, um verbo que significa fazer 

recordar ou solicitar atenção. Assim, caracteriza- se como uma atenção 

solicitada, um pensamento virado para o passado, mas também uma 

advertência para o futuro, uma munição para o esquecimento (THOMPSON, 

2014, p. 90). 

 

O segundo grande avanço é a possibilidade da documentação e, consequentemente, a 

criação de um espaço da memória que, posteriormente, se institucionalizará: o arquivo. 

Portanto, é a partir deste novo paradigma mnemônico, onde a recordação torna-se tangível, 

física e conceitualmente, que se pavimenta a posterior institucionalização da memória. Com a 

escrita, memória finalmente transcende a subjetividade da reconstrução generativa, ainda 

conservando, obviamente, seu caráter subjetivo, atinge certa estaticidade temporal, ou seja, 

consegue estender-se temporalmente em forma e conteúdo, e torna-se também objeto. Criam-

se, através dos registros monumentais ou documentais objetos complexos de transmissão de 

memória. 

Frise-se que, no próprio desenvolvimento da historiografia, monumento e documento, 

ambos aqui descritos como objetos tangíveis da memória, ou seja, representações materiais da 

recordação, se encontram, inicialmente, envolvidos na mesma contradição presente na 

memória oral (teoricamente, um patrimônio intangível), que é a oposição entre o subjetivo e o 

objetivo. O monumento, portanto, por sua constituição ligada estritamente à necessidade 

coletiva da atenção pela recordação, será relegado pelo método histórico positivista, em sua 

sanha cientificista, à categoria da subjetividade, em comparação ao documento, que alcançará, 

pela contribuição de sua institucionalização posterior, o status da objetividade, no que Le 

Goff (1990, p. 537) definiu como “triunfo do documento sobre o monumento”. 

Posteriormente, com o surgimento de uma nova perspectiva historiográfica com a Escola de 

Annales, o documento, como definição de fonte histórica, terá seu significado expandido e 

abarcará, inclusive, os próprios monumentos. Portanto, quando aqui se fala da materialização 

da memória, não se propõe a valoração de determinado objeto da memória como 

                                                                                                                                                         
caverna, estaria fazendo isto solipsisticamente, só para si, ou já se comunicava com a espécie a que pertence 

mesmo antes que outro pudesse captar a mensagem pictórica?”. 
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epistemicamente mais relevante, mas busca-se, através de sua descrição, demonstrar as 

mudanças significantes que com ele se operaram. 

O surgimento de uma mnemotécnica rudimentar possibilita para a humanidade um 

novo parâmetro, não apenas de expansão da memória, mas de desenvolvimento intelectual. A 

memória artificial obtida através da escrita e das expressões tangíveis da memória – para além 

dos monumentos, estetas, edificações funerárias e etc., estas se encontram, também, no campo 

dos documentos, dos registros financeiros e da própria moeda – modifica consideravelmente a 

construção do conhecimento, assim como a própria organização social. Segundo Le Goff: 

Deve-se, com efeito, perguntar a que está, por seu turno, ligada esta 

transformação da atividade intelectual revelada pela "memória artificial" 

escrita. Pensou-se na necessidade de memorização dos valores numéricos 

(entalhes regulares, cordas com nós, etc.) como também numa ligação com o 

desenvolvimento do comércio. É necessário ir mais longe e relacionar esta 

expansão das listas com a instalação do poder monárquico. A memorização 

pelo inventário, pela lista hierarquizada não é unicamente uma atividade 

nova de organização do saber, mas um aspecto da organização de um poder 

novo (LE GOFF, 1990, p. 436). 

 

Percebe-se, destarte, a função social da memória exprimida pela transformação 

operada pela escrita. Pensa-se, pela primeira vez, através da invenção da escrita e dos meios 

artificiais de memorização, uma memória coletiva de reprodução plenamente automática. 

A concretude da memória como objeto possibilita, na expressão cultural e religiosa, 

sua personificação. A memória, então, surge como um conceito metafísico, descrito através da 

mitologia religiosa. Como exemplo, pode-se citar a musa grega Mnemosine, que representa, 

através de sua narrativa mitológica, a corporificação da memória na religião e na consciência 

humana. Em Le Goff, Mnemosine “lembra aos homens a recordação dos heróis e dos seus 

altos feitos, preside a poesia lírica” (1990, p. 438). A memória obtém, através da religião e das 

artes, também uma função conceitual e uma persona divina.  A recordação, portanto, a partir 

de sua tateabilidade e visuabilidade, se constitui como “coisa” e, diante deste novo status, 

ganha a localização em um espaço mítico, sacro. A memória torna-se, em sua exterioridade, 

pela primeira vez, algo nomeável e, consequentemente, aprimorável.  

A criação, pelos gregos, de uma mnemotécnica apurada – em contraponto à 

mnemotécnica rudimentar arcaica – conduzirá a arte da recordação para um desenvolvimento 

de caráter técnico e profissional, que será aprimorado no decorrer dos séculos. Este 

procedimento será fruto de certa dessacralização da memória, em oposição ao processo 

anteriormente citado, que elevou a recordação ao patamar de persona divina. Como descreve 
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Le Goff, o poeta grego Simônides, pioneiro desta tecnização, “acelerou a dessacralização da 

memória e acentuou o seu caráter técnico e profissional, aperfeiçoando o alfabeto e sendo o 

primeiro que se fez pagar pela sua poesia” (1990, p. 440). 

O desenvolvimento da memória e das técnicas de memorização irá acentuar-se no 

prolongar dos séculos. A memória, destarte, atravessará distintos períodos de constituição até 

atingir a contemporaneidade. Le Goff, a partir de Leroi-Gourhan, descreverá, numa definição 

linear de desenvolvimento, os períodos históricos da memória em cinco, a saber: “o da 

transmissão oral, o da transmissão escrita com tábuas ou índices, o das fichas simples, o da 

mecanografia e o da seriação eletrônica” (1990, p. 467).  

Portanto, através de uma ótica de desenvolvimento histórico linear, apura-se que a 

passagem da oralidade à escrita possibilitou que a memória, antes eminentemente subjetiva, 

pudesse pretender uma objetividade e uma extensão temporal estática. Através deste processo, 

a reconstrução narrativa da recordação, típica da tradição oral, deu lugar ao objeto da 

recordação. Este objeto tangível e agora sujeito à conceituação e à descrição artística, por sua 

vez, habitou um espaço, inicialmente mítico, através da persona divina da memória e, 

posteriormente, técnico, através do desenvolvimento de uma mnemotécnica sofisticada. Em 

ambos os espaços habitados, a memória, através de sua reprodução e conservação, 

desenvolveu uma função social e esta se liga, de certa maneira, ao Direito.  

 

2.3 A institucionalização da memória e o Direito 

 

Apesar de distante de uma aplicação técnica, a memória, por meio de sua função sacra, 

já desempenha, nas sociedades teocráticas antigas, uma função institucional. Nestas 

sociedades, o dever da lembrança permeia o rito religioso e a própria organização social. 

Como exemplo, cita-se o livro hebreu do Deuteronômio, localizado no Antigo Testamento da 

Bíblia cristã, que expõe o emprego fundamental da memória no cumprimento das leis divinas. 

Para Nascimento (2013), o Deuteronômio: 

Literariamente, apresenta-se como uma reexposição da Lei do Sinai (Ex 20-

24), para a segunda geração dos que saíram do Egito, de modo a fazê-los 

lembrar dos mandamentos divinos. [...] Em seus conteúdos, há a constante 

ênfase na necessidade de lembrar. Além disso, alguns textos apontam para 

contextos de manutenção e preservação da memória (NASCIMENTO, 2013, 

p. 60). 
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Jacques Le Goff, analisando a tarefa da memória na cultura judaico-cristã e o 

Deuteronômio, escreve:  

Pôde-se descrever o judaísmo e o cristianismo, religiões radicadas histórica e 

teologicamente na história, como "religiões da recordação" [cf. Oexle, 1976, 

p. 80]. E isto em diferentes aspectos: porque atos divinos de salvação 

situados no passado formam o conteúdo da fé e o objeto do culto, mas 

também porque o livro sagrado, por um lado, a tradição histórica, por outro, 

insistem, em alguns aspectos essenciais, na necessidade da lembrança como 

tarefa religiosa fundamental (LE GOFF, 1990, p. 443). 

 

Como se pode perceber, o Direito, na forma da lei hebraica, se instrumentaliza através 

da memória. O procedimento da recordação é peça fundamental para, no plano da metafísica 

espiritual, determinar uma soteriologia – a salvação do futuro e do presente funda-se no 

exemplo do passado – e, no plano material, garantir a validade do disposto na lei. 

Na Grécia antiga, onde a memória se tornou, efetivamente, uma técnica, o mnemon, 

espécie de funcionário da recordação, representa, segundo Le Goff (1990, p. 438), o 

aparecimento de uma função social da memória através do Direito. O autor, descrevendo este 

personagem e o situando na história, escreve: 

O mnemon é uma pessoa que guarda a lembrança do passado em vista de 

uma decisão de justiça. Pode ser uma pessoa cujo papel de "memória" está 

limitado a uma operação ocasional. Por exemplo, Teofrasto assinala que, na 

lei de Thurium, os três vizinhos mais próximos da propriedade vendida 

recebem uma peça de moeda "em vista de lembranças e de testemunho". 

Mas pode ser também uma função durável. O aparecimento destes 

funcionários da memória lembra os fenômenos que já evocamos: a relação 

com o mito, com a urbanização. Na mitologia e na lenda, o mnemon é o 

servidor de um herói que o acompanha sem cessar para lhe lembrar uma 

ordem divina cujo esquecimento traria a morte. Os mnemones são utilizados 

pelas cidades como magistrados encarregados de conservar na sua memória 

o que é útil em matéria religiosa (nomeadamente para o calendário) e 

jurídica (LE GOFF, 1990, p. 438). 

 

O mnemon, portanto, desempenha, para além de sua função mítica e sacra, 

representada pela lenda do escudeiro poético do herói, um papel institucional claro na 

sociedade grega de incipiente urbanização. Seu trabalho, numa analogia um tanto anacrônica, 

remete à figura de um juiz ou de um operador do direito, bem como a de um arquivo jurídico 

em si. Sua existência dúbia, que o coloca entre o mito e o funcionário público urbano, deixa 

clara que o processo de tecnização e dessacralização da memória, aliado à expansão urbana e 

seus dilemas civilizacionais, deram azo à utilização do Direito como um sistema mnemônico 

apurado. 
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A lei hebraica do Pentateuco, assim como o Direito grego antigo, lança mão da 

memória como meio de conservação e aplicação de normas. Os sacerdotes e os mnemones 

repetem, em seus atos, o exercício da recordação, alinhando as leis e os costumes à ação da 

constante rememoração. O Direito, portanto, através da rememoração e da amnésia seletivas, 

começa a reproduzir um sistema que se compõe a partir do arquivo jurídico – o mnemon é 

uma espécie “arquivo vivo” – e da manifestação da lei. 

Para Icleia Costa (1997), as instituições são frutos emergentes das variadas demandas 

sociais. Nas palavras da autora: 

Uma instituição acontece. É fruto de demandas sociais variadas, como 

variados são os tipos de instituições existentes. Nesse sentido, ao se instituir, 

a instituição é o novo. E o novo é o atual. Entender a instituição como 

acontecimento é entendê-la como interrupção de uma série, como um 

fenômeno que emerge como resposta a determinados problemas 

engendrados no seio da sociedade (COSTA, 1997, p. 32). 

 

 O surgimento e organização das cidades demandou a instituição de um sistema 

jurídico mais complexo. Este, por sua vez, demandou, como demonstrado nos exemplos 

supramencionados, a organização de um sistema mnemônico dinâmico que o sustentasse. Não 

existe, no Direito antigo, uma expressão legal que não se baseie na recordação e no 

esquecimento. Para a aplicação do Direito e para sua produção, deve-se realizar um constante 

exercício de rememoração, que constitui, como produto, um corpo legal ou consuetudinário.   

O livro do Deuteronômio, por exemplo, em sua função de recordação, demonstra a 

corporificação legal da lembrança. Nele, as leis não surgem do nada; se justificam pelo fato 

relevante passado que as ensejam e que não deve ser esquecido. O citado livro, ao determinar 

a celebração da Páscoa, festa que representa, para o povo hebreu, o sucesso do êxodo do 

Egito, descreve: 

Então sacrificarás a páscoa ao Senhor teu Deus, das ovelhas e das vacas, no 

lugar que o Senhor escolher para ali fazer habitar o seu nome; Nela não 

comerás levedado; sete dias nela comerás pães ázimos, pão de aflição 

(porquanto apressadamente saíste da terra do Egito), para que te lembres do 

dia da tua saída da terra do Egito, todos os dias da tua vida (BÍBLIA, 

Deuteronômio, 16:2,3). 

 

O ritual Pascoal, que faz parte da lei judaica, tem sua fundamentação nas dificuldades 

do povo Hebreu em sua estadia de aflição no Egito. A abstenção alimentar que se encontra 

disposta no texto funda-se na rememoração da adversidade alimentar do êxodo. O 

Deuteronômio comunica-se com aqueles que não puderam enfrentar na própria pele tais 
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adversidades, numa transmissão geracional realizada por um novo tipo de expressão da 

memória: a lei. 

Na Grécia, o Direito garante, assim como nos tempos atuais, a lembrança da existência 

de um direito – como o direito à propriedade – e a memória, objetificada na lei, nos 

documentos, dentre outros, garante a probabilidade deste direito. Le Goff escreve: “[...], por 

exemplo, Teofrasto assinala que, na lei de Thurium, os três vizinhos mais próximos da 

propriedade vendida recebem uma peça de moeda ‘em vista de lembranças e de testemunho” 

(LE GOFF, 1990, p. 438). 

A moeda da lei de Thurium compara-se, numa analogia anacrônica, ao registro de 

propriedade. O registro de propriedade, por sua vez, como objeto da memória, encontra-se 

armazenado, nos dias atuais, numa espécie de instituição da memória, um desdobramento da 

instituição maior (o Direito), que é o Cartório. Para Icleia Costa (1997): 

Na tipologia das instituições, as instituições-memória são secundárias ou 

desdobramentos de instituições que as antecederam. Arquivos, bibliotecas e 

museus organizam a memória da memória ao longo do tempo e são, por essa 

razão, encarregados da representação destas memórias (COSTA, 1997, p. 

34). 

 

O arquivo jurídico, produto direto da possibilidade da concretização da memória e das 

necessidades do desenvolvimento das cidades, é, também, um acervo material da produção 

mnemônica do Direito. Este arquivo irá comunicar-se, igualmente, com a identidade coletiva. 

Le Goff (1990), sobre o arquivamento, escreve:  

Com a expansão das cidades, constituem-se os arquivos urbanos, 

zelosamente guardados pelos corpos municipais. A memória urbana, para as 

instituições nascentes e ameaçadas, torna-se verdadeira identidade coletiva, 

comunitária (LE GOFF, 1990, p. 450). 

 

No entanto, não é apenas através da instituição-memória do arquivo jurídico que o 

Direito irá associar-se profundamente à memória. Como já explicitado a partir do caso do 

Deuteronômio, a própria “instituição primária” representada pelo Direito se reproduz e se 

instrumentaliza através da rememoração, pois: 

[...] as instituições lembram e esquecem. No âmbito da memória 

institucional, lembrar e esquecer constituem dois momentos de um único e 

mesmo movimento. Para que determinadas lembranças aflorem é necessário 

que outras fiquem adormecidas, contidas, silenciadas ou mesmo esquecidas. 

A memória é seletiva. A instituição, na medida em que retém o que interessa 

a sua reprodução, também trabalha por seleção (COSTA, 1997, p. 39). 
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O Direito, destarte, associa-se à memória de pelo menos duas formas distintas: a 

primeira, relacionada à sua produção, validade e aplicação, em um sistema mnemônico 

dinâmico, que trabalha a seleção e a valoração da recordação, através da lembrança e do 

esquecimento, para a produção de um objeto claro, na forma da lei e dos costumes (vide a Lei 

Hebraica); a segunda relacionada ao arquivo jurídico e os documentos nele contidos. 
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3 A MEMÓRIA COLETIVA 

 

3.1 A memória coletiva de Maurice Halbwachs 

 

Como demonstrado no capítulo anterior, a memória, em seu processo de constante 

invenção, comunica-se significativamente com as transformações do corpo social. O 

desenvolvimento de uma sociedade de incipiente urbanização deu azo à constituição de uma 

mnemotécnica apurada, que se liga, inclusive, a determinadas instituições que são igualmente 

frutos deste desenvolvimento. As mudanças da memória em relação à sua expressão na 

história, portanto, estão intrinsecamente ligadas às transformações da sociedade e esta ligação 

manifesta-se em sua corporificação: de certa maneira, os principais objetos tangíveis da 

memória coletiva referidos por este trabalho refletem, em sua constituição, a sua própria 

época, numa característica determinante para sua função mnemônica. Dito isto, ressalta-se a 

inseparabilidade do exercício da recordação com o meio social em que este se reproduz. 

A memória, por estar, em sua formação, diretamente ligada à sociedade e a seus 

componentes, torna-se, através de uma abordagem acadêmica, também objeto de estudos das 

ciências sociais. Formalmente, é Maurice Halbwachs, sociólogo francês, quem introduz a 

memória como disciplina social, expandindo um campo de análise que, antes dele, restringia-

se à filosofia e à psicologia (SILVA, 2016). Com Halbwachs e seus estudos, a memória 

transforma-se em uma grandeza dentro da sociologia positivista do início do séc. XX, 

alcançando o status de objeto de estudo científico.  Deve-se frisar, ao evocar a obra do citado 

autor, que a análise social do mesmo tem, como base principal, a produção sociológica 

positivista de Émile Durkheim. Portanto, no trabalho de Halbwachs, está fortemente inserida a 

noção de fato social, nos moldes definidos pelo pensamento durkheimiano e propagado pelas 

correntes positivistas associadas ao mesmo.  

De maneira simplificada, pode-se resumir, muito rasamente, o pensamento de 

Durkheim (e, consequentemente, o de Halbwachs) a partir de sua análise social desenvolvida 

em oposição à autonomia individual e ao subjetivismo. Esta predileção a um objetivismo 

científico irá inclinar Halbwachs a um exame sociológico essencialmente coletivo e que se 

opõe duramente à análise estritamente individual/subjetiva: 

Para estabelecer a Sociologia como ciência, Durkheim opõe-se à visão 

filosófica da autonomia individual. Não é o indivíduo que determina a 

sociedade, mas a sociedade que condiciona o indivíduo. A subjetividade 
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existe, porém é limitada. Ele introduz o conceito de “representações 

coletivas”, que “originam-se das relações que se estabelecem entre os 

indivíduos assim combinados ou entre os grupos secundários que se 

intercalam entre o indivíduo e a sociedade total”. Para compreender como a 

sociedade representa a si própria e ao mundo que a rodeia, é a natureza da 

sociedade, e não a de particulares, que deve ser considerada (WEBER; 

PEREIRA, 2010, p. 106). 

 

Halbwachs, portanto, ao associar-se à concepção sociológica durkheimiana, relaciona 

a recordação a seu aspecto coletivo e à sua construção social, extrapolando a barreira da 

memória majoritariamente individual anteriormente cultivado pela análise filosófica e 

psicológica do tema.  

A perseguição positivista de uma grandeza científica, objetiva, presente na obra de 

Halbwachs, tentará sanar a contradição chave para se desnudar o conceito de memória, que é 

aquela relacionada à sua objetividade ou subjetividade. Seriam as memórias puramente 

individuais ou nelas se encontraria a influência total do coletivo? Nesta batalha, o autor 

decreta a vitória esmagadora da objetividade ao posicionar a capacidade individual da 

rememoração no campo do plenamente influenciável. A subjetividade, neste caso, quando 

invocada, é relegada à sua concepção coletiva. Entretanto, mesmo com esta inclinação à 

análise coletiva e à sua objetividade, pode-se dizer que Halbwachs cultiva em seus estudos um 

apreço epistêmico pela experiência individual. Assim, apesar de ter como ponto de partida 

epistemológico a estrutura material dos grupos e populações (SANTOS, 2012), a noção da 

memória coletiva desenvolvida por Halbwachs nasce, primeiramente, da experiência 

individual da recordação – nos escritos de Halbwachs, elas são exemplificadas principalmente 

por sua própria experiência cotidiana – para então demonstrar sua personificação social. Desta 

forma, o autor evidencia, a partir do comportamento mnemônico do individuo, que suas 

memórias, aparentemente únicas e individuais, estão intimamente ligadas à coletividade. Para 

Myrian Sepúlveda dos Santos: 

Fiel ao conceito de representação coletiva durkheimiano, ele (Halbwachs) 

não pensa quadros sociais como um somatório de representações individuais. 

Apesar da concretude ou objetividade atribuída muitas vezes aos quadros 

sociais da memória, interessa-me enfatizar a percepção de Halbwachs de que 

a memória não é e não pode ser considerada o ponto de partida, porque ela 

nunca parte do vazio; a memória é adquirida à medida que o indivíduo toma 

como sua as lembranças do grupo com o qual se relaciona: há um processo 

de apropriação de representações coletivas por parte do indivíduo em 

interação com outros indivíduos (SANTOS, 1998, p. 5).  

 

A narrativa literária de sua principal obra sobre a rememoração, o livro A Memória 

Coletiva, de publicação póstuma, expõe que o autor, ao posicionar-se em primeira pessoa 
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(uma narrativa essencialmente individual, portanto), descrevendo sua própria experiência 

mnemônica, toma sobre si, indivíduo, os efeitos da influência social da memória. Desta 

forma, Halbwachs demonstra como, pela sua ótica sociológica, a memória coletiva se impõe 

sobre a memória individual de forma objetiva. Numa das passagens que introduzem o capítulo 

inicial do livro, sobre a memória individual e coletiva, Halbwachs descreve como as 

recordações de um simples passeio podem exprimir a presença da memória coletiva na 

formação das recordações individuais: 

Chego pela primeira vez a Londres, e passeio com várias pessoas, ora com 

um ora com outro companheiro. Tanto pode ser um arquiteto que atrai minha 

atenção para os edifícios, suas proporções, sua disposição, como pode ser 

um historiador: aprendo que tal rua foi traçada em tal época, que aquela casa 

viu nascer um homem conhecido, que ocorreram, aqui ou lá, incidentes 

notáveis. [...] Suponhamos que eu passeie só. Diremos que desse passeio eu 

não possa guardar senão lembranças individuais, que não sejam senão 

minhas? Não obstante, passeei só somente na aparência. Passando por 

Westminster, pensei no que me havia sido dito por um amigo historiador 

(ou, o que dá no mesmo, no que havia lido sobre ela em uma história) 

(HALBWACHS, 1990, p. 26).  

 

Para Halbwachs, a memória é “influenciada pelos quadros sociais que a antecedem e 

determinam” (WEBER; PEREIRA, 2010, p. 107). Portanto, para o autor, a memória 

individual “pura” é um fator inexistente, uma vez que a influência social coletiva na memória 

do indivíduo é suficientemente marcante abranger todas as suas recordações. Sobre a 

possibilidade da existência da memória individual, escreve o autor: 

Apesar de tudo, nada prova que todas as noções e imagens tomadas dos 

meios sociais de que fazemos parte, e que intervêm na memória, não 

cubram, como uma tela de cinema, uma lembrança individual, mesmo no 

caso em que não a percebemos. A questão toda é saber se uma tal lembrança 

pode existir, se é concebível. O fato que ela seja produzida, mesmo uma 

única vez, bastaria para demonstrar que nada se opõe a que intervenha em 

todos os casos. Haveria então, na base de toda a lembrança, o chamado a um 

estado de consciência puramente individual que - para distingui-lo das 

percepções onde entram tantos elementos do pensamento social - 

admitiremos que se chame intuição sensível (HALBWACHS, 1990, p. 37). 

 

Em Halbwachs não existe a recordação plenamente subjetiva que não seja uma espécie 

de “intuição sensível” (derivada do conceito filosófico de Henri Bergson, primeiro “mentor” 

de Halbwachs) e mesmo esta não escaparia dos meandros da influência coletiva, que se 

manifestam de maneira quase imperceptível no inconsciente individual. O autor, ilustrando a 

impossibilidade de uma recordação puramente individual, mesmo na tenra infância, diz que 

“uma ‘corrente de pensamento’ social é ordinariamente tão invisível como a atmosfera que 

respiramos” (HALBWACHS, 1990, p. 40). A memória em Halbwachs é, portanto, 
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essencialmente relacional, procedendo das relações sociais e espaciais de determinados 

grupos: a memória, então, é fruto das interações e é impossível que o indivíduo se lembre de 

qualquer coisa sozinho. Myriam Sepúlveda dos Santos, explicitando o que a obra de 

Halbwachs entende sobre a constituição das memórias individuais, escreve: 

A ênfase na memória coletiva no trabalho de Halbwachs é tão grande que 

coloca em questão a explicação da unidade inerente à construção do 

indivíduo. Como podemos compreender individualidade e diferença, se 

acreditamos que há um campo básico de significações que antecede os 

indivíduos e que se impõe a eles? Para Halbwachs, se as recordações são 

diferentes entre os indivíduos, é porque cada um deles tem um trajeto de 

vida único e, ao longo desta, adquire diferentes combinações dos quadros 

sociais já constituídos. A individualidade seria resultado de diversas 

combinações das construções sociais com as quais os indivíduos teriam 

mantido contato ao longo de sua trajetória de vida. Ele analisou a formação 

de alguns dos quadros sociais, como o da família, da religião e do trabalho. 

Mas, segundo ele, haveria muitos outros. Em La mémoire collective, 

ratificou a tese de que memórias individuais nada mais eram do que 

expressão do acaso, ou seja, expressão da composição arbitrária formada 

pelos quadros sociais da memória com que um indivíduo se defrontava 

durante sua vida (SANTOS, 2012, p. 77-78). 

 

A base espacial das recordações é um ponto chave na análise de Halbwachs. A 

contemplação dos lugares como ponto referencial da memória, perpassa os escritos do autor 

através dos símbolos e signos abrangidos pela percepção. Portanto, é através da linguagem 

destes locais e das relações desenvolvidas neles que se concretiza a comunicação entre o 

coletivo e o individual. A leitura espacial das lembranças realizada por Halbwachs, da qual 

deriva a criação de uma memória relacional fundada nas referências dispostas em 

determinado espaço, acompanha a narrativa literária do autor e, assim como a batalha entre a 

lembrança e o esquecimento, também pode ser exemplificada numa ilustração artística.  

Paul McCartney, ao compor a canção Penny Lane, lançada em fevereiro de 1967, 

pelos Beatles, realiza, à sua maneira, uma jornada mnemônica, nos moldes de Halbwachs, ao 

espaço de sua infância (Penny Lane é uma rua em Liverpool, Inglaterra) através dos sons e 

das imagens evocadas por tal lugar. Penny Lane, como disposto no refrão da música, está 

“nos olhos e nos ouvidos” (LENNON; MCCARTNEY, 1967) do eu-lírico, que passeia por 

seus signos e símbolos e evoca as memórias coletivas contidas em cada um deles. Este espaço 

da memória plenamente perceptível, tangível, que preenche as sensações, como na música 

gravada pelos Beatles, pode ser inteiramente absorvido e retido pela percepção do indivíduo. 

Entretanto, como lidar com a existência dos espaços abstratos e das memórias não tangíveis? 
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Em um dos capítulos de sua obra A Memória Coletiva, Halbwachs se debruça sobre 

um tema específico: os agrupamentos que supostamente se organizariam sem possuir uma 

base espacial clara e fixa em comum. Esta distinção entre agrupamentos por base espacial é 

feita pelo autor como decorrência de sua primeira abordagem sobre a memória coletiva, que 

leva em conta grupos cuja relação social provém, segundo o mesmo, de uma relação espacial 

e social direta, como os núcleos familiares, por exemplo. Dentre os tais grupos supostamente 

sem bases espaciais, se enquadram os agrupamentos jurídicos, econômicos e religiosos 

(HALBWACHS, 1990, p. 138). Halbwachs, entretanto, evocando a necessidade da percepção 

espacial para o desenvolvimento da memória coletiva, expressa que mesmo os grupos 

espacialmente destacados ocupam um lugar de recordação, ainda que este não seja 

fisicamente perceptível. Neste quadro, se posiciona o Direito:  

Se os habitantes de uma cidade ou de um quarteirão formam uma pequena 

sociedade, é porque estão reunidos numa mesma região do espaço. Deve-se 

dizer que isto é apenas uma condição da existência desses grupos, mas uma 

condição essencial e muito clara. Não é o que acontece exatamente com 

outras formações sociais. Pode-se mesmo dizer que a maioria delas tende a 

separar os homens do espaço, já que fazem abstração do lugar que eles 

ocupam e neles consideram apenas qualidades de outra ordem. Os próprios 

laços de parentesco se reduzem à coabitação e o grupo urbano não é outra 

coisa do que uma soma de indivíduos justapostos. As relações jurídicas estão 

fundamentadas sobre o fato de que os homens têm direitos e podem contrair 

obrigações que, pelo menos, em nossas sociedades, não parecem 

subordinados à posição deles no meio exterior (HALBWACHS, 1990, p. 

139). 

 

Halbwachs serve-se, então, da noção do direito à propriedade, talvez a ficção jurídica 

mais notável, para exemplificar o espaço jurídico e como este se liga intrinsecamente a uma 

memória coletiva. Segundo o autor, conceitos como o da propriedade só podem subsistir 

diante de uma percepção do status de propriedade, que é decorrente de um quadro de 

rememoração coletiva.  

Qualquer princípio que invoquemos para fundamentar o direito de 

propriedade, ele somente adquire algum valor se a memória coletiva intervir 

para garantir-lhe a aplicação. Como se poderia saber, por exemplo, que fui o 

primeiro a ocupar certa parcela do solo, ou que arei a terra, ou que 

determinado bem é produto de meu trabalho, se não nos reportássemos a um 

estado de coisas antigo, e se não estivesse convencionado que a situação não 

mudaria e quem poderia opor o fato sobre o qual fundamento meus direitos 

às pretensões de outros, se o grupo não conservasse a lembrança dele? 

(HALBWACHS, 1990, p. 146). 

 

O Direito, destarte, se fixa como um espaço de memória, cujo conceito e aplicação 

estão condicionados a certo exercício de rememoração. O “espaço vazio” do Direito, 
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incrustado de signos e símbolos evocativos da memória, é, em si, um espaço evocativo da 

lembrança, onde se desenvolve a base relacional essencial para a constituição de uma 

memória jurídica própria. 

Compreender a memória coletiva de Halbwachs em sua ligação direta com o Direito 

possibilita, igualmente, a compreensão de uma memória jurídica que se impõe coletivamente. 

Mesmo que esta não se componha de uma maneira tão objetiva quanto pretendida pelo autor, 

é inegável que uma memória coletiva dos grupos, percebida e absorvida individualmente em 

suas particularidades, é presente e permeia as relações sociais, e assim o é com o Direito. 

Desvendar como esta memória se arranja em espaços específicos e como ela se relaciona às 

instituições é o próximo passo deste trabalho. 

 

3.2 A memória cultural de Jan e Aleida Assman 

 

A percepção de um espaço abstrato da memória, que vai além da concretização dos 

objetos e dos lugares tangíveis, dá à recordação a possibilidade ser alçada a um novo patamar 

de compreensão sociológica. A memória, portanto, vestida em sua caracterização social, 

avança à antessala da cultura e toma um assento especial: o da identidade. Desta forma, pelo 

desenvolvimento sociológico, começou-se a compreender a memória, em seu aspecto social, 

como uma representação que se exprime além dos espaços fisicamente habitados, por meio de 

uma identidade coletiva. 

Os autores alemães Jan Assmann e Aleida Assmann desenvolveram, através dos 

estudos de Maurice Halbwachs, a noção de uma memória cultural que abrange a relação que 

o exercício da recordação possui com as instituições culturais. Esta memória cultural 

distingue-se da memória coletiva postulada por Halbwachs em seu caráter de condução e 

transmissão de características ligadas, especialmente, às memórias relacionadas à identidade 

coletiva, através de uma organização institucional. Jan Assman, introduzindo a memória 

cultural e especificando sua colocação dentro do escopo da memória coletiva, escreve: 

Memória cultural é uma forma de memória coletiva, no sentido de que é 

compartilhada por um conjunto de pessoas, e de que transmite a essas 

pessoas uma identidade coletiva, isto é, cultural. Halbwachs, todavia, o 

inventor do termo “memória coletiva”, foi cuidadoso em manter seu conceito 

de memória coletiva à parte do campo das tradições, transmissões e 

transferências, que nós propomos incluir no termo “memória cultural” 

(ASSMANN, 2016, p.118). 
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Desta forma, a memória cultural apresentada por Jan Assman não substitui a 

concepção de memória coletiva de Halbwachs, mas aproveita-se desta e delineia uma nova 

forma de rememoração que abrange um novo modo de conduzir temporalmente as 

lembranças, que, por sua vez, liga-se à esfera cultural da produção humana, por meio das 

instituições.  

O casal Assmann, moldando o corpo de sua ideia e reforçando as diferenças entre seu 

conceito e o apresentado por Halbwachs, busca distinguir a memória cultural do que 

denominou de memória comunicativa, principalmente em relação ao que tange à sua 

capacidade de reprodução temporal. A memória comunicativa, esta sim, confunde-se com 

conceito da memória coletiva trabalhada por Halbwachs (baseada nas relações comunitárias, 

espaciais e afetivas) e não se organiza institucionalmente, como a memória cultural, nem tem 

aspirações intergeracionais longilíneas, pelo contrário: “vive na interação e na comunicação 

cotidiana e, por essa única razão, tem uma profundidade de tempo limitada, que normalmente 

alcança retrospectivamente não mais que 80 anos, o período de três gerações que interagem” 

(ASSMANN, 2016, p.119). 

Prezando por seu caráter de condução intertemporal, a memória cultural organiza-se 

institucionalmente, armazenando e corporificando recordações que podem, através de sua 

preservação, se estender por gerações (ASSMANN, 2016, p.118). Esta forma de memória, 

portanto, trabalha a comunicação sujeito/objeto, onde o objeto, enrijecido institucionalmente, 

com sua memória simbólica concedida pela cultura, se comunica com o sujeito através de sua 

constante recorporificação. Desta forma, clarifica-se o importante papel dos espaços 

institucionalizados da memória e sua reprodução na constituição de uma memória e 

identidade coletivas. Entretanto, por que a memória cultural demanda, necessariamente, uma 

organização institucionalizada? Para Jan Assmann, a capacidade de recorporificação, ou seja, 

a capacidade de uma reprodução intergeracional rígida, demonstra a necessidade de uma 

memória não corporificada com fundamento institucional – no que se pode comparar com o 

espaço abstrato do Direito definido por Halbwachs: 

Para ser capaz de ser recorporificada na sequência das gerações, a memória 

cultural, diferentemente da memória comunicativa, existe também em forma 

não corporificada e requer instituições de preservação e recorporificação 

(ASSMANN, 2016, p.119). 

 

A memória cultural tem, portanto, uma função de reprodução intergeracional que só o 

desenvolvimento de uma mnemotécnica capaz de abrigar e transmitir símbolos e significados, 

como os proporcionados pela institucionalização, pode estabelecer.  



33 

 

Como já descrito neste trabalho, a comunicação oral da memória distancia-se de sua 

contraparte escrita em sua incapacidade de estabelecer uma reprodução automática e fiel do 

conhecimento.  As sociedades de tradição oral possuem memórias e as transmitem através da 

comunicação entre seus pertencentes, que realizam, neste processo de transmissão, uma 

reconstrução generativa de seu conteúdo. Por estar eminentemente ligada a um processo de 

reconstrução, a transmissão oral encontra uma clara limitação geracional, pois nela 

sobrevivem, pelas gerações, de maneira razoavelmente fidedigna, apenas aquelas memórias 

que têm como fundamento um arcabouço tradicional mítico e religioso, normalmente 

traduzidos em rituais. Ao analisar estes ritos e esta memória oral mítica, Jan Assman 

demonstra que, mesmo nas sociedades orais, uma organização institucional da memória é 

fundamental: 

Para o passado ainda mais remoto, todavia, há novamente uma profusão de 

informação que tem a ver com as tradições sobre a origem do mundo e a 

história mais antiga da tribo. Essa informação, todavia, não é completamente 

comprometida com a comunicação cotidiana, mas intensamente formalizada 

e institucionalizada. Ela existe na forma de narrativas, canções, danças, 

rituais, máscaras e símbolos; especialistas, tais como narradores, trovadores, 

escultores de máscaras e outros são organizados em guildas e têm que passar 

por longos períodos de iniciação, instrução e exame. Além disso, ela requer, 

para sua atualização, certas ocasiões durante as quais a comunidade se junta 

para uma celebração. Isso é o que propomos chamar de “memória cultural”. 

Em sociedades orais, como Vansina mostrou, há uma brecha entre a 

memória geracional informal referente ao passado recente e a memória 

cultural formal que se refere ao passado remoto, à origem do mundo e à 

história da tribo, e como essa brecha se desloca com a sucessão das gerações, 

Vansina a chama de “brecha flutuante” (“floating gap”). A consciência 

histórica, Vansina resume, opera em sociedades orais somente em dois 

níveis: o tempo da origem e o passado recente (ASSMANN, 2016, p.120). 

 

As sociedades de comunicação predominantemente oral, portanto, também 

compartilham uma memória cultural que, em certo aspecto, é institucionalizada. Pensa-se, 

assim, uma seara ampla de instituições, que não se restringem aos modelos determinados por 

um paradigma desenvolvimentista de sociedade.  

O grande objeto de estudos da memória cultural, deste modo, refere-se à capacidade 

de transmissão de uma lembrança, para além da própria existência desta. Desde a capacidade 

da rememoração oral, aos objetos da recordação que possibilitaram uma reprodução 

automática da memória, bem como a capacidade de uma composição coletiva da memória 

através da linguagem e dos signos oferecidos por estes objetos, a luta pela lembrança (em 

oposição ao esquecimento) define os caminhos a serem seguidos pela mnemotécnica, que se 

instrumentaliza institucionalmente. Devem-se garantir meios de ensino, transmissão ou 
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interpretação de uma determinada identidade cultural que se estenda por diferentes gerações e 

proporcione uma reprodução dirigida a determinado objetivo. Buscando este objetivo, a 

memória cultural se reproduz sem as amarras universalistas da reconstrução histórica exata, 

que é almejada, sobretudo, pela história e pela arqueologia, convergindo sua narrativa não no 

sentido de expressar o que é ou o que era, como fato histórico, mas o que deveria ser. Para 

Jan Assmann: 

A memória cultural é baseada em pontos fixos no passado. Até mesmo na 

memória cultural o passado não é preservado como tal, mas está presente em 

símbolos que são representados em mitos orais ou em escritos, que são 

reencenados em festas e que estão continuamente iluminando um presente 

em mudança. No contexto da memória cultural, a distinção entre mito e 

história desaparece. Não é o passado como tal, como é investigado e 

reconstruído por arqueólogos e historiadores, que conta para a memória 

cultural, mas apenas o passado tal como ele é lembrado. Aqui, no contexto 

da memória cultural, é o horizonte temporal da memória cultural que é 

importante. A memória cultural alcança no tempo pretérito somente até o 

passado que pode ser reclamado como “nosso” (ASSMANN, 2016, p.120). 

 

A memória cultural é, portanto, naquilo que se relaciona à sua constituição, 

intimamente atrelada a uma subjetividade coletiva, ou seja, liga-se à identidade de um povo 

em seu constante processo de reprodução intertemporal. Jan Assmann classifica a memória 

como um “conhecimento dotado de um índex de identidade” (2016, p.122), destacando o 

quanto o processo de rememoração representa um conhecimento do próprio indivíduo ou do 

grupo em suas especificidades. Pode-se dizer, destarte, que a dicotomia subjetivo/objetivo até 

então apresentada no trabalho encontra, na rememoração e na recorporificação da memória 

cultural, sua síntese. Percebe-se que, na memória cultural, no que tange a análise histórica, a 

distinção positivista entre documento e monumento como objetos da memória não persiste: 

todo documento é, em si, um monumento, pois não reproduz, em seu conteúdo, unicamente 

fatos puros, mas a identidade de quem os produziu. 

Como já citado, o modo de transmissão das memórias também é uma característica 

específica da memória cultural. Este tipo de memória, por estar sempre ligada a um arcabouço 

institucional possui, como meio de transmissão, portadores especializados no ofício da 

rememoração (ASSMANN, 2016, p. 123). Um dos exemplos desta especialização é o, já 

citado neste trabalho, guardião da memória, ancião que, nas sociedades de comunicação oral, 

se incumbe do papel pedagógico da transmissão das tradições de um grupo. A transmissão da 

memória cultural, destarte, tende a certa elitização, visto que aqueles que reproduzem o 

conteúdo da rememoração são, necessariamente, figuras que possuem uma distinção dentro 

destas comunidades. Esta hierarquização, típica de uma estrutura institucional, é uma das 
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características, dentre diversas outras, que se somam ao processo de corporificação e 

recorporificação das memórias. Segundo Assmann, são outras as características da 

transmissão dinâmica da memória cultural: 

Duas direções típicas têm uma significância estrutural e deveriam pelo 

menos ser brevemente mencionadas neste contexto. Uma diz respeito à 

transição da memória autobiográfica e comunicativa para a memória 

cultural, e a outra diz respeito, dentro dos limites da memória cultural, à 

passagem da retaguarda para a dianteira, da periferia para o centro, da 

latência ou potencialidade para a manifestação ou atualização e vice-versa. 

Essas mudanças pressupõem o cruzamento de fronteiras estruturais: a 

fronteira entre formas de memória corporificadas e formas midiatizadas e a 

fronteira entre o que nós propomos chamar de “memórias que trabalham” e 

“memórias de referência”, ou entre “cânone” e “arquivo” (ASSMANN, 

2016, p. 126). 

 

As direções citadas pelo autor têm importância para este trabalho, pois se comunicam 

de maneira essencial com o Direito. Compreender as distinções entre cânone e arquivo na 

memória cultural e como esta se aplica às instituições jurídicas em suas formas de reprodução 

é fundamental para, posteriormente, entender o Direito como um portador e um instrumento 

dinâmico da memória. 

A memória cultural organiza os signos e símbolos da memória coletiva. Utilizando-se 

de um arcabouço institucional, ela cria um espaço não corporificado para estender 

temporalmente as memórias tangíveis e intangíveis repercutindo um conteúdo sólido, rígido, 

da recordação e da identidade de um povo. Entretanto, como se dá a escolha das lembranças 

que vão compor esta instituição? 

 

3.3 Memórias que trabalham e memórias referenciais 

 

Aleida Assmann, par de Jan Assman no desenvolvimento do conceito de memória 

cultural, dedica-se, em um artigo denominado Canon and Archive, à análise das chamadas 

“memórias que trabalham e memórias referenciais” (ASSMAN, 2016, p. 126), descritas por 

seu esposo. Apresentam-se, portanto, as ideias de cânone e arquivo e como estas se 

desenvolvem e situam no contexto da memória cultural coletiva. Realiza-se, destarte, através 

desta apresentação, uma primeira incursão à dinâmica da eleição das lembranças que 

compõem a memória institucionalmente organizada. Frise-se que, assim como a própria 

habilidade natural da recordação, ambos, cânone e arquivo, estão intimamente ligados, para 
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além da possibilidade de rememoração, à amnésia do esquecimento e à habilidade da coleção 

e seleção de memórias. Aleida Assman, explicitando esta relação, escreve: 

Quando se pensa a memória, deve-se começar a pensar o esquecimento. A 

dinâmica da rememoração individual consiste numa perpétua interação entre 

a recordação e o esquecimento. Para que se recorde algumas coisas, outras 

coisas devem ser esquecidas. Nossa memória é altamente seletiva 

(ASSMAN, 2008, p. 97, tradução nossa). 

 

Retorna-se, portanto, ao que foi escrito no primeiro capítulo deste trabalho: numa 

perspectiva cultural, a memória não existe sem o horizonte do esquecimento. A capacidade de 

rememoração surge em oposição à amnésia e vai além: utiliza-se da mesma, de maneira 

seletiva, para estender-se culturalmente. Entretanto, como se dá este processo de esquecer e 

recordar seletivo que molda a memória cultural? 

Aleida Assmann (2008) identificou, na memória cultural, duas formas destacadas de 

amnésia: a que se dá de forma ativa e implica o esquecimento forçado, induzido, que inclui, 

muitas vezes, a destruição material do objeto que corporifica e representa a lembrança a ser 

esquecida, e a passiva, que é não intencional e manifesta-se através de atos como “perder, 

esconder, dispersar, negligenciar, abandonar ou deixar algo para trás” (ASSMANN, 2008, p. 

98, tradução nossa). O esquecimento passivo, uma vez que não provoca a destruição material 

da memória, guarda uma característica especial: a possibilidade de, num futuro qualquer, 

permitir o redescobrimento da memória esquecida através do objeto preservado. Funda-se, por 

meio da amnésia passiva, o esquecimento que preserva ao invés de destruir. 

Assim como a amnésia, a capacidade de rememoração também possui, para Aleida 

Assmann, a distinção entre suas ações ativa e a passiva. As instituições da memória ativa, ao 

qual se é atribuída a distinção do dinamismo do “trabalho”, organizam-se na preservação do 

passado corporificando-o no tempo presente, na busca de sua extensão, enquanto a memória 

passiva preserva o passado como o próprio passado temporalmente estabelecido (ASSMANN, 

2008, p. 98). A chamada memória ativa, portanto, busca a construção de um passado que se 

estenda temporalmente, ou seja, busca, através de uma ação dinâmica de seleção, um passado 

que seja presente, um passado estendido. Ilustrando sua teoria, Aleida Assmann escreve: 

Estes dois modos da memória cultural podem ser ilustrados e comparados a 

dois diferentes cômodos de um museu. Este museu apresenta seus objetos 

mais prestigiados para os espectadores através de apresentações, que são 

pensadas para atrair a atenção geral e provocar determinada impressão. O 

mesmo também possui armazéns lotados com outras pinturas e objetos em 

espaços periféricos, como porões ou sótãos, que não são apresentados 

publicamente. (ASSMANN, 2008, p. 98, tradução nossa). 
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Dá-se à memória que busca estender-se ao presente, ou seja, à memória que se compõe 

ativamente, representada na ilustração supramencionada pelo salão de objetos prestigiados no 

museu, o nome de cânone. À memória que se compõe passivamente e que preenche os 

armazéns do museu da ilustração dá-se o nome de arquivo (ASSMANN, 2008). Destarte, 

cânone e arquivo convivem na formação da memória coletiva, bem como o esquecimento, em 

sua modalidade ativa e passiva.  

O processo de canonização de uma memória é minucioso e implica um rigoroso 

procedimento de seleção e composição. Nele, dá-se a determinados elementos da recordação 

uma valoração maior que a de outros, assim como se confere um status de referência e 

importância superior, que garantirá sua existência e duração. São elementos da canonização: a 

seleção, a valoração e a duração (ASSMANN, 2008). Tais elementos são descritos por Aleida 

Assmann da seguinte forma:  

A seleção pressupõe decisões e lutas pelo poder; a valoração confere a esses 

objetos uma aura e um status sacrossanto; duração, na memória cultural, é o 

objetivo central do procedimento. Um cânone não é uma lista de 

ocorrências; é, em vez disso, independente da mudança histórica e imune aos 

altos e baixos do gosto social (ASSMANN, 2008, p. 100, tradução nossa). 

 

O cânone deve possuir certa rigidez, não se curvando a qualquer tipo de modismo ou 

gosto, uma vez que, por um considerável período de tempo, encontra-se nele a mais alta 

referência para as decisões e dele partem as tendências. A persistência temporal, característica 

mais marcante do cânone, o estende a outras gerações, que devem reinterpreta-lo e adaptá-lo a 

seu tempo. O cânone é, portanto, paradigmático. Entretanto, mesmo buscando enrijecer o 

passado no presente, o cânone não é imutável e é disputado, através de seu processo de 

seleção, pelas relações de poder. Diante de tais características, torna-se óbvia para um 

operador do Direito uma analogia feita entre o cânone da memória cultural (e de sua 

relevância) e os Direitos Fundamentais estabelecidos constitucionalmente: ambos são 

fundamentais, ambos têm sua duração imposta por uma rigidez e ambos são disputados nas 

diversas esferas de poder. 

A rememoração passiva, denominada arquivo, situa-se, segundo Aleida Assmann 

(2008, p. 102) nos limites existentes entre o cânone e o esquecimento. O arquivo, em si, como 

já destacado neste trabalho, no tópico 1.3 (A institucionalização da memória e o Direito), é 

uma instituição importantíssima para o desenvolvimento urbano da humanidade e ele mesmo 

foi fruto de um avanço comunicativo obtido com a escrita. Os arquivos, muitas vezes, são os 

habitat naturais dos documentos. É, portanto, através dos arquivos que se constitui a memória 
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objetiva ansiada pelos historiadores positivistas, que viam, nestes objetos, uma reprodução 

fidedigna do passado e, assim sendo, cientificamente relevante: 

Nos estudos literários, o arquivo é um conceito que, assim como o trauma, 

fixaram-se no centro do discurso pós-estruturalista e pós-colonial: nestes 

estudos, entretanto, é frequentemente desconectado da instituição empírica e 

usado de maneira metafórica, como um tropo altamente sugestivo. De 

acordo com uma famosa declaração de Foucault, o arquivo é “a lei que 

determina o que pode ser dito” (186s.). Para aproximar esta afirmação do 

nível das instituições empíricas, ela pode ser reformulada da seguinte 

maneira: O arquivo é a base do que pode ser dito no futuro sobre o presente, 

quando se tornará o passado (ASSMANN, 2008, p. 102, tradução nossa). 

 

Os arquivos, apesar de, numa abordagem histórica positivista, também serem 

paradigmáticos, são datados: não possuem a característica monumental de relevância do 

cânone, pois, apesar de avançarem sobre as ondas do tempo como um valioso objeto de 

conhecimento, perdem-se no mar da atribuição de valor, sendo relegados à função de 

apêndices de informação. São o que são: o passado e tão somente o passado, vivendo apenas 

por seu interesse acadêmico ou científico. O arquivo, destarte, é inerte e, como objeto, 

depende de seu observador para tomar uma forma que lhe qualifique como um acervo de 

produção mnemônica. 

Mesmo com suas características peculiares, o arquivo é o espaço da memória mais 

óbvio dentre seus espectadores comuns. A memória, para muitas acepções, deve ser 

necessariamente inerte e viver neste estado de latência entre a recordação e o esquecimento 

proporcionado pelo arquivamento. Pensa-se na memória sempre atrelada a locais como os 

arquivos públicos, os museus, dentre outros acervos mais ou menos empoeirados, e nunca 

como um mecanismo vivo de reprodução e recorporificação constante.  

Cânone e arquivo, apesar de distintos, unem-se e se complementam na constituição da 

memória cultural. Deve-se frisar que, em suas funções, ambos estão sempre interagindo, 

através de um constante reposicionamento de papéis, já que a memória passiva, de referência, 

é um acervo valioso para a memória canônica e esta, por sua vez, pode, ao fim de seu ciclo de 

importância, ser reposicionada como arquivo, de forma que os espaços em que habitam, 

porventura, se confundem. Explicita-se, através desta característica, uma interdependência 

descrita por Aleida Assmann: 

A memória referencial, por exemplo, fornece um acervo rico para as 

memórias que trabalham, o que significa que os elementos do cânone podem 

ser "alienados" e reinterpretados como elementos do arquivo (que é o 

método do Novo Historicismo). Elementos do cânone também podem ser 

tornados arquivo, enquanto elementos do arquivo podem ser canonizados. É 
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exatamente esta interdependência entre diferentes domínios e funções que 

cria a dinâmica da memória cultural e mantém a energia fluindo. 

(ASSMANN, 2008, p. 104-105, tradução nossa). 

 

Portanto, apesar de seu estado de constante latência, ou seja, de sua incapacidade de, 

por autonomia própria, inserir-se em uma relação dinâmica de rememoração, o arquivo, 

quando constituído, possui uma relevante importância memorial em relação ao cânone.  

Em sua particularidade, qual seja, a habilidade de armazenar dados, o arquivo, como 

memória passiva, guarda segredos e informações que possuem extrema estima e relevância. 

Este estigma de guardião dos saberes faz com que o arquivo seja disputado como forma de 

poder político em diversas escalas. A habilidade social de desenvolvimento de um arquivo de 

memórias completo e organizado pode, igualmente, definir a identidade histórica de um povo 

e de como esta será preservada no romper das eras. A análise do conteúdo de um arquivo 

pode, também, revelar muito: entender os silêncios contidos em um documento ou a forma 

como este se organiza e se expressa proporciona, do ponto de vista histórico, uma leitura 

essencial. Aleida Assmann cita a importância particular dos arquivos expondo como uma 

sociedade totalitária lida com eles: 

Nos estados totalitários, também não há armazenamento de memória, mas 

por razões muito diferentes. Nesse tipo de estado, como Orwell mostrou em 

seu romance “1984”, cada vestígio do passado deve ser alterado ou 

eliminado, porque é uma prova autêntica e tem o poder de esmagar a versão 

oficial do passado na qual os governantes baseiam seu poder. O protagonista 

de Orwell, Winston Smith, é um arquivista paradoxal que está engajado no 

projeto de apagar rastros e reescrever as fontes históricas para torná-los um 

espelho do presente. Este esforço paranoico é considerado necessário para a 

proteção do estado, porque uma referência independente ao passado pode 

desencadear uma contra-história que desafia a versão totalitária do passado e 

prejudica o estado (ASSMANN, 2008, p. 105, tradução nossa). 

 

A seleção das memórias, através da síntese da lembrança e do esquecimento, por meio 

do procedimento de canonização e arquivamento desnuda o funcionamento de determinadas 

instituições, como Direito, que esquecem e relembram buscando determinado objetivo: no 

caso jurídico, em específico, a constituição de um status mnemônico rígido, que se estende do 

passado ao futuro, mantendo o funcionamento de seu sistema por determinados fundamentos, 

ritos e signos. 
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4 O DIREITO E A MEMÓRIA  

 

4.1 O Direito como um recipiente da memória cultural 

 

Aleida Assmann, em seu livro Espaços da recordação: formas e transformações da 

memória cultural (2011), descrevendo a recordação através de uma metáfora literária, 

objetifica o espaço mnemônico na forma de caixas (ou arcas). Assim, para a autora, algumas 

caixas míticas presentes na literatura como a arca de Noé e a arca da Aliança representam, 

através de suas particularidades anatômicas – o espaço disposto e armazenado em um objeto 

simetricamente contido –, “um microcosmo, um mundo em formato miniatura” (2011, p. 

125), em um contexto em que se busca delinear a seletividade, a restrição e o armazenamento 

da memória cultural. O recipiente transportável representado pela arca, cujo conteúdo se 

transmite, geracional e espacialmente, é um signo, destarte, do “refinamento da memória 

cultural” pelos tempos (ASSMANN, 2011, p. 126). A caixa, portanto, é inicialmente o 

símbolo de um refúgio para a recordação – guarda-se na caixa aquilo que se busca proteger do 

inevitável esquecimento; o conteúdo mais valioso, mais importante, que deverá ser conduzido 

à posteridade. Tem-se, no recipiente da memória representado pela caixa, um lugar de 

recordações meticulosamente coletadas e valoradas diante da limitação de seu espaço. A 

existência desta caixa mnemônica impõe, assim, uma lógica que estabelece que quanto menor 

o espaço de armazenamento, mais valioso é o seu conteúdo (ASSMANN, 2011, p. 125).  

Assim como a memória, em sua dimensão coletiva, se comunica com o corpo social de 

determinado tempo, numa relação que se reflete, diretamente, em sua função memorativa, a 

caixa mnemônica também se metamorfoseia pelas marés do tempo. Como determina Aleida 

Assmann (2011), a função do recipiente da memória na literatura desloca-se ao navegar pelos 

distintos períodos da história e sua igualmente distinta relação com a memória cultural.  Ao 

fim de sua ilustração, a autora pontua a inversão do papel da caixa mnemônica através de 

certos exemplos: 

A temática da caixa mnemônica altera-se e alcança seu inverso: vai-se do 

livro e da memória como nexo salvífico, passa-se pela intensificação de sua 

valorização por meio da seleção e restrição e alcança-se a crise da memória 

cultural, dramatizada no “caixote cruel”, cujo peso oprime a vida 

(ASSMANN, 2011, p. 142). 
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O espaço de conservação da memória cultural, assim, assume diferentes dimensões: 

vai do valor e preciosidade de uma caixinha de joias, cujo recinto de armazenamento é 

mínimo e valioso, ao fardo pesado de um caixote cruel de acordo com o papel que a 

recordação desempenha em determinado período de uma sociedade. 

Tem-se, portanto, na caixa mnemônica, em sua descrição como um porta-joias, a 

representação mítica do procedimento de canonização da memória citado no tópico 2.3 deste 

trabalho (Memórias que trabalham e memórias referenciais). Percebe-se, neste recipiente, 

através das características destacadas – principalmente no apontamento da preciosidade de seu 

espaço – a rigorosidade da seleção de seu conteúdo, visto que este não pode ser composto, 

quando em sua personificação mais “nobre”, pelos bens efêmeros, e sim pelos mais valiosos. 

Seu esforço intertemporal, demonstrado pela caixa que rompe as barreiras do tempo e do 

espaço como guardiã de um tesouro ou de um conhecimento essencial, representa o esforço da 

recorporificação do cânone como modelo fundamental de um passado que se estende, com 

relevância, ao futuro. 

Entretanto, o constante procedimento de seleção, quando imposto a um espaço valioso, 

de capacidade limitada, como o aqui ilustrado, induz, nas coisas que habitam este espaço, o 

afloramento de uma característica específica: sua volatilidade. Entende-se por volátil, neste 

caso, algo que, apesar de corresponder a uma preciosidade a ser guardada, está 

constantemente sujeito às mudanças significativas que, cedo ou tarde, se apresentarão. Assim 

sendo, ao faltar espaço e sobrar matéria, mesmo o bem mais precioso do cânone, diante do 

ininterrupto procedimento de seleção, sofre com os caprichos do tempo, que podem 

converter-lhe em alguma tralha sem valor. Este bem desvalorizado, volátil, deverá ser 

removido do tesouro e substituído por algo novo e que preencha a função de valor 

anteriormente desempenhada, de forma similar ou superior. E é justamente nesta volatilidade, 

unido ao intuito de seleção e à capacidade de preservação, que a caixa mnemônica se espelha 

no Direito.  

Por esta volatilidade, ou seja, a possibilidade de uma constante, porém limitada, 

renovação, a valorização do espaço mnemônico como recipiente das recordações selecionadas 

pode muito bem ser comparada ao processo de formação de uma memória jurídica. Assim, o 

procedimento de seleção e restrição intrínseco à atividade jurídica, que produz a lei e as 

informações consideradas juridicamente relevantes, encontra correspondência na seletividade 

da caixa mnemônica, uma vez que ambos trabalham com a contradição presente no constante 

procedimento de eleição: no caso da caixa mnemônica, realizado através do que deve ser 
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contemplado pelo acolhimento ou descarte; no caso do Direito, aquilo que deve ou não ser 

eleito juridicamente relevante. Os dois, para tanto, utilizam-se da recordação e do 

esquecimento para selecionar aquilo que os interessa. Stephan Kirste (2008), observando a 

semelhança entre o processo de formação da memória cultural e o sistema jurídico, pontua: 

Conforme dito antes, com base em seleção (canonização), em ritualização 

(Rudolf von Jhering: A luta pelo direito) e em conformação, a memória é a 

unidade de esquecimento e a lembrança, a capacidade ativa de indivíduos, 

assim como de sistemas sociais. Mediante a canonização de normas válidas e 

a conformação de sua mudança, mas também por meio da seleção de 

evidência relevante em julgamentos e da força legal de decisões judiciais, o 

direito mostra a mesma estrutura. É assim possível falar de memória jurídica. 

(KIRSTE, 2008, p. 140) 

 

Fala-se, então, neste trabalho, de um Direito que também (e não apenas) se consiste a 

partir da memória. Para além de possuir um conteúdo memorial e de se fundamentar na 

constante rememoração deste conteúdo (como ilustrado pela citação ao Deuteronômio no 

primeiro capítulo deste trabalho), o Direito é uma instituição que se comporta nos moldes 

definidos pela memória cultural, preservando e descartando as recordações que a compõem e 

as materializando através da norma e do corpo jurídico. 

Entretanto, como a preservação e volatilidade, características de um espaço da 

memória cultural, podem coexistir em um sistema que preza pelo dinamismo, como o Direito? 

Neste caso, ao dividirem um espaço comum entre si, dinamismo e preservação podem ser 

entendidos, erroneamente, como conceitos contraditórios, visto que a mudança constante do 

Direito opõe-se, no senso comum, à noção de conservação apresentada como sendo 

característica de um recipiente da memória. Entretanto, como explicitado neste trabalho, a 

rigidez proposta pelo procedimento de canonização não implica, necessariamente, uma 

imutabilidade, mas um constante processo de transformação. Muda-se constantemente, mas 

não de forma arbitrária. Desta forma, o cânone da memória cultural impõe certa rigidez, que 

não pode ser superada por qualquer fator, mas que mesmo assim é disputada em diversos 

aspectos. Stephan Kirste, discorrendo sobre a estrutura temporal do direito e sua função 

mnemônica na abordagem do passado, escreve: 

Essa abordagem seletiva do passado seria vã, contudo, se a lei fosse 

arbitrariamente modificável. Sua estabilidade dependeria então da vontade 

dos detentores do poder, sujeitando a lei às mudanças culturais. No mesmo 

sentido, a mudança legal também precisa ser submetida a normas. Elementos 

centrais do direito codificado são as regras secundárias como fonte de 

validade para as regras primárias. Essas regras secundárias não somente 

estabilizam as primárias, mas também garantem as regras de modificação. 

Isso significa que até o passado, recepcionado seletivamente, não dura para 
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sempre, mas – pelo menos potencialmente – apenas por algum tempo, até 

poder ser esquecido pelo direito. Essas regras de mudança são a base da 

autonomia temporal da lei em relação à alteração social. Elas constituem 

também os pilares da influência da lei sobre a memória social. Elas protegem 

a lei de mudança involuntária e assim criam um presente estendido que 

Assmann considera objetivo primordial de qualquer memória (KIRSTE, 

2008, p. 140). 

 

O espaço da recordação objetificado na caixa mnemônica possui como característica 

marcante, além da valorização de seu conteúdo, a particularidade da transferência. O objeto 

móvel, representado pela caixa mnemônica, pode ser transferido a diferentes localidades e se 

prolonga entre as gerações. O Direito, como um recipiente da recordação, também tem em sua 

preservação um objetivo temporal, pois busca enrijecer o futuro. Nas palavras de Kirste:  

O direito objetiva enrijecer o futuro, como dito. Pretende interferir no curso 

dos eventos. Assim, o passado não é apenas recepcionado nos elementos 

fáticos da norma, mas já é a um passado selecionado que o direito se refere. 

E, também nas consequências jurídicas, o direito não aceita a relação causal 

natural, mas a substitui por uma consequência intencional. A seleção feita 

pela codificação significa que o passado é parcialmente lembrado e 

parcialmente esquecido e deve importar para o futuro apenas sob essa forma 

(KIRSTE, 2008, p. 139). 

  

Esta pretensão temporal do Direito, por sua vez, se concretiza através de sua 

institucionalização. Como já dito, quando da descrição da memória cultural, a 

institucionalização é um elemento essencial para que o conteúdo devidamente selecionado e 

canonizado seja recorporificado no decorrer das gerações. É, portanto, pela constante 

reprodução do sistema jurídico institucionalizado, que o espaço mnemônico abstrato do 

Direito, com seus signos e rituais, se corporifica entre as gerações, concretizando um presente 

estendido. 

Diante do que foi mencionado, assume-se que o Direito, por sua constante atividade de 

seleção de conteúdo, realizada pela instrumentalização da recordação e do esquecimento, e 

por sua pretensão de extensão e transferência temporal/geracional, é também um recipiente da 

memória cultural. Sua operação é iminentemente recordatória, pois traduz, em objetos 

materializados pelo conteúdo jurídico, aquilo que deve ser constantemente relembrado e 

recorporificado com o passar das gerações. A produção de normas e princípios, bem como a 

interpretação e aplicação de suas disposições, é, igualmente, uma atividade de rememoração, 

pois lida com a transferência temporal do conhecimento a afirmação da identidade de um 

sistema social. O Direito guarda, portanto, dentro de si, em seu precioso recipiente, a 

recordação. 
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 Entretanto, indaga-se: o que define o valor dos objetos que irão ocupar o espaço deste 

recipiente? A análise da ideia de bem jurídico, cuja eleição conceitual também se exprime 

através de uma espécie de “filtragem”, pode apontar um caminho para que se elucide esta 

questão.  

Há um consenso em relação ao processo de eleição de um bem jurídico – sabe-se que, 

assim como o próprio Direito, o bem jurídico não permanece estático no tempo, modificando-

se através da comunicação existente entre a percepção deste bem e a sociedade. A partir desta 

percepção, o bem jurídico é alçado à categoria sistemática de bem a ser protegido (ISHIDA, 

2021). Neste sentido, o bem jurídico eleito como tal relaciona-se à composição ativa da 

memória, através do procedimento de canonização, uma vez que, assim como a memória 

cultural canonizada, possui uma função paradigmática, busca estender-se temporalmente, e 

encontra-se disputado pelos fatores sociais que o elegem. O bem jurídico, portanto, é 

essencialmente um dado que, de alguma forma, é rememorado e recorporificado 

constantemente e, por isso, além de um valor socialmente relevante, é também uma memória. 

Conceitos juridicamente tutelados como a propriedade, a saúde e até mesmo a vida, 

encontram-se protegidos no espaço do Direito e igualmente se prolongam, como recordações, 

nas marés do tempo. Como exemplo, o Direito Penal brasileiro, através do disposto em sua 

codificação, delineia explicitamente o procedimento de seleção dos bens jurídicos, 

expressando, inclusive, a maior ou menor preciosidade destes pela cominação em abstrato de 

suas penas. Nele, encontram-se numerosas ilustrações da volatilidade e mutabilidade de tais 

bens. Crimes podem ser valorados em consonância com sua incidência em determinado 

espaço ou tempo, assim como podem ser simplesmente descriminalizados e legados, pelo 

menos em sua pretensão punitiva, à desvalorização.  

Realiza-se, portanto, pela dogmática jurídica, um processo de eleição (ou filtragem, 

como utilizado aqui), no qual se decide qual recordação é ou não relevante para ser 

instrumentalizada como bem jurídico e, em caso de relevância, em qual grau esta se 

manifesta. O sistema jurídico, desta forma, através da dogmática, desenvolve sua memória 

jurídica num procedimento similar à escolha das recordações a serem guardadas (e lembradas) 

na caixa mnemônica, separando lembrança de esquecimento. Para Stephan Kirste: 

A dogmática tem precisamente uma função de memória no sistema jurídico: 

ela desenvolve estruturas de significados, acúmulo de experiências e 

seleciona e mantém latentes os argumentos não escolhidos pelo sistema 

central, que assim são movidos para a periferia. A dogmática jurídica está 

em constante trabalho de separar lembrança de esquecimento (KIRSTE, 

2008, p. 29). 
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A dogmática, desempenhando a função de um seletor de lembrança e esquecimento, 

exerce também uma função de controle, pois, na construção da coletânea de recordações que 

compõem o Direito, instrumentalizam, pela a amnésia, o silêncio do que não será recordado. 

À dogmática jurídica, como preciosidades a serem guardadas na caixa mnemônica, só 

importam as lembranças que retroalimentem seu sistema na corporificação de uma 

determinada identidade jurídica. Portanto, a recordação, pelo sistema de canonização do 

Direito, só abrange aquelas que podem ser consideradas as boas memórias. 

 

4.2 O Direito como uma memória dinâmica 

 

Em 1942, Jorge Luís Borges escreveu um pequeno conto ficcional intitulado Funes, El 

Memorioso. Nele, se narra a história de Irineu Funes, um jovem uruguaio que, após um 

trágico acidente que lhe deixou paraplégico, desenvolve uma memória milagrosa, capaz de 

convertê-lo em um perfeito receptor da recordação. Funes se lembra de todas as coisas em 

pequenos detalhes e nada lhe escapa da percepção – sua mente é como um recipiente da 

memória de espaço ilimitado, que realiza uma acepção irrestrita das recordações, uma vez que 

não opera o esquecimento, apenas a constante e infinda lembrança. Borges, narrando os 

prodígios de Funes, escreve: 

Essas lembranças não eram simples; cada imagem visual estava ligada às 

sensações musculares, térmicas, etc. Podia reconstruir todos os sonhos, todos 

os entressonhos. Duas ou três vezes havia reconstruído um dia inteiro; nunca 

havia duvidado, cada reconstrução, porém, já tinha requerido um dia inteiro. 

Disse-me: "Mais recordações tenho eu sozinho que as que tiveram todos os 

homens desde que o mundo é mundo". E também: "Meus sonhos são como a 

vigília de vocês". E, igualmente, próximo do amanhecer: "Minha memória, 

senhor, é como despejadouro de lixos" (BORGES, 1997, p. 114).  

 

A memória em Funes, apesar de prodigiosa, é, como dito, um despejadouro de lixos: 

não seleciona o conteúdo a ser guardado e não o sistematiza; apenas o recebe sem critérios. O 

personagem criado por Borges, como relatado no conto, é capaz de assimilar os signos e 

símbolos presentes na memória de maneira singular, a ponto de renomear os números 

decimais com nomes únicos e próprios, mas é incapaz de compreender um sistema básico de 

numeração em sua particularidade: 

Em lugar de sete mil e treze, dizia (por exemplo) Máximo Pérez; em lugar de 

sete mil e catorze, A Ferrovia; outros números eram Luis Melián Lafinur, 

Olimar, enxofre, os bastos, a baleia, o gás, a caldeira, Napoleão, Agustín de 

Vedia. Em lugar de quinhentos, dizia nove. Cada palavra tinha um sinal 
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particular, uma espécie de marca; as últimas eram muito complicadas... 

Tentei explicar-lhe que essa rapsódia de vozes inconexas era exatamente o 

contrário de um sistema de numeração. Disse-lhe que dizer 365 era dizer três 

centenas, seis dezenas, cinco unidades; análise que não existe nos "números" 

o Negro Timóteo ou manta de carne. Funes não me entendeu ou não quis 

entender-me (BORGES, 1997, p. 115). 

 

Através de Funes, se apresenta o perfeito exemplo de uma memória calcificada, sem 

uma mnemotécnica, que não se reproduz, somente estoca informações singulares. Entretanto, 

a capacidade plena de rememoração não consiste apenas na estocagem de uma determinada 

informação, mas na possibilidade de, através da recordação constante, reconstruir os 

conhecimentos e, se possível, recorporificá-los. Daniel Vieira Sarapu (2012), transcrevendo a 

análise de Raffaele di George à citada obra de Jorge Luís Borges, diz que, no caso do Direito, 

a memória deve ser analisada sob “a perspectiva da organização e do acesso ao conhecimento 

da experiência do passado – e não como registro ou arquivo de informações, tal como 

tradicionalmente se concebia a memória” (DI GEORGE apud SARAPU, 2012, p. 278). 

Portanto, para que se compreenda a memória em sua associação com o Direito e sua estrutura 

dinâmica, não se pode pensar numa coleção de lembranças estáticas, como a de Funes, mas 

em um processo sistemático de recordação e constante recorporificação da memória. 

Em consonância com o escrito por Jan Assman (2016) e Stephan Kirste (2008), o 

Direito, como instituição e espaço da memória cultural, busca, através procedimento de 

seleção da recordação, construir seu tempo pretérito. Este, por sua vez, não se liga 

necessariamente à relação temporal objetiva de um passado segundo algo concebido como a 

realidade dos fatos, mas a um passado que se molda de forma a possibilitar uma determinada 

operação jurídica e a própria subsistência do Direito. O tempo, então, torna-se um fator ainda 

mais importante na compreensão do funcionamento de um sistema dinâmico da memória, 

visto que grandezas cronológicas como o passado e o futuro intercomunicam-se através da 

lógica jurídica. Daniel Vieira Sarapu, escrevendo sobre a temporalidade do Direito, discorre:  

De um lado, o sistema jurídico observa-se a si próprio em sua experiência 

passada e aprende a produzir comunicações exitosas em sua proposta de 

produzir a estabilização das expectativas de comportamento. Haja vista esta 

finalidade específica – e, com ela, a ameaça de sobrevivência do próprio 

sistema – o sistema precisa produzir um estado que venha a atender a 

necessidade de reprodução e sobrevivência do próprio sistema. Assim, o 

sistema não enxerga a experiência do passado de maneira objetiva, como 

aquilo que efetivamente ocorreu na realidade dos fatos. Ao contrário, a 

realidade pretérita é construída a partir do modo como o sistema organiza o 

acesso às informações do passado em seu interior a fim de selecionar e 

esquecer experiências que produzem a sua inoperância (SARAPU, 2012, p. 

274).  
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O Direito, portanto, visando uma perfeita operação de seu sistema, constrói e seleciona 

o conhecimento memorial pretérito que constituirá o dever ser do futuro. 

No Direito, a concretização do passado estendido pretendido pelo cânone da memória 

cultural de Aleida Assmann (2008) no futuro enrijecido definido por Kirste (2008) se realiza a 

partir do processo contínuo de produção do tempo pretérito (ou seja, da criação do passado), 

através da lógica imposta pela recordação e esquecimento seletivos. O presente é analisado 

constantemente a partir das bases paradigmáticas que foram determinadas pelo passado 

construído e projetadas para um futuro que deve se enrijecer. Desta forma, a memória é 

conservada (na medida em que ela deve lembrada ou esquecida) para instrumentalizar um 

sistema dinâmico de recordação e esquecimento.  

Etimologicamente, a palavra “anistia” remete, em suas origens, à expressão grega 

amnestía, que quer dizer “esquecimento” (NASCENTES, 1966, p. 48). Em algumas 

concepções, o ato de “anistiar” ou de “conceder anistia” possui, como essência, a finalidade 

de promover ou incitar a amnésia de um fato que, por alguma particularidade, busca-se 

esquecer. No Brasil, a experiência relevante mais recente de anistia deu-se como 

consequência do tenebroso período de ditadura civil-militar vivenciado entre os anos de 1964 

e 1985. A análise da Lei n° 6.683 de 28 de agosto de 1979, a Lei da Anistia, (pertencente a 

então incipiente tentativa de abertura política da ditadura civil-militar) pode exemplificar 

como a modulação da recordação e do esquecimento – sobretudo do esquecimento – 

instrumentalizam a produção jurídica. 

No momento em que se ensaiava a possibilidade de uma Lei da Anistia, determinados 

movimentos populares a reivindicavam em sua dimensão mais abrangente, na forma de uma 

anistia ampla, geral e irrestrita. Estes movimentos, no entanto, se frustraram já na concepção 

da almejada lei, pois esta, pelos moldes definidos pelo então ditador João Batista Figueiredo, 

possuía exceções significativas e que apontavam claramente para constrições e restrições 

direcionadas aos opositores do regime. A mais marcante das tais exceções encontra-se 

disposta no art. 1º,§2º, da Lei da Anistia, que dispõe: “excetuam-se dos benefícios da anistia 

os que foram condenados pela prática de crimes de terrorismo, assalto, sequestro e atentado 

pessoal” (BRASIL, 1979). Para Carla Simone Rodeghero (2009), excetuar tais práticas de 

uma anistia não estendia o indulto àqueles que participaram da luta armada contra a ditadura, 

numa clara reafirmação dos princípios da Doutrina de Segurança Nacional e, 

consequentemente, legitimação do estado de exceção até então instaurado no Brasil. Além 
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disso, outras disposições da Lei de Anistia confirmavam a intenção espúria da ditadura 

brasileira, que, já apodrecida, tentava moldar à sua própria imagem o seu inevitável fim: 

Segundo afirma a historiadora Greco (2003), a lei de anistia do governo 

reflete a matriz na qual foi gerada a Doutrina de Segurança Nacional e está 

marcada pela lógica do esquecimento. Três dos seus tópicos visavam ocultar 

a verdade e interditar a memória. É o caso (i) da menção aos crimes conexos; 

(ii) da exclusão dos crimes associados ao terrorismo; e, ainda, (iii) do 

tratamento dado aos mortos e aos desaparecidos. A reciprocidade gerava, 

segundo a autora, a impunidade e a perpetuação da prática da tortura. A 

exclusão dos guerrilheiros reiterava o inimigo interno da Doutrina e, 

finalmente, a declaração de ausência dos mortos e dos desaparecidos não 

comportava a responsabilização do Estado por esses casos (RODEGHERO, 

2009). 

 

Há, portanto, na produção legal objetificada pela Lei nº 6.683/79, uma clara 

demonstração de como o Direito funciona como um sistema mnemônico institucionalizado e 

dinâmico.  Este, através da constante eleição da recordação e do esquecimento, trabalha para 

concepção de um cânone, que se corporifica, inicialmente, na lei, e se recorporifica 

constantemente no tempo futuro, através de sua aplicação e de seu desdobramento concreto. 

Com a Lei da Anistia, a ditadura cívico-militar brasileira, em sua específica função de 

condução do aparelho legislativo
4
 e, consequentemente, sequestro do estado de direito, 

realizou, de acordo com seus poderes, a seleção de quais memórias deveriam ser recordadas e 

quais delas deveriam ser esquecidas para a confecção de um tempo pretérito em confirmação 

com seus próprios dogmas – por sua vez, ditados pela Doutrina de Segurança Nacional. 

Assim, a anistia proposta pelos militares impõe ao futuro um passado em conformidade com 

suas alucinações memoriais: uma época de revoluções, contrarrevoluções e fantasmas, que se 

tornaram reais e tangíveis na medida em que se transcreveram em lei. 

A Lei de Anistia brasileira, com o objetivo do esquecimento (ou desmemoração), 

consegue funcionar em caráter dúplice, criando um passado em que a tragédia impetrada pela 

ditadura deve ser superada e relegada à amnésia, mas onde determinadas condições presentes 

apenas na memória do regime, como a suposta paridade entre carrasco e vítima, torturador e 

torturado, assassino e assassinado, tornam-se dogmas a serem recordados, produzidos e 

reproduzidos pela instituição jurídica.  

Alguns países latino-americanos que possuíram, assim como o Brasil, uma lei de 

anistia aos atos praticados durante seus períodos ditatoriais, como é o caso da Argentina, 

                                                 
4
 A constituição outorgada pela ditadura cívico-militar brasileira no ano 1967 e posteriormente reformada em 

1969 previa, para a concepção do projeto de uma lei de anistia, a iniciativa privativa ao poder executivo 

(RODEGHERO, 2009, p. 136). 
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reconstruíram, através de movimentos de reivindicação da memória, os fatos além da “história 

oficial”, para que se realizasse a devida compensação dos crimes cometidos em seus 

tenebrosos períodos de exceção. Esta correção histórica demandou a completa reforma (ou 

derrubada) das leis de anistia vigentes. Entretanto, mesmo nestes países, a memória coletiva 

cultivada pelas ditaduras ainda encontra espaço no debate público e, vez ou outra, volta a 

aterrorizar o povo com seus fantasmas, tal é a sua solidez. 

A partir do exemplo supramencionado, pode-se dizer que o Direito, além de um 

recipiente mnemônico, ou seja, um espaço de coleção e reprodução de memórias, é um 

sistema dinâmico da recordação, que, ao realizar suas operações, instrumentalizando a 

lembrança e o esquecimento, torna-se, de certo modo, uma imagem destas. A seleção das 

memórias a serem postas no recipiente mnemônico define não apenas o conteúdo arquivado 

em seu espaço, mas sua própria existência, moldando-o. Retorna-se à metáfora literária 

realizada por Aleida Assmann (2011): o Direito, por sua composição, pode ser uma caixa de 

joias, colecionando e ecoando memórias essenciais, ou um caixote cruel, que impõe seu 

pesado fardo para as gerações futuras.  

 

4.3 O Direito como arquivo da memória 

 

Este trabalho já conceituou o arquivo em duas diferentes maneiras: a primeira, o 

relacionando, pelos estudos de Le Goff (1990), ao espaço de armazenamento do documento, 

objeto da memória coletiva que é fruto do desenvolvimento da escrita e do processo histórico 

de urbanização. Neste caso, o arquivo e seu conteúdo opõem-se, numa perspectiva 

historiográfica, ao monumento, outro objeto da memória coletiva, que, por sua vez, assume o 

caráter de intencionalidade ou subjetividade. O arquivo, com seus documentos, nesta 

concepção, é relatado como uma expressão objetiva da memória, que será reivindicada, 

posteriormente, pelo método positivista de historiografia como uma fonte correta da história. 

Le Goff, conceituando o documento, escreve: 

O termo latino documentum, derivado de docere 'ensinar', evoluiu para o 

significado de 'prova' e é amplamente usado no vocabulário legislativo. É no 

século XVII que se difunde, na linguagem jurídica francesa, a expressão 

titres et documents e o sentido moderno de testemunho histórico data apenas 

do início do século XIX. O significado de "papel justificativo", 

especialmente no domínio policial, na língua italiana, por exemplo, 

demonstra a origem e a evolução do termo. O documento que, para a escola 

histórica positivista do fim do século XIX e do início do século XX, será o 
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fundamento do fato histórico, ainda que resulte da escolha, de uma decisão 

do historiador, parece apresentar-se por si mesmo como prova histórica. (LE 

GOFF, 1990, p. 537). 

 

A segunda maneira é aquela descrita por Aleida Assmann (2008) e definida como uma 

forma passiva da recordação – o arquivo, apesar de inserido na memória cultural, não tem a 

pretensão ativa da extensão temporal do cânone, nem se constitui relevante através de um 

procedimento dinâmico: é a memória que, apesar de coletada, permanece latente, entre a 

canonização e o esquecimento, até ser (ou não) valorada por seu operador.  

O Direito, além de lidar com a lembrança e o esquecimento, em um procedimento 

dinâmico de canonização da recordação, como já visto, também produz a aqui denominada 

recordação latente, que se encontra no limiar deste procedimento, entre a valoração 

proporcionada pelo cânone e o completo descaso da amnésia. Este tipo de recordação habita, 

na forma de documento, os diversos arquivos jurídicos de tribunais, cartórios e outras 

instituições secundárias provenientes da atividade jurídica. Portanto, em seu processo de 

composição da memória jurídica, o Direito produz, de maneira constante, documentos e 

espaços, físicos ou virtuais, de armazenamento da recordação. Tais documentos encontram 

materialidade em diversas formas, mas uma, em específico, será aqui retratada por sua intensa 

capacidade de transcender o seu habitat natural: a jurisprudência. 

Deve-se fazer a distinção do que aqui se expressa por jurisprudência e de como ela se 

caracteriza como arquivo jurídico da memória. Primeiramente, afirma-se a jurisprudência 

como um documento pertencente a um arquivo: apesar de produto de um processo jurídico, 

sua função de recordação é, inicialmente, passiva – materializa-se como documentação e 

registro da concretização do Direito. Em segundo lugar, afirma-se a jurisprudência, dentro do 

sistema jurídico, como uma recordação latente. Para tanto, assume-se a abordagem desta no 

contexto de um sistema jurídico majoritariamente codificado, como é o caso do brasileiro. 

Pensa-se este direito jurisprudencial como descrito por Martin Klose: 

O direito jurisprudencial designa as regras produzidas por juízas e juízes em 

seu desenvolvimento do direito. O direito jurisprudencial não tem qualidade 

de norma jurídica. Diferentemente do legislador, o juiz sempre toma uma 

decisão concreta e individual, que, em princípio, só produz efeitos entre as 

partes envolvidas no processo. O desenvolvimento do direito pelos juízes 

não produz uma “regra pronta ou mesmo uma regulamentação detalhada” 

[...] Por conseguinte, regras oriundas do direito jurisprudencial se distinguem 

claramente, em termos de conteúdo e estrutura, de normas jurídicas e, como 

regras “não acabadas”, não podem, portanto, desenvolver uma vinculação 

semelhante à de leis. (KLOSE, 2018, p. 347) 
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A jurisprudência, dentro do Direito codificado, distingue-se da lei por, dentre outras 

coisas, uma questão de relevância e efeito: por ser regra não acabada, a jurisprudência não 

possui o status impositivo do cânone, que se expressa pela lei. Dentro do panorama da 

memória cultural, a jurisprudência habita, portanto, o espaço destinado ao arquivo. Assim, 

este documento, responsável pela narrativa da aplicação concreta do Direito, através das 

decisões tomadas pelos órgãos jurisdicionais, subsiste de maneira latente, até ser invocada e 

valorada por seu operador.  

Frise-se que, como descrito por Aleida Assmann (2008), cânone e arquivo, na 

memória cultural, interagem constantemente e, muitas vezes, invertem seus papéis – cânone 

passa a arquivo e vice-versa. Assim também é com a jurisprudência e a lei, que se 

intercomunicam de diferentes maneiras. Pode-se dizer, portanto, que a jurisprudência possui 

muitas vias de enrijecimento e valoração legal. Citam-se duas a delas: a primeira pelos 

instrumentos de uniformização jurisprudencial – este caso, inclusive, gera muitas críticas por 

supostamente conferir ao judiciário o papel de “criador de normas”, rompendo com a 

separação formal de poderes. A segunda via é aquela que define a jurisprudência como uma 

fonte do Direito. 

A jurisprudência, portanto, compõe o arquivo da memória, uma vez que documenta a 

aplicação legal e serve de acervo de pesquisa, referência e fundamentação jurídica, e, ao 

mesmo tempo, possui expressão canônica, já que seu enrijecimento, na forma de unificação 

sumular ou absorção legal, utiliza-se da seleção da lembrança e do esquecimento para adequá-

la à identidade do sistema jurídico. Em ambos os casos se realiza o exercício da 

rememoração: primeiro, passivamente, depois, ativamente. É este papel transcendente, ou 

seja, o trânsito entre o cânone e o arquivo, a lei e o registro da aplicação concreta desta, que 

faz da jurisprudência a representação ideal do arquivo na memória cultural. 

Em sua expressão como memória, a narrativa jurisprudencial nasce como um produto 

da documentação da aplicação concreta da lei. Pela jurisprudência, a vida social se submete 

aos princípios e normas legais, se materializando como um documento público. Tem-se, na 

narrativa jurisprudencial, a presença do sujeito, individual ou coletivo, e de sua recordação em 

um espaço de arquivo público, que se consolida como acervo material do próprio direito. Na 

coleção jurisprudencial, a memória pessoal do indivíduo adentra o espaço mnemônico do 

Direito, que, de certa forma, a coletiviza e publiciza. 

Além do caso jurisprudencial, o arquivo jurídico comporta outros numerosos 

documentos da recordação. Os cartórios, por exemplo, que são instituições secundárias do 
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Direito e arquivos jurídicos per se, guardam importantes dados da memória coletiva e 

individual das pessoas que habitam o espaço de suas circunscrições. Estes documentos, apesar 

de não possuírem a mesma habilidade transicional apresentada pela jurisprudência, alimentam 

o sistema jurídico de outras formas.  

Em contraste com o arquivo público do Direito, existem também os arquivos 

iminentemente privados. Estes, por sua vez, habitam a esfera íntima do indivíduo e compõe-se 

pelas lembranças pertencentes à vida privada deste, não se projetando, em sua origem, à vida 

pública. O Direito como instituição mnemônica em um Estado Democrático, deve, 

obrigatoriamente, definir limitações impostas à coleção de tais arquivos pertencentes à esfera 

da intimidade. Célia Leite Costa (1998), a partir de Hannah Arendt, descreve a esfera da vida 

íntima da seguinte forma: 

A esfera da intimidade, diz Hannah Arendt, é regida pelo princípio da 

exclusividade. Esse princípio não se confunde com o da diferenciação, que 

marca a diferença entre os indivíduos, própria da esfera privada, e que se 

opõe ao público enquanto espaço do coletivo. A intimidade é a esfera que 

comanda as escolhas pessoais e que não segue nenhum padrão objetivo. E 

exatamente a intimidade enquanto esfera do exclusivo que a autora sugere 

como limite ao direito à informação, através da ponderação de que o que 

constitui a vida íntima das pessoas não é de interesse público. A intimidade 

não exige publicidade, porque não envolve direito de terceiros. E por ser 

exclusiva, sente-se lesada quando é divulgada ou invadida sem autorização 

(COSTA, 1998, p. 194). 

 

Pelo que se desenha através da citação acima, a esfera pública e a esfera privada dos 

arquivos constituem uma dicotomia muito bem delineada. Entretanto, como se sabe pela 

experiência, os polos distintos definidos por dicotomias costumam, muitas vezes, amalgamar-

se e até mesmo inverter-se. Dito isto, pensa-se: o que ocorre quando estes arquivos tão bem 

diferenciados se confundem e o privado adentra, forçosamente, a esfera pública? 

Stephan Kirste, ao iniciar seu artigo O Direito como memória cultural (2008), 

descreve os momentos imediatamente anteriores ao fim da República Democrática Alemã 

(popularmente conhecida como Alemanha Oriental). Para tanto, o autor reconstrói em sua 

narrativa uma imagem em específico: a percepção, pelas pessoas próximas ao local, da 

fumaça que era vista saindo dos quartéis generais da Stasi, polícia secreta do regime então 

vigente, e alertava a todos para a iminente queima de arquivos que se sucedia. Como se sabe, 

o aparelho institucional da Alemanha socialista, em sua empreitada de controle e vigilância, 

constituiu um arquivo riquíssimo de informações pessoais, inclusive de pessoas socialmente 

relevantes para o próprio regime. A vastidão deste arquivo, como se provou posteriormente, 
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abrangia até mesmo autoridades do outro lado do muro, na Alemanha ocidental (KIRSTE, 

2008, p. 127). A destruição do arquivo – uma forma ativa de amnésia, portanto – 

representava, assim como a queda do muro, o fim de uma ordem vigente, bem como o 

esquecimento dos documentos e das informações contidas nestes. 

No Brasil experimentou-se, no período de ditadura civil-militar ocorrido dentre os 

anos de 1964 e 1985, algo parecido. Dados íntimos coletados sobre pretexto de segurança 

nacional inundaram os arquivos dos departamentos de policiamento e controle de 

informações. Milhares de pessoas tiveram sua intimidade absorvida por um arquivo público e, 

no entanto, sigiloso. Após a abertura política, o acesso a estes arquivos guiou o debate público 

e suscitou reflexões sobre o direito à informação.  

Em ambos os casos, na Alemanha Oriental e no Brasil, os arquivos privados 

constituíram-se públicos a partir de instrumentos que escapam de um estado democrático de 

Direito. Houve, portanto, um claro ato de infração à intimidade e à personalidade daqueles 

que tiveram suas memórias usurpadas pelos regimes de exceção. Os próprios arquivos 

coletados, apesar de, por definição, estarem armazenados em instituições “públicas”, eram 

guardados por um sigilo imposto unilateralmente. Em sua função de memória jurídica, tais 

arquivos somente aderiram à máquina pública como um instrumento de persecução e controle. 

O arquivo memorial, portanto, também pode desempenhar uma função asfixiante ao 

sequestrar a memória pessoal e convertê-la, à força, num documento jurídico que referencia e 

fundamenta uma ação estatal opressiva. 

O arquivo jurídico, para além dos supracitados casos, onde há um sequestro de 

memórias pelo Estado, trabalha espontaneamente a constante comunicação das memórias 

privadas e públicas. Portanto, através dos instrumentos jurídicos, as memórias da vida privada 

(e não íntima) ganham registro nos arquivos jurídicos. Percebe-se que, apesar de se 

enquadrarem como memórias latentes, o arquivo possui sua própria relevância e importância 

em um sistema jurídico. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O principal objetivo deste trabalho foi demonstrar que o Direito, para além de sua 

descrição convencional, é também um ambiente vivo da memória. Buscou-se, a partir da 

adoção dos estudos de Jan e Aleida Assmann e da concepção de uma memória coletiva 

intrínseca aos objetos e instituições da cultura, delinear uma forma de operação e composição 

de um sistema jurídico que trabalha a amnésia e a recordação em sua constante reprodução. O 

Direito, neste trabalho, é afirmado como uma instituição que, no desempenho de suas funções, 

constitui-se como um espaço da memória cultural. 

A partir da abordagem aqui adotada, chega-se, enfim, à conclusão de que as normas, 

os princípios e os tantos documentos produzidos juridicamente, são, além do que se sabe 

sobre eles, recordações. A aplicação e a produção do Direito estão incrustadas de memórias, 

que, protegidas pelo arcabouço jurisdicional, nascem, se reproduzem e vão além: pela 

atribuição de valor canônico às lembranças que o compõem, o Direito estende o conteúdo 

desta memória às sociedades futuras. Destarte, propõe-se, na abordagem sobre a constituição 

do próprio Direito, sua análise como objeto da memória. 

Afirma-se que a memória pode ser um produto da cultura, assim como o Direito. A 

partir disso, se fixa a ideia de uma memória que vai além do senso estritamente natural e 

biológico e é inventada (e reinventada) pelo ser humano como oposição ao esquecimento. 

Este trabalho dá à memória, em sua personificação cultural, a característica de certa 

maleabilidade. Posiciona-se, portanto, a memória como objeto de desejo e disputa entre 

relações de poder. Assim, a dogmática jurídica, em seu papel de seleção entre amnésia e 

rememoração na composição do Direito, trabalha pela reprodução do sistema em que ela 

esteja inserida. Na citação da Lei de Anistia realizada neste trabalho, tem-se um exemplo: 

cria-se, através do arcabouço legal, um tempo pretérito em acordo com aquilo que determina 

o aparato de poder e busca-se estendê-lo nos mesmos moldes. Deste modo, a memória, bem 

como o esquecimento, permanecem sendo recorporificados e impostos à sociedade como 

valor jurídico, mesmo com a passagem do tempo. 

A percepção do Direito como um espaço da memória possibilita uma abordagem 

diferenciada do mesmo. Pensar os arranjos da memória jurídica e destrinchar o seu 

procedimento de eleição pela dogmática abre um horizonte de análise crítica, onde a 
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composição mnemônica une-se a outros fatores determinantes para formação de um sistema 

que pode ser, na perpetuação das recordações, extremamente opressor ou silenciador. 

Um livro das boas memórias, citado pelo título deste trabalho, é aquele em que a 

recordação, em sua dimensão mais agradável, se dispõe em coletânea. Sua compilação dá-se 

pela satisfação do colecionador: aquilo que for de seu interesse preenche as páginas de 

recordação; o que não for é descartado ao esquecimento. Seu leitor, ao contemplá-lo, percebe, 

como um cego em frente ao mar
5
 – que somente escuta as ondas e sente a brisa, sem nunca 

vê-las – apenas o que lhe é disposto como boa memória. Entende-se, desta forma, o Direito, 

em seu procedimento de eleição de recordações feito pela dogmática, como um livro de boas 

memórias, que define, pelos fatores que o impulsionam (sejam eles econômicos, políticos e 

sociais) o que será santificado como cânone ou desprezado e silenciado como conteúdo 

juridicamente irrelevante. A partir deste ponto, pode-se sugerir que a recordação torna-se, 

também, um campo de disputa valioso, que jamais deve ser desprezado.  

As boas memórias podem ser quaisquer memórias: a recordação de um regime 

autoritário, bem como a recordação de um período democrático, que se estruturam 

juridicamente a fim de preservar-se ao futuro. Podem ser, igualmente, a memória de um povo, 

que luta por sua própria existência ou as memórias (no plural) de vários povos ou arranjos 

jurídicos que tentam conviver em um mesmo espaço, preservando sua identidade. Advoga-se, 

por fim, pelas memórias desprezadas pela seleção da dogmática jurídica, que ainda não tem a 

capacidade de compor um espaço onde a recordação valha muito mais que o esquecimento. 

  

                                                 
5
 O título deste trabalho se inspira em uma canção do cantor e compositor argentino Luis Alberto Spinetta 

chamada Los libros de la buena memoria. A citação do “cego em frente ao mar” faz referência à primeira estrofe 

da música. 
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