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RESUMO 

 

O presente estudo almeja verificar se é possível tomar a memória como um fenômeno 

fundamental para a formação da paisagem, de uma sociedade paisagística e de uma efetividade 

da lei que tutela esse bem jurídico, respondendo se é admissível compreender a memória como 

mecanismo fundamental, um pressuposto à construção de uma sociedade paisagística. 

Evidencia-se que, pela força social arraigada de sentimento de pertencimento e reconhecimento, 

pode-se conferir legítima proteção à paisagem, expondo-se que, sem a vontade social ou um 

vínculo com a paisagem, somente a tutela jurídica se apresenta inócua e inefetiva, pois a força 

da lei não consegue impor um vínculo em relação ao espaço geográfico onde se vive. Assim, o 

Direito é analisado nesta pesquisa a partir de pressupostos filosóficos como fator basilar para 

promover sensibilização ou laço afetivo com a paisagem; o Direito deve ser empregado como 

tutela posterior, uma segunda dimensão à proteção social do espaço, convalidando esse desejo 

da sociedade. Para melhor elucidar a tese, a pesquisa resgata a função da memória como um 

agente capaz de restaurar ou criar condições necessárias para a efetivação do reconhecimento e 

do pertencimento à paisagem. Para isso, inicialmente aprofunda-se a compreensão do que é a 

memória, traçando-se um estudo epistêmico desse conceito, de modo interdisciplinar e 

dialético, com base em diversos tipos de ciências, apontando a contribuição das diferentes áreas 

para um olhar amplo a respeito das funções e das capacidades da memória. Como marco teórico 

formal e material, é exposto o pensamento de Paul Ricoeur para construir e elaborar uma tese 

do que seja ou como se deve compreender a memória na atualidade, não deixando de contar 

com o auxílio de outros autores que se debruçaram sobre a temática ou ajudaram a desenvolver 

o pensamento de Ricoeur. Ainda, aborda-se como ela interage com outros elementos, como a 

história, os arquivos, os monumentos e o direito, apresentando sua interação e sua versatilidade, 

não somente no aspecto cognitivo, mas também cultural e social. Na sequência, explora-se a 

paisagem, conceituando-a e demonstrando-a como é estabelecida no âmbito da geografia e do 

Direito, elucidando, ainda, sua íntima relação com a rememoração. Ao final, discute-se o 

entrelace da memória com a paisagem, como forma primordial de conceber e restaurar uma 

condição de reconhecimento e pertencimento, à luz de posicionamentos éticos filosóficos, 

sentimentos esses que a memória está incumbida de captar e guardar para serem rememorados 

por indivíduos e coletividade. O trabalho contou com pesquisa qualitativa com proposta 

explicativa e descritiva mediante metodologia dedutiva, com pesquisa bibliográfica, 

documental e jurisprudencial, com abordagem interdisciplinar e dialética, baseada 

principalmente nas áreas jurídica, filosófica e geográfica, com coleta de dados. Este estudo 

permite concluir que a memória é fundamental para resgatar e promover os sentimentos de 

reconhecimento e pertença com a paisagem, visto que ambas estão intimamente ligadas, por 

uma percepção fenomenológica, uma experiência sensível presente na memória e na paisagem.  

 

Palavras-chave: Memória. Paisagem. Direito de Paisagem. Reconhecimento. Paul Ricoeur. 



 

ABSTRACT 

 

The present study aims to verify if it is possible to take memory as a fundamental phenomenon 

for the formation of the landscape, a landscape society and an effectiveness of the law that 

protects this legal good, answering whether it is permissible to understand memory as a 

fundamental mechanism, a presupposition to the construction of a landscape society. It is 

evidenced that, by the social force rooted in a sense of belonging and recognition, one can give 

legitimate protection to the landscape, exposing that, without social will or a link with the 

landscape, only legal protection is innocuous and ineffective, because the force of the law can’t 

impose a bond in relation to the geographic space where one lives. Thus, Law is analyzed in 

this research from philosophical assumptions as a basilar factor to promote sensitization or 

affective bond with the landscape; the law should be used as a posterior tutelage, a second 

dimension to the social protection of space, validating this desire of society. To further elucidate 

the thesis, the research rescues the function of memory as an agent capable of restoring or 

creating the necessary conditions for the realization of recognition and belonging to the 

landscape. In order to do so, we initially deepen the understanding of memory, by tracing an 

epistemic study of this concept, in an interdisciplinary and dialectical way, based on different 

types of sciences, pointing out the contribution of different areas to a broad memory functions 

and capabilities. As a formal and material theoretical framework, Paul Ricoeur’s thought is set 

out to construct and elaborate a thesis of what is or should be understood in memory today, 

while relying on the help of other authors who have studied the theme or helped to develop 

Ricoeur’s thinking. It also discusses how it interacts with other elements, such as history, 

archives, monuments and law, presenting its interaction and versatility, not only in the 

cognitive, but also cultural and social aspects. In the sequence, the landscape is explored, 

conceptualizing it and demonstrating it as it is established in the scope of the geography and of 

the Right, elucidating, also, its intimate relation with the rememorating. In the end, the 

intertwining of memory with the landscape is discussed as the primordial way of conceiving 

and restoring a condition of recognition and belonging, in the light of philosophical ethical 

positions, which memory is responsible for capturing and keeping being remembered by 

individuals and collectivity. The work had qualitative research with explanatory and descriptive 

proposal through deductive methodology, with bibliographical, documentary and 

jurisprudential research, with an interdisciplinary and dialectical approach, based mainly on the 

juridical, philosophical and geographical areas, with data collection. This study allows us to 

conclude that memory is fundamental for rescuing and promoting the feelings of recognition 

and belonging to the landscape, since both are intimately linked by a phenomenological 

perception, a sensitive experience present in memory and in the landscape. 

 

Keywords: Memory. Landscape. Landscape Law. Recognition. Paul Ricoeur. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho investiga a memória como um fenômeno para a formação da 

paisagem, buscando responder se é possível compreendê-la como mecanismo fundamental à 

construção de uma sociedade paisagística. A pesquisa visa evidenciar que é pela força social da 

vontade e do sentimento de pertencimento e reconhecimento que se pode aferir posteriormente 

uma tutela jurídica. A visão da tutela jurídica, nesse sentido, é analisada nesta pesquisa como 

uma segunda dimensão de proteção, sendo a primeira uma composição ético-filosófica e 

interdisciplinar, o pressuposto que convalida e permite a proteção do Direito; o recorte deste 

estudo é a dimensão primária de proteção, compreendida em um núcleo de experiências e 

percepções sociais com o espaço. 

Assim, recorre-se à memória pela sua importância em estabelecer vínculo entre 

seres humanos e espaço, coisas, culturas e tradições, visto que ela é essencial para relembrar 

tudo o que foi armazenado e captado pelo corpo e pela mente. A rememoração, portanto, é o 

destaque desta pesquisa, pois ela é o que guia indivíduos e coletividade a almejarem a proteção 

da paisagem, seja ela de seu próprio espaço ou, ainda, de lugar distante, tendo em vista a sua 

compreensão difusa e social. 

A memória é o que dá condição para que as pessoas possam se comunicar, ao 

lembrarem dos signos de comunicação e da linguagem. Desse modo, esta pesquisa visa observar 

a rememoração como fonte para histórias, culturas e tradições orais de povos, podendo se 

apresentar em forma de arquivos, documentos, monumentos, fotos, áudios – diversos tipos de 

registro são fragmentos de memória. Este estudo, assim, busca compreender a memória como 

um agente que organiza, registra, apaga, guarda, recompõe, reestrutura, modifica e cria fatos 

pretéritos que serão retomados em momentos posteriores. 

A fim de estudar e compreender as funções e as capacidades da memória, utilizou-

se uma abordagem interdisciplinar, em razão da própria concepção dialética de paisagem e do 

marco teórico com outras áreas de conhecimento. Neste estudo, a compreensão mnemônica é 

articulada nas perspectivas filosófica, psicológica, da psicanálise, do Direito e da neurociência, 

áreas que desenvolveram teses e conceitos acerca das propriedades da memória. 

Recorreu-se primordialmente aos estudos filosóficos da memória para compreender 

como ela influência as pesquisas das diversas áreas. Para tanto, traçou-se uma breve 

epistemologia mnemônica, apresentando como a rememoração é entendida ao longo da história 

do pensamento filosófico, desde a noção grega mitológica até a contemporaneidade. Em 

seguida, passou-se pelos estudos psicanalíticos e psicológicos da memória e pela atuação do 
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consciente e do inconsciente humano na filtragem e no recalcamento das lembranças captadas 

durante a vida. Seguiu-se, então, para uma apresentação inicial das pesquisas mais recentes 

sobre a temática na seara da neurociência e do comportamento biológico da mente e suas 

funções mnemônicas. 

O marco teórico escolhido neste trabalho foi Paul Ricoeur. Em seus estudos, o 

filósofo promoveu profícua análise sobre a compreensão do que é a memória, traçando um 

estudo aprofundado, epistêmico e interdisciplinar da rememoração. Logo, Ricoeur não é 

somente um marco teórico material, é marco formal desta pesquisa. Sua perspicácia em trazer 

estudos de outras áreas científicas alvitrando um tratado da memória foi seguida nesta pesquisa, 

para melhor se entender o comportamento complexo dessa função, que não se limita ao aspecto 

cognitivo, é também social, uma vez compreendida como uma memória coletiva. 

Portanto, a dialética promovida no pensamento de Ricoeur foi essencial para 

embasar a pesquisa e, outrossim, contribuir para uma conclusão positiva de que a memória é 

fundamental para promover uma noção paisagística e instigar a sociedade a reconhecer espaços, 

cenários com sentimento de reconhecimento e pertencimento. Além disso, Ricoeur é marco 

importante por lidar com uma filosofia fenomenológica baseada nas teorias de Martin 

Heidegger e Edmund Husserl, idealizadores dessa proposta filosófica, que também é 

visualizada no comportamento de formação e construção da paisagem, assim contribuindo com 

coerência para esta pesquisa em relação aos temas abordados.  

Consequentemente, por se tratar de uma proposta que dialoga com outras ciências, 

em auxílio à perspectiva de Ricoeur, outros autores, como Giorgio Agamben, Jacques Derrida, 

Emmanuel Lévinas, Ivan Izquierdo, Sigmund Freud, Henry Bérgson, Maurice Halbwachs e 

Merleau-Ponty, contribuíram com apontamentos. Construiu-se, então, uma narrativa, um 

estudo capaz de elucidar uma tese a respeito do potencial da memória para conduzir a sociedade 

ao pensamento protetivo da paisagem. 

Assim, são discutidas a memória frente ao comportamento da ciência 

historiográfica; a relação da memória com arquivos e documentos; a função da memória como 

monumento; e a ligação da memória com o Direito. A análise desses temas é importante, pois 

permite apresentar a função da rememoração no âmbito jurisdicional, interligando-o com a 

questão do Direito de Paisagem, objeto jurídico escolhido para esta pesquisa, permitindo 

convalidar a permeabilidade da memória em todos os campos da vida individual e social. 

A pesquisa debruçou-se, ainda, nos estudos sobre a paisagem enquanto objeto 

jurídico, apontando seus conceitos, suas fontes, regras e princípios, elucidando como ela vem 

sendo inserida na sociedade e, sobretudo, no Direito. Traçou-se uma breve linha do tempo de 
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como a paisagem foi inserida na tradição ocidental, uma vez que esta há muito já se destacava 

nessa temática, tendo regras e manuais de estabelecimento do cenário paisagístico. Demonstra-

se, também, como a tutela paisagística foi inserida no pensamento sistemático do Direito, 

buscando-se entender sua proteção em âmbito internacional, desde cartas patrimoniais até a 

Convenção Europeia de Paisagem de 2000, um marco legal e especializado na salvaguarda 

desse bem jurídico. Quanto ao Brasil, aponta-se como a paisagem é compreendida e visualizada, 

registrando-se críticas ao escasso e precário estabelecimento de referências legais da tutela 

paisagística e à falta de sensibilização do poder público e, sobretudo, da sociedade. 

Dessa maneira, este estudo se debruça em uma sensibilização social, que permitiria 

uma proteção efetiva iniciada pela sociedade e, subsidiariamente, pela força e a vontade 

legislativa, já que estas derivam da vontade e dos anseios sociais. Para isso, resgata-se a função 

da memória como agente capaz de introduzir noções de outridade com o espaço, 

responsabilidade e reconhecimento, captando e fazendo lembrar fatos e elementos passíveis de 

restaurar ou designar uma relação afetiva, de reconhecimento e pertencimento paisagístico, 

dentro de uma compreensão fenomenológica espacial. 

Assim, este trabalho está dividido em quatro capítulos: o primeiro traz uma linha 

do tempo da filosofia, mostrando um pensamento filosófico a respeito da memória, desde a 

mitologia, passando ainda pelo pensamento clássico grego, o medieval, o moderno até o 

contemporâneo, retratados por autores que especificamente trabalharam a temática mnemônica 

ou foram de grande influência ao marco teórico e sua pesquisa da memória.  

O segundo capítulo contém um aprofundamento do pensamento de Ricoeur acerca 

da memória, de sua relação com a ciência da história, com arquivos, monumentos e 

documentos. Nele, traça-se uma relação entre memória e Direito, apresentando sua função no 

sistema jurisdicional e a necessidade de proteção como direito fundamental. 

No terceiro capítulo, analisa-se a paisagem, apontando suas características, seu 

conceito e sua relação com as pessoas, utilizando de fontes como Maraluce Custódio, que 

promove um conceito e um estudo aprofundado sobre a paisagem em âmbito internacional e 

brasileiro; auxiliada por Merleau-Ponty, com sua fenomenologia e a observação da natureza e 

do espaço; juntamente com autores que auxiliam o pensamento desses dois citados, para melhor 

posicionar a percepção da paisagem na história e na atualidade. Outrossim, apresenta-se a 

paisagem também dentro da seara do Direito, mostrando seu posicionamento jurídico com 

fontes, regras, princípios e sua compreensão em escala mundial, com cartas e convenções 

internacionais. Em um recorte menor, é evidenciada a condição da paisagem no Brasil, 

trazendo-se algumas críticas a respeito da defesa paisagística.  



14 
 

Por fim, o quarto capítulo integra as concepções de memória e paisagem, 

elucidando como elas se aproximam e se compreendem, trazendo para a pesquisa uma retomada 

de sensibilização paisagística. Nesse sentido, apresentam-se como fundamento pilares éticos de 

cuidado ou outridade, responsabilidade e reconhecimento, tendo como base a função 

mnemônica de captar, assimilar e fazer rememorar essas experiências afetivas, resgatando ou 

promovendo os sentimentos de reconhecimento e pertencimento, essenciais para a construção 

de uma sociedade paisagística e, subsidiariamente, o direito, convalidando e efetivando a tutela 

social por meio da força da lei. 

Este estudo contou com pesquisa qualitativa, uma vez que se buscou observar 

fenômenos, suas percepções e conceitos no que diz respeito à paisagem e à memória, 

trabalhados por estudiosos do tema, para, assim, esclarecer se é possível utilizar a memória 

como recurso de proteção à paisagem. Quanto aos objetivos, a pesquisa tem como proposta a 

utilização explicativa, para contextualizar os conceitos e a relação que deles surge, bem como 

a descritiva, para exposição do que seria o pensamento fenomenológico para a construção da 

paisagem e da memória. 

Com relação aos métodos de pesquisa, foi adotado o dedutivo, por meio da técnica 

de pesquisa bibliográfica, documental e jurisprudencial, com abordagem interdisciplinar e 

dialética, mormente a jurídica, a filosófica e a geográfica. Partiu-se de coleta de dados pelo 

instrumento da observação não participativa, uma vez que o pesquisador, apesar de se inserir 

na sociedade paisagística, pretendeu observar de forma crítica a funcionalidade da memória na 

busca de uma proteção à paisagem. 

A partir do recorte dado à pesquisa, indica-se a possível essencialidade da memória 

para resgatar ou promover a criação de um sentimento de reconhecimento e pertença com a 

paisagem, pois memória e paisagem estão intimamente ligadas. Isso se explica devido à 

sensibilidade da memória em captar sentidos e sentimento e à do espaço paisagístico em 

promover e entregar esse sentimento, essa relação afetiva entre seres humanos e espaço 

geográfico. 
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2 UMA CONCEPÇÃO DA MEMÓRIA 

 

A memória fascina a humanidade desde a época em que os gregos levantaram 

questões filosóficas e mitológicas a respeito do que seria esse fenômeno. Psicanálise e psicologia 

estudaram o funcionamento do consciente e do inconsciente da reminiscência, até mesmo os 

cientistas da neurociência na atualidade, com a observação fisioquímica e a organicidade da 

mente. Todos debruçam-se sobre esse tema em busca de respostas, compreensão, interpretação, 

de como se forma, se molda, atua e afeta os seres humanos e a sociedade. 

A compreensão da memória está além de uma única resposta correta, pois ela se 

modifica na historicidade, no tempo, nos indivíduos, em grupos e coletividade, apresenta-se de 

forma não linear, fazendo parte de um projeto histórico e mental dos seres. É articulada como 

fonte da história, fotos, retratos, textos, vídeos e áudios; pode ser patrimônio cultural, tradição 

oral de um povo ou grupo; comporta a função de um agente arquivo, que organiza, registra, 

apaga, guarda, recompõe, reestrutura, modifica, cria e seleciona lembranças; ou, até mesmo, é 

o registro virtual de itens, objetos ou qualquer coisa que a virtualidade nos permita adquirir e 

guardar. Portanto, a memória possui extensos conceitos, definições, signos e aplicabilidades, 

mas todos em função dos sujeitos, nos quais “[...] o homem pode atualizar impressões ou 

informações passadas, ou que ele representa como passadas” (LE GOFF, 1990, p. 424), que 

estejam disponíveis para serem utilizadas tanto em necessidades individuais quanto sociais, que 

acessam esse complexo instituto.  

Para Abbagnano (2000, p. 657), a memória é “possibilidade de dispor dos 

conhecimentos passados [...] os conhecimentos que, de qualquer modo, já estiveram 

disponíveis”, residentes na recordação de outras pessoas, em vestígios, marcas físicas e virtuais, 

em que o acesso a elas se dá das mais variáveis formas. Ferrater Mora (2000, p. 1926) contribui 

em argumentação estabelecendo uma distinção entre recordação e memória “considerando-se a 

primeira o ato de recordar ou então o recordado, e a segunda, uma capacidade, disposição, 

faculdade, função etc. A recordação é, neste caso, um processo psíquico [...]”. Entende-se que 

a memória engloba a recordação, indo além da ação de lembrar, “é um fenômeno sempre atual, 

um elo vivido no eterno presente” (NORA, 1993, p. 9), sendo o ator central que retém o passado 

para o presente, como amálgama, para que não se possa perder história, particularidades, 

acontecimentos ou marcas dos sujeitos e das sociedades, a fim de não esquecerem de onde 

vieram, quem são e suas influências, em consonância com o que são ou estão a ser. 

A memória é importante traço da linguagem. Permite aos seres humanos rememorarem 

signos de comunicação e fala, dessa forma, a definição etimológica e seu significado é importante 
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para maior imersão desse objeto de estudo. De acordo com o dicionário da língua portuguesa, é 

“faculdade de lembrar e conservar ideias, imagens, impressões, conhecimentos e experiências 

adquiridos no passado e habilidade de acessar essas informações na mente” (MICHAELIS, 1998. 

p. 508). A origem do termo “memória” decorre, do grego mnemis e do latim memoria, ambos 

denotam o significado de conservação da lembrança, “[...] entra de modo crucial em cada um dos 

aspectos da vida, do pensamento e da interação humano. Ela é em grande parte responsável pelo 

fato de, sozinhos no universo biológico, os seres humanos terem uma história, uma diversidade e 

evolução cultural [...]” (CHOMSKY, 1998, p. 18). 

Noutra relação importante está a ciência biológica, com a memória genética. Como 

aponta Le Goff (1990), ela enriqueceu os estudos da memória, da mente humana consciente, 

do código genético e da memória hereditária. A partir da década de 1950, as pesquisas da 

mnemis avançaram quando, assimilados pela neurociência, aspectos antes correspondentes a 

fatores psicológicos ou mesmo filosóficos são revelados como mentais e orgânicos 

(CANTARINO; PEREIRA, 2008). A rememoração, assim, é o recorte do passado e do presente 

e sua inteiração na vida social e individual humana. 

Por fim, a memória pertence ao conjunto dos direitos fundamentais, vincula-se à 

noção de dignidade da pessoa, seja de uma única pessoa ou extenso a sujeitos e agrupamentos. 

A ausência desse referencial mnemônico mina a capacidade de compreender, conhecer, 

pertencer, existir e ser no mundo. A contribuição jusfilosófica do direito à memória a define 

como de terceira geração, “de amplitude coletiva, dentre os quais se incluem [...] os direitos 

difusos, os direitos coletivos em sentido estrito e os coletivos individuais homogêneos” 

(COSTA; REIS; OLIVERA, 2016, p. 79), não deixando, contudo, de observar direitos 

individuais e sociais, às presentes e futuras gerações, que evoquem a função mnemônica. 

Partindo dessa breve introdução da memória, dar-se-á início neste capítulo a um 

estudo breve e epistemológico sobre as diversas conceituações a respeito dela, apresentando, 

inicialmente, um estudo filosófico/histórico, passando por aspectos da psicologia, da 

psicanálise e da neurociência. A ideia nesse primeiro item e no que decorre dele é formatar um 

tratado da memória que servirá de base para estudos posteriores a esta pesquisa. 
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2.1 A tradição filosófica da memória 

 

Tradição faz parte do nosso conjunto cultural, costumes, técnicas e conhecimentos 

adquiridos, que são passados por gerações. A memória atua como um agente que coleta, guarda 

e permite a reprodução do que foi ensinado, à tradição pertence a recordação. Como destaca 

Eric Hobsbawm (HOBSBAWM; RANGER, 2017, p. 8), a tradição é “[...] um conjunto de 

práticas, normalmente reguladas por regras tácitas ou abertamente aceitas [...], uma 

continuidade em relação ao passado. Aliás, sempre que possível, tenta-se estabelecer 

continuidade com o passado histórico apropriado”, não deixando de observar o que foi feito 

para atualizar ou aplicar no presente.  

Assim, no presente item busca-se estudar a tradição filosófica ocidental, inserida na 

percepção grega e judaico-cristã, e os resultados desses para a modernidade e, principalmente, a 

contemporaneidade (pós-modernidade), a fim de pesquisar de que maneira na história ela se formou 

e aprendeu conceitos e definições da memória, e suas influências no pensamento filosófico atual. 

Buscar-se-á entender como a mitologia, a racionalidade grega, em conjunto com a fé cristã e a 

religiosidade impressa definiram-na. Posteriormente, com a crítica dessa tradição, o que “[...] não 

significa necessariamente que os conceitos tradicionais tenham perdido seu poder [...]” (ARENDT, 

2016, p. 53), havendo na realidade o questionamento da metafísica do pensamento, tem-se em vista 

entender essa nova contribuição com sua rememoração e sua justificação. 

Dessa forma, encontrar-se-á, a seguir, um conjunto de filósofos que trataram da 

complexidade memorial em seus pensamentos, diante de sua importância na história do 

pensamento filosófico. Os pensadores escolhidos são importantes para este trabalho por 

influência direta ou indireta ao marco teórico utilizado.  

 

2.1.1  Mnemosine: A personificação da memória 

 

Os mitos vieram para justificar comportamentos humanos, ações da natureza, 

criações, coisas, plantas, animais e humanos, é a cosmogonia ou o fundamento da vida para 

uma civilização. Na mitologia grega, “[...] colocam, entre os seus deuses, paixões e sentimentos, 

Éros, Aidós, Phóbos, atitudes mentais, Pístis, qualidades intelectuais, Mêtis, erros ou desvios 

do espírito, Áte, Lyssa” (VERNANT, 1990, p. 136, grifo do autor) apoiando os fenômenos 

terrestres numa ordem divina superior. 

A memória era personificada pela deusa Mnemosine, pertencente à linhagem dos 

titãs, filha de Gaia e Urano, era irmã de Cronos e Réia, pais de Zeus, que a desposou e a tomou 
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por nove noites, dando origem às Musas, as nove filhas (BULFINCH, 2004). A deusa consentia, 

a oráculos e poetas, a dádiva de retornar ao passado, com desígnio de que eles lembrassem a 

coletividade dos feitos heroicos, a devoção aos deuses, aos cultos e as festividades. 

 

[...] os poetas são, enfim, intérpretes de Mnemosyne, que, cegos para a luz, assim como 

os adivinhos, são capazes de ver o invisível por intermédio de uma “revelação” 

concedida pelos deuses. Nesses termos, o saber em jogo na experiência mítica de 

Mnemosyne permite aos poetas acessar “o tempo original”. Para Vernant (1990), 

fundamental nessa relação é a possibilidade da determinação das origens, da fixação 

das genealogias dos homens e dos deuses, de sorte que estas se constituem em uma 

verdadeira mensagem sagrada. (SILVA, 2014, p. 72-73) 

 

Mnemosine era deusa ambivalente, compartilhava, além dos atributos da 

lembrança, o esquecimento. E, de acordo com os mitos, ao descer ao reino de Hades, o morto 

era levado perante suas duas fontes, Lethe e Mnemosyne, dessa maneira, “ao beber na primeira, 

ele esquecia tudo da sua vida humana e, semelhante a um morto, entrava no domínio da Noite. 

Pela água da segunda, ele devia guardar a memória de tudo o que havia visto e ouvido no outro 

mundo” (VERNANT, 1990, p. 144), preservando, dessa forma, todo o conhecimento adquirido, 

imortalizando a vida humana. 

É importante destacar alguns paralelos: a titã, assim como seus outros irmãos, eram 

figuras irrepresentáveis ou, quando descritos, foram observados como gigantes, de formas 

alegóricas e medonhas, como é o caso de Cronos, quando retratado nas famosas pinturas 

renascentistas. Outro momento a ser exposto é quando se observa os titãs Cronos e Mnemosine, 

na metáfora, tempo e memória não são a mesma entidade, são forças irmãs que atuam no mesmo 

espaço e muitas vezes se veem ligadas. 

Isso auxilia na justificativa à presente pesquisa, uma vez que não será abordado o 

tempo, apesar de caminharem juntos em momentos, visto ser objeto distinto, tão complexo 

quanto a memória. Cronos, o tempo, na mitologia, livra seus irmãos do ventre de sua mãe, Gaia 

(do interior da terra), que se encontrava em cópula contínua com Urano, assim, liberta a deusa 

da memória para que atue no mundo ao seu lado. Enquanto o titã rege a vida dos seres, criando 

limites para sua permanência, a titã imortaliza a narrativa deles, impelindo o tempo de corroer 

e apagar o que existiu, encontra-se, portanto, na razão mitológica, fundamento para o recorte 

epistemológico do trabalho. 

Corrobora Hanna Arendt (2016), em seu pensamento, quando retoma os gregos: 

 

No início da História Ocidental, a distinção entre a mortalidade dos homens e a 

imortalidade da natureza, entre as coisas feitas pelo homem e as coisas que existem 

por si mesmo, era o pressuposto tácito da Historiografia [...]. Contudo, se os mortais 
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conseguissem dotar suas obras, feitos e palavras de alguma permanência, e impedir 

sua percebilidade, então essas coisas ao menos em certa medida entrariam no mundo 

da eternidade e aí estariam em casa, e os próprios mortais encontrariam seu lugar no 

cosmo, onde todas as coisas são imortais, exceto os homens. A capacidade humana 

para realizá-lo era a recordação, Mnemosine, considerada, portanto, como mãe de 

todas as demais musas. (ARENDT, 2016, p. 72) 

 

As musas são fruto da relação amorosa da titã com Zeus, gerando nove moças que 

acompanhariam a mãe, são elas: Calíope era a musa da poesia épica; Clio, da história; Polímnia, 

da retórica; Érato, da lírica coral; Euterpe, da poesia lírica; Terpsícore, da dança; Melpômene, 

vinculada à tragédia; Talia, ligada à comédia; por fim, Urânia, à astronomia (BULFINCH, 

2004, p. 15). Cada uma faz referência a uma arte, uma forma de imortalizar feitos humanos, 

uma memória. Metaforicamente, as nove deusas são a representação de atos humanos que 

permitiram contar a história, as musas são categorias ou formatações da memória cultural. 

Mnemosine permite a preservação da tradição oral grega (VERNANT, 1990) e, em 

posterior momento, da escrita como registro, lembrando do papel fundamental da deusa no 

conservatório histórico. A deusa guarda dentro da sua imortalidade todos os acontecimentos 

que poderiam não ser retomados, em vista da mortalidade humana, dando a eles caminhos e 

acesso posterior ao conhecimento guardado. As musas, por sua vez, integram formas primárias 

dos gregos para transcrições e oralidade, hoje, talvez, com a ampliação das categorias de 

memórias, seriam muito mais que nove musas. 

 

Da sucessão temporal, tal como o indivíduo a apreende no desenrolar da sua vida 

afetiva, tal como ele a evoca sob a forma da nostalgia e do pesar, a anamnesis só se 

preocupa em evadir-se. Ela procura transformar esse tempo da vida individual – tempo 

sofrido, incoerente, irreversível – em um ciclo reconstruído em sua totalidade. Ela 

tenta reintegrar o tempo humano na periodicidade cósmica e na eternidade divina. 

(VERNANT, 1990, p. 159) 

 

Os gregos encontraram em Mnemosyne alento para sua mortalidade, pois ela, com 

seus poderes, subjuga o tempo, permitindo a eles estarem a salvo de Cronos, que encontrará 

espaço no presente. A deusa titã, dentro do cosmo grego, ordenado e fechado, permite aos 

humanos serem mais que existência, autoriza que seus vestígios permaneçam no tempo. Assim, 

no próximo item, estudar-se-á o pensamento platônico a respeito da memória, que muito se 

utilizou da alegoria do rio Lethe para explorar sua filosofia. 
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2.1.2  Platão: memória e recordação 

 

Platão (427 a.C. – 347 a.C.) é um dos marcos do pensamento grego. Filósofo 

ateniense, pertencia à aristocracia da época e desejava participar da vida política de seu tempo. 

Obras como “O Banquete” e “República” tecem o panorama filosófico do autor, baseado na 

teoria da existência de dois mundos: um regido pelos sentidos, uma cópia imperfeita, 

apresentando um aspecto ilusório e confuso; ao passo que o outro, o mundo das ideais, era 

eterno, verdadeiro, racional, perfeito, o lugar que as pessoas devem almejar. 

Em sua tentativa de conceituar a memória, Platão retorna à mitologia para iniciar e 

justificar sua tese, “[...] o relembrar não concerne mais ao passado primordial nem às vidas 

anteriores; tem como objeto as verdades cujo conjunto constitui o real. Mnemosyne, força 

sobrenatural, interiorizou-se para tornar-se no homem a própria faculdade de conhecer” 

(VERNANT, 1990, p. 161). A memória consiste em fuga do tempo, um distanciamento, 

enquanto a alma humana serve de abrigo, manifestação e conservação memorial. 

Igualmente, o filósofo é crítico com seus contemporâneos, os sofistas, que 

compreendiam a memória como técnica a ser utilizada em seu favor, “[...] tanto é assim que os 

sofistas desenvolvem uma metodologia para guardar diversas lembranças, e o desenvolvimento 

dessa memória artificial constitui, inclusive, um grande atrativo do método sofístico [...]” 

(QUADROS, 2016, p. 27). Platão refutava parcialmente o utilitarismo mnemônico, acreditando 

ser uma arte ilusória, uma imitação semelhante ao Mundo dos Sentidos que os leva ao engano. 

Contudo, o método dos Sofistas era válido enquanto uma forma de propiciar aos sujeitos a 

retomada dos eventos já ocorridos, portanto, imaginava-se os fatos que narravam serem 

importantes. 

Platão evoca a memória no campo da imaginação (QUADROS, 2016), existindo, 

porém, uma diferença entre ela e a recordação, expondo que um é a captação física imperfeita 

dos fatos, enquanto a outra é a manifestação da percepção real da alma, 

 

[...] mas neste caso o fundamento da diferença é distinto: a memória seria a faculdade 

do recordar sensível, a retenção das impressões e das percepções, enquanto a 

recordação (reminiscência) seria um ato espiritual, isto é, o ato por meio do qual a 

alma vê no sensível o inteligível de acordo com os modelos ou arquétipos 

contemplados quando estava desapegada dos grilhões e do sepulcro do corpo [...]. 

(MORA, 2000, p. 1926) 

 

Em mesmo sentido, Abbagnano (2000) traz à tona a concepção platônica da memória:  
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[...] 1º conservação ou persistência de conhecimento passado que por serem passados, 

não estão mais à vista: é a retentiva; 2º possibilidade de evocar, quando necessário, o 

conhecimento passado e de torná-lo atual ou presente: é propriamente a recordação. 

Esses dois momentos já foram discutidos por Platão, que os chamou respectivamente 

de “conservação de sensações” e “reminiscência” [...]. (ABBAGNANO, 2000, p. 657) 

 

Em sua elaboração para uma ontologia da memória, o autor a vincula à noção de 

eikōn (imagem), em que ambas associam-se “[...] desde o início, à impressão, à tupos, sob o 

signo da metáfora do bloco de cera, sendo o erro comparado a um apagamento das marcas, das 

semēia, ou a um equívoco semelhante àquele de alguém que pusesse os pés na pegada errada” 

(RICOEUR, 2007, p. 27, grifo do autor). Platão recorre à justificativa metafórica para a 

memória, colocando em Sócrates a resposta que define como certa para justaposição mnêmica, 

encontrado no diálogo com os sofistas: 

 

Diremos, pois, que se trata de uma dádiva de Mnemosine, mãe das Musas, e que 

sempre que queremos lembrar-nos de algo visto ou ouvido, ou mesmo pensados 

calcamos a cera mole sobre nossas sensações ou pensamentos e nela os gravamos em 

relevo, como se dá com os sinetes dos anéis. Do que fica impresso, temos lembrança 

e conhecimento enquanto persiste a imagem; o que se apaga ou não pôde ser impresso, 

esquecemos e ignoramos. (PLATÃO, 2001, p. 110) 

 

A metáfora propõe uma maleabilidade da alma aos fatos que marcam as pessoas, 

portanto, ela conteria diferentes qualidades de ceras, que poderiam imprimir os fatos de forma 

mais profunda ou menos ou mesmo ceras impregnáveis. A diversidade de ceras permite uma 

variabilidade de efeitos, de quando e como elas serão recordadas.   

A alma é a chave para a condição da recordação que figura do mundo 

suprassensível1, é nela que as marcas ficarão e serão acessadas pelos sujeitos, enquanto a 

memória é o fator do mundo sensível para se lembrar. Na perspectiva ontológica e epistêmica, 

“[...] para Platão, a memória constitui uma presença de uma ausência. A similitude não 

distingue memória de imaginação, uma vez que as duas estão no mesmo patamar quando 

colocadas frente à presença de uma imagem (passada ou não)” (QUADROS, 2016, p. 30).  

Ricoeur (2007, p. 31) analisa as deficiências da resposta de Platão sobre a memória, 

discorrendo que a primeira se dá em função da ausência de aprofundamento claro sobre à marca 

da memória, principalmente sobre a anterioridade delas, das semēias, porém, “é verdade que, 

muitas vezes, os tempos verbais do passado são distintamente enunciados; mas nenhuma 

                                                           
1 Para Platão, o mundo sensível é o material, aquele em que os sentidos humanos são atuantes, sendo um lugar de 

imperfeições, erros e perecível. Por outro lado, o mundo suprassensível é o local que existem as ideias primordiais, 

perfeitas e eternas, que todos os humanos devem alcançar. 
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reflexão distinta é dedicada a esses dêiticos incontestáveis”. O segundo problema destacado 

ocorre em razão de eikōn e a marca primeira no espaço das imitações (RICOEUR, 2007).  

Por fim, o terceiro impasse encontrado por Ricoeur (2007, p. 32) é: 

 

[...] a suposta ligação entre eikōn e impressão é tida como mais primitiva do que a 

relação de semelhança com a qual opera a arte mimética. Ou, em outras palavras, há 

mimética verídica ou mentirosa porque há, entre a eikōn e a impressão, uma dialética 

de acomodação, de harmonização, de ajustamento que pode ser bem-sucedida ou 

fracassar [...]. 

 

Apesar de todo o esforço para encontrar uma resposta concreta que refute a sofística 

mnemônica, Platão incorre em diversas aporia da memória, como observado acima. No 

próximo item, ao estudar Aristóteles, ver-se-á em sua filosofia uma resposta para as aporias 

deixada pelo seu mestre. 

 

2.1.3 Aristóteles e a memória como passado 

 

Aristóteles nasceu em Estágira, cidade da Macedônia (384/83 a.C. – 322 a.C.), foi 

discípulo de Platão, com quem aprendeu os conhecimentos filosóficos, mas, em igual forma, 

questionou a teoria de seu mestre. Sua ideia sobre memória e reminiscência está vinculada à 

sua história. Além da filosofia, tinha como prática os estudos medicinais, o que influenciou suas 

obras e análises filosóficas a respeito da física, da alma, da ética e da biologia. 

A filosofia da memória aristotélica propõe uma interação e uma integração do corpo 

e da psiquê, ou seja, “[...] é, ao mesmo tempo, uma operação cognitiva e um estado orgânico” 

(MOREL, 2009, p. 14). O filósofo destaca que a memória está presente em todos os animais, 

enquanto a lembrança, ou reminiscência, é uma atribuição humana, vinculada ao passado, em 

razão das marcas que os fatos fizeram na alma, 

 

[...] pois o presente é objeto apenas da percepção e do futuro da expectativa, mas o 

objeto da memória é o passado. Toda memória, portanto, implica um tempo decorrido; 

consequentemente, apenas aqueles animais que percebem o tempo lembram e o órgão 

pelo qual eles percebem o tempo é também aquele pelo qual eles se lembram. 

(ARISTOTELES, 1908, p. 53, tradução nossa)2 

 

A memória pertence à parte fisiológica, portanto, aos animais em geral; a 

reminiscência, por sua vez, à alma3 racional dos humanos, que é preexistente. Isso porque, para 

                                                           
2 No original: ‘[…] for the present is object only of perception, and the future, of expectation, but the object of 

memory is the past. All memory, therefore, implies a time elapsed; consequently only those animals which perceive 

time remember, and the organ whereby they perceive time is also that whereby they remember’. 
3 A alma, para Aristóteles, era tomada em três formas: a vegetativa ligada principalmente à nutrição e a movimentos 



23 
 

recordar ou recuperar aquilo que foi adquirido, é preciso fazer associação de ideias de forma 

lógica, consciente, uma necessidade racional, que faz parte da finalidade estrutural dos seres 

intelectivos, não encontrada em seres instintivos (BITTAR, 2003). 

Depreende-se do pensamento de Aristóteles a importância da percepção do espaço 

para a ação mnemônica, descartado anteriormente por Platão, passando a ser parte importante 

a reminiscência. A percepção ocorre no tempo presente em estado contínuo, é a sensação dos 

sentidos que media e relativiza o que é passado e futuro. Nessa esteira, as sensações não atuam 

de forma igual nos entes, Aristóteles (1908, p. 52) indica que “[...] as pessoas que possuem uma 

memória retentiva não são idênticas àquelas que se destacam em poder de recordação; na 

verdade, em geral, as pessoas lentas têm uma boa memória, ao passo que as que são perspicazes 

e inteligentes são melhores em recordar”4. 

A percepção, como visto, agrega a noção do tempo à memória, até então ignorado 

nos textos platônicos sobre o tema. Ricoeur (2007, p. 35), ao observar a condição da memória 

aristotélica e a subjetividade do tempo, indica que “[...] o tempo só é percebido como diferente 

do movimento quando nós ‘determinamos (horizomen)’, isto é, quando podemos distinguir dois 

instantes, um como anterior, o outro como posterior”. O movimento exposto por Ricoeur, 

presente na tese da memória de Aristóteles, permite o jogo de lembrar/recordar, é impulso ou 

exercício, em conjunto da impressão, capacitando a deliberação ou a escolha da lembrança. 

Como expõe Abbagnano (2000, p. 657), “[...] a explicação do processo da M., tanto 

como retentiva quanto como recordação, é inteiramente física: a retentiva e a produção de 

impressão decorrem de um movimento, assim como de um movimento decorre a 

lembrança/recordação”. A memória, em Aristóteles, é parte dos seres humanos, ferramenta a 

ser acessada e utilizada por eles, para retornar ao passado, escolhendo o evento a partir de um 

fato-movimento. 

Como explica Quadros (2016), sob as lentes de Ricoeur, sobre a filosofia aristotélica: 

 

Apesar de a lembrança ser importante para a compreensão da memória, a questão da 

recordação possibilita a Ricoeur refletir sobre a busca pelo reconhecimento de si, à 

medida que Aristóteles compreende a recordação como uma espécie de reconquista 

do passado [...]. Assim, podemos dizer que há um caminho de interioridade, de 

descoberta da própria subjetividade, quando estamos no processo de reconhecimento 

                                                           
intrínsecos do corpo, sensitiva ligada aos sentidos e à percepção do espaço, mas possuindo características da 

vegetativa e a intelectiva possuindo as mesmas potencialidades das outras duas, e ainda capaz de não apenas refletir 

sobre a existência das coisas, como de ter consciência de si próprio, da sua própria existência. Os seres humanos 

são dotados da alma intelectiva, enquanto os animais são dotados da sensitiva e as plantas, da vegetativa. 
4 No original: ‘[…] the persons who possess a retentive memory are not identical with those who excel in power 

of recollection; indeed, as a rule, slow people have a good memory, whereas those who are quick-witted and clever 

are better at recollecting’. 
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do nosso passado [...] um ponto fundamental para a compreensão da subjetividade e, 

para usar uma terminologia ricoeuriana, a memória consiste em um fator determinante 

para o reconhecimento de si e do outro. (QUADROS, 2016, p. 41-42) 

 

Abbagnano (2000, p. 657) traz um apanhando das principais constituições da 

filosofia platônica e aristotélica sobre a memória. Para ele, o pensamento de ambos trouxe “a) 

a distinção entre retentiva e recordação; b) o reconhecimento do caráter ativo ou voluntário da 

recordação, diante do caráter natural ou passivo da retentiva; c) base física da recordação como 

conservação de movimento ou movimento conservado”. Apesar da importância da filosofia 

grega sobre a memória e o início de uma busca epistemológica para o que ela realmente seja o 

pensamento sobre rememoração grega, partindo desses dois pensadores, apresenta-se 

insuficiente para uma solução dela, as questões desenvolvidas não foram completamente 

solucionadas, deixando a memória em um estado de aporia. 

A apresentação das teses dos dois filósofos da Grécia antiga, apesar de 

representarem o panorama da filosofia grega em geral da época, não será esquecida ou 

abandonada adiante por outros pensadores. Como será visto a seguir, o pensamento filosófico 

cristão de Agostinho de Hipona retomará as bases gregas para desenvolver a concepção de 

pensamento e, igualmente, da memória exposta na obra Confissões. 

 

2.1.4  A memória em Santo Agostinho: o recordar da alma 

 

Agostinho de Hipona (354 d.C. – 430 d.C.) foi filósofo e teólogo cristão, sendo bispo 

da cidade de Hipona. É um dos principais pensadores e influenciadores do cristianismo, tendo 

como base de pensamento a ideia platônica e cristã de mundo, consequentemente, de ser 

humano. Outrossim, a respeito da memória, Agostinho continuará a trabalhá-la na visão grega 

como manifestação física, e a recordação, como parte da alma humana. 

A dualidade dos corpos derivada da ideia de Platão, assimilada no pensamento 

agostiniano, traz, contudo, a figura de um Deus cristão como o criador dos corpos e das almas 

humanas. Dessa forma, os elementos da filosofia grega foram concebidos pelo Cristianismo por 

meio da figura de Deus, como se vê abaixo: 

 

“Não somos Deus; mas foi Ele quem nos criou”. O homem interior conheceu esta 

verdade pelo ministério do homem exterior. Ora, eu, homem interior — alma —, eu 

conheci-a também pelos sentidos do corpo. Perguntei pelo meu Deus à massa do 

Universo, e respondeu-me: “Não sou eu; mas foi Ele quem me criou”. (SANTO 

AGOSTINHO, 1980, p. 214) 
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Santo Agostinho (1980) retrata a memória como um espaço (palácios da memória) em 

que estão arquivadas imagens das mais variáveis formas, percebidas e coletadas pelos seres, 

que se escondem ou aparecem, aumentam ou diminuem de acordo com o sentido que se objetiva 

atingir. A memória, para o autor, ao ser acessada, não detém igual apresentação, vem a quem 

recorda de forma distinta, como expõe Santo Agostinho (1980, p. 216), 

 

[...] apresentam-se imediatamente, outras fazem-me esperar por mais tempo, até serem 

extraídas, por assim dizer, de certos receptáculos ainda mais recônditos. Outras 

irrompem aos turbilhões e, enquanto se pede e se procura uma outra, saltam para o 

meio, como que a dizerem: “Não seremos nós?” Eu, então, com a mão do espírito, 

afasto-as do rosto da memória, até que se desanuvie o que quero e do seu esconderijo 

a imagem apareça à vista. Outras imagens ocorrem-me com facilidade e em série 

ordenada, à medida que as chamo. Então as precedentes cedem o lugar às seguintes, 

e, ao cedê-lo, escondem-se, para de novo avançarem quando eu quiser. 

 

A memória também responde ao fenômeno do corpo. Santo Agostinho (1980) destaca 

que luzes, cores, formas, sons, cheiros, sabores são retidos pela recordação, por meio dos 

sentidos, portanto, a percepção que o corpo tem do mundo exterior é arquivada e mantida para 

ser revisitada. “Todavia, não são os próprios objetos que entram, mas as suas imagens: imagens 

das coisas sensíveis, sempre prestes a oferecer-se ao pensamento que as recorda” (SANTO 

AGOSTINHO, 1980, p. 216).  

A memória, para o filósofo, vincula-se à alma, criada por Deus e interiorizada no 

corpo. O agir da recordação dependerá de cada alma, pois “há uma memória sensível e uma 

inteligível, assim como há uma memória negativa e uma positiva” (MORA, 2000, p. 1926). 

Será, dessa forma, nos palácios da memória, encontrado dentro dos sujeitos, que se dará a 

recordação. Para o filósofo, a memória era acessível apenas aos humanos, pois eles possuem 

alma capaz de acessar o palácio da memória, com auxílio dos sentidos do corpo. Os animais, 

por sua vez, possuem capacidades fisiológicas, porém, suas almas não eram capacitadas para o 

adentrar à memória, é somente uma formatação mais primitiva dela. 

Encontra-se ainda a memória inteligível ou inata, aquelas já se retêm sem a imagem 

delas, “[...] vemos no nosso interior tais como são em si mesmas [...]” (SANTO AGOSTINHO, 

1980, p. 219). Destarte, noções de regras, números, leis e dimensões não foram, para o filósofo 

cristão, captadas e arquivadas pelos sentidos, pois elas não são afetadas por eles, são 

manifestações da alma, dadas por Deus. 

O autor explica sua ideia de alma retomando a metáfora da alma: 

 

[...] a memória é como o ventre da alma. A alegria, porém, e a tristeza são o seu 

alimento, doce ou amargo. Quando tais emoções se confiam à memória, podem ali 
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encerrar-se depois de terem passado, por assim dizer, para esse estômago; mas não 

podem ter sabor. É ridículo considerar estas coisas como idênticas. Contudo, também 

não são inteiramente dessemelhantes. 

Reparai que me apoio na memória, quando afirmo que são quatro as perturbações da alma: 

o desejo, a alegria, o medo e a tristeza. (SANTO AGOSTINHO, 1980, p. 221-222) 
 

Para Agostinho, o esquecimento não é uma perturbação, mas sim parte do conjunto da 

reminiscência: “[...] quando me lembro da memória, esta fica presente a si, por si mesma. 

Quando me lembro do esquecimento, estão ao mesmo tempo presentes o esquecimento e a 

memória: a memória que faz com que me recorde, e o esquecimento que lembro” (SANTO 

AGOSTINHO, 1980, p. 223). O esquecimento é o mecanismo auxiliar da memória, permite 

que os indivíduos não recordem de tudo a todo tempo, mas somente, na maioria das vezes, do 

que seja necessário ou importante ser lembrado. 

Como explica Quadros (2016, p. 114), a memória tem dentro da concepção humana 

lugar de destaque, pois 

 

[...] fora da memória não é possível “dizer-se a si mesmo”. A memória, portanto, 

ocupa um espaço privilegiado no processo de reconhecimento. Isso é tão significativo 

que o próprio esquecimento só é possível por conta da força da memória, por isso, é 

preciso lembrar que esquecemos [...]. A memória é identificada com o próprio espírito 

por Agostinho, na sua união com outras duas faculdades, a saber, a do pensamento e 

a da vontade.  

 

Toda essa conjuntura apresentada acima tem na leitura de Ricoeur (2007) uma ideia: 

a memória é um traço pessoal, das impressões de cada indivíduo no mundo. Portanto, o mesmo 

fato não reverbera para as pessoas da mesma forma, existem pontos que serão destacados por 

cada um, que será mais tarde lembrado. 

A fenomenologia agostiniana da memória ainda persiste com lacunas de explicações, 

pois “[...] arrisca-se a associar à lembrança da memória uma lembrança do esquecimento [...] 

como se poderia falar da presença do próprio esquecimento se esquecêssemos 

verdadeiramente?” (RICOEUR, 2007, p. 111). Assim, rememoração ainda não se encontra 

totalmente analisada quando questionada sobre sua origem e sua qualidade na obra de 

Agostinho. Parte-se, a seguir, para a ideia de São Tomás de Aquino sobre a temática e sua ideia 

de recordação, tendo como base a teoria aristotélica. 

 

2.1.5  São Tomás de Aquino e a sua distinção da memória 

 

São Tomás de Aquino (1225-1274) foi frade dominicano, italiano, nascido em 

Roccasecca, antigo Reino da Sicília, além de teólogo e filósofo cristão. Suas obras encontram-
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se inseridas na tradição católica e na Escolástica5. Suas obras tiveram como influência os padres 

da Igreja, principalmente Agostinho e, Aristóteles, o filosofo grego a quem Tomás 

constantemente chama de o Filósofo. 

Sobre a memória, São Tomás traça sua teoria sobre a memória em diálogo com Santo 

Agostinho e o filósofo grego Aristóteles. No tocante ao pensamento aristotélico, Tomás 

distingue a memória da reminiscência, sendo a memória a capacidade de retenção dos fatos e 

na reminiscência a de recordação deles. Na leitura de Tomás de Aquino dos textos de 

Agostinho, há um diálogo sobre a semelhança ou não dos humanos com os animais, fazendo-o 

acreditar que a rememoração faz parte do conjunto sensível interno e fisiológico de ambos, mas 

também uma parte vinculada à alma, assim expõe: 

 

E diz que é evidente que a memória pertence essencialmente à parte sensitiva, porque 

mesmo agora quando supomos que só o homem, entre os mortais, tem intelecto, a 

memória não existe em todos os animais, mas eles só têm aquela memória, pela qual 

percebem o tempo. (TOMÁS DE AQUINO, 2016, p. 52) 

 

Portanto, para os animais não possuidores de uma racionalidade existe somente a 

memória enquanto capacidade de conservar os efeitos produzidos nos órgãos sensíveis, ou 

simplesmente memória e, no contexto de Tomás de Aquino, ela existe segundo a disposição 

instintiva de cada espécie e nunca para além da presença do objeto. Para os animais detentores 

da racionalidade, a memória é aquela que dispõe e retém as formas sensíveis, como ao recordar 

os fatos passados, identifica-se esse tipo de memória apenas nos seres humanos, chamada de 

cognitiva, como demonstra a seguir: 

 

Sugere, no entanto, três diferenças. Primeira, é a partir da aptidão para ambas, pois, 

foi dito anteriormente, que não são os mesmos homens que são bons de memória e de 

recordação. Segunda, é a diferença por parte do tempo, porque a reminiscência, por 

ser via para a memória do caminho, precede-a no tempo, como é evidente pelo antes 

dito. Terceira, é a parte do objeto em que ambas podem ser encontradas, pois disso 

que é a memória muitos outros animais participam, além do homem [...] mas nenhum 

animal que conhecemos tem a reminiscência, exceto o homem. (TOMÁS DE 

AQUINO, 2016, p. 119) 

 

Tomás de Aquino retoma o pensamento de Agostinho e esclarece que memória, vontade 

e intelecto são potências díspares, pois cada um possui objeto próprio, além de pertencer a um 

conjunto interno dos sentidos, juntamente com a fantasia (sonho), a estimativa (percepção do 

                                                           
5 ‘A Escolástica é o exercício da atividade racional (ou, na prática, o uso de alguma filosofia determinada, 

neoplatônica ou aristotélica) com vistas ao acesso à verdade religiosa, à sua demonstração ou ao seu 

esclarecimento’ (ABBAGNANO, 2000, p. 345). 
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espaço/distância) e o comum (ligação racional com outros sentidos). O autor visa desvincular a 

rememoração da ação intelectiva, expressa na tese trazida antes de propor uma resposta: 

 

Ademais, a memória conserva as imagens das coisas nas quais não se pensa em ato. 

Ora, isso não pode suceder no intelecto, pois o intelecto é posto em ato ao ser 

informado pela espécie inteligível. Ora, dizer que o intelecto está em ato é o mesmo 

que conhecer em ato. Assim, o intelecto conhece em ato tudo aquilo de que possui 

uma imagem inteligível. Logo, a memória não está na parte intelectiva. (TOMÁS DE 

AQUINO, 2001, p. 447) 

 

Como se observa, São Tomás de Aquino “[...] distinguia claramente entre a memória 

conservativa das espécies, que é uma potência cognoscitiva e em parte intelectiva, e a memória 

que tem seu objeto no pretérito, isto é, só em parte sensitiva” (MORA, 2000,  

p. 1926). Assim, como em Aristóteles, existe uma memória ligada à projeção dos sentidos 

internos (captação de algo) e outra vinculada à noção de conservação de algo ausente (memória 

conservativa), o que Tomás chama de reminiscência. Dessa forma, a rememoração em Tomás 

de Aquino vincula-se ao corpo, suas sensações e imagens; é racional e habitual, enquanto a 

reminiscência é um caminho da memória, como se vê a seguir: 

 

A teoria de Avicena é igualmente contrária à razão. Tudo o que é recebido em algo o 

é à maneira do receptor. Ora, o intelecto é de uma natureza mais estável e permanente 

do que a matéria corporal. Se, portanto, a matéria corporal conserva as forma que 

recebe, não só quando é posta em ato por elas, mas ainda quando essa atividade 

cessou, o intelecto receberá de uma maneira bem mais estável e invariável as imagens 

inteligíveis, quer provenham dos sentidos, ou mesmo emanem de um intelecto 

superior [...]. (TOMÁS DE AQUINO, 2001, p. 448) 

 

Como já referido anteriormente, São Tomás de Aquino (2016) não pensa ser a 

memória uma potência diferente do intelecto e da sensibilidade. A memória sensitiva é inferior 

à memória intelectiva, é comum a noções sensíveis do mundo físico e seus instintos, encontrada 

em animais e humanos. Já a memória intelectiva ou reminiscência, ela é própria dos seres 

humanos, capaz de dotá-los de conhecimento e de conservar aquilo tudo que aprendeu e 

reproduzir em momento posterior. 

 

Para Tomás, a memória intelectual não é uma potência distinta do intelecto passivo. 

Para se refletir sobre objetos ausentes dos sentidos, bastam a imaginação e as espécies 

sensíveis; para a recordação de conceitos e conhecimentos previamente adquiridos, 

basta o intelecto, que retém as espécies inteligíveis. A continuidade entre o 

conhecimento intelectual e as coisas singulares se estabelece pelos sentidos internos. 

Na aquisição de um saber e na utilização de um saber já adquirido, o entendimento 

tem como objeto próprio as formas universais e imateriais, no entanto, por estar unido 

ao corpo, recorre à imaginação e às restantes potências sensíveis ou sentidos internos 

– embora, por serem materiais e agirem pelos órgãos corpóreos, tenham por objeto 

próprio o particular. (BARREIRA, 2007, p. 43) 
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Portanto, Tomás de Aquino observa que indivíduos e os animais são capacitados de 

uma memória instintiva, capaz de retornar ao passado de forma imediata, contudo, somente os 

seres humanos detêm a reminiscência, capaz, por silogismo, de retomar algo já captado. “As 

imagens são conservadas não somente na parte da alma sensitiva, mas antes no composto, pois 

a memória é o ato de um órgão. Mas o intelecto, enquanto tal, conserva as imagens, sem a ajuda 

de órgão corporal” (TOMÁS DE AQUINO, 2001, p. 448-449). A reminiscência proposta por 

Santo Tomás (2001) se dá em um formato racional, no modo a trazer à mente o fato pretérito 

ao presente. 

Apesar da visão orgânica que Tomás de Aquino trouxe a respeito da memória, suas 

conclusões ainda deixam aberturas. O filósofo cristão não consegue fechar todo o contexto da 

lembrança, deixando espaços para questionamentos e críticas dentro e fora da Igreja: a relação 

das potências e suas distinções e conceitos não são profundamente respondidos na memória. A 

seguir, será verificado o pensamento moderno, iniciando os estudos pelo pensamento cartesiano 

e seus questionamentos acerca da rememoração. 

 

2.1.6  René Descartes: a memória corporal e espiritual 

 

René Descartes (1596-1650) nasceu na França e foi filósofo, físico e matemático. Teve 

importância para o pensamento moderno que se instaurava na época: diante de uma crise da religião 

que deixava de ser o único lugar detentor da resposta e da salvação para o corpo e da alma; em 

concomitância, o pensamento científico racional metodológico ascendia dando soluções para 

inquietações humanas. Sua teoria fez perpassarem pela crítica as teses gregas, escolásticas, 

estabelecendo em sua filosofia o racionalismo6, a análise epistêmica e o ceticismo, que se expandiu 

em outras áreas as quais estudou, o que se apresenta na sua teoria sobre a memória. 

Como observa Ferrater Mora (2000, p. 1926), Descartes (2005) “[...] já estabelecera 

uma distinção entre duas formas de memória: ‘a memória corporal’, que consiste em ‘vestígios’ 

ou ‘dobras’ deixadas no cérebro, e a ‘memória intelectual’ (que é ‘espiritual’ e ‘incorpórea’)”. 

Ainda chega a propor uma diferença entre a conservação do passado e a recordação como 

reconhecimento do pretérito ou reminiscência. 

Descartes (2005) aponta a fragilidade do corpo humano em se conectar à alma, 

necessitando de um elemento capaz de unir tais objetos. Assim, indica que 

                                                           
6 O racionalismo cartesiano atribui particular confiança à razão humana, acreditando ser da razão que se obtêm 

os conhecimentos 
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[...] conquanto eu note em minha natureza essa fraqueza de nunca poder prender 

continuamente meu espírito a um mesmo pensamento, posso, todavia, por uma 

meditação atenta e amiúde reiterada, imprimi-la tão fortemente na memória, que 

nunca deixe jamais de me lembrar disso todas as vezes de que necessitar, e adquirir, 

desta forma o hábito de não falhar. (DESCARTES, 2005, p. 95) 

 

Para o filósofo, a memória se dá pela percepção dos sentidos, “[...] repassarei em 

minha memória quais são as coisas que mais acima tive por verdadeiras, como as tendo recebido 

pelos sentidos, e sobre quais fundamentos minha crença se apoiava” (DESCARTES, 2005,  

p. 112). A memória é auxiliadora dos sentidos para Descartes (2005, p. 133), pois, 

 

[...] podendo usar de minha memória para ligar e juntar os conhecimentos presentes 

aos passados, e de meu entendimento que já descobriu todas as causas de meus erros, 

de agora em diante já não devo temer que haja falsidade nas coisas que me são o mais 

comumente representadas por meus sentidos. 

 

Contudo, no pensamento cartesiano, a veracidade das coisas está no intelecto, portanto, 

como a memória pertence aos sentidos, ela conduz o indivíduo ao erro. Isso é constatado quando 

Descartes aborda a noção de ideias inatas e fictícias. Para ele, a primeira não advém do 

experimento sensorial, é racional e tem o sujeito nascido com ela. A segunda trabalha a partir 

da imaginação, não é verdadeira e é produzida na memória humana. 

A justificativa para a desconfiança nos fenômenos sensoriais se dá em razão de 

considerar que os sentidos enganam, dando a eles uma sensação de segurança e veracidade em 

momentos, mas conclui que não são confiáveis e bons para determinar esses fatores. Dessa 

forma, justifica o filósofo francês: 

 

Tudo o que recebi até o presentemente como mais verdadeiro e seguro, aprendi-o dos 

sentidos ou pelos sentidos; ora, algumas vezes experimentei que tais sentidos eram 

enganadores, e é de prudência jamais confiar inteiramente naqueles que uma vez nos 

enganaram. (DESCARTES, 2005, p. 31) 

 

O que se percebe com as observações de Descartes é que a memória faz parte do 

conjunto fisiológico humano, e ele, estando inserido nessa biologia, está comprometido, não 

servindo, assim, como uma fonte segura para se chegar à verdade. A memória consiste no 

aparato de auxílio ao mundo sensível, onde se sente, cheira, enxerga, contudo, não traduz com 

veracidade ao que pretende o filósofo chegar, a alma humana. 

Apesar das críticas à condição fisiológica dos seres humanos, que leva a memória a ter 

uma condição prejudicada, Descartes não renega por completo a importância dos sentidos para 
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a convivência no mundo, mesmo que em diversos momentos podem enganar os sujeitos, como 

explica abaixo: 

 

Mas, ainda que os sentidos nos enganem algumas vezes no tocante às coisas pouco 

sensíveis e muito distantes, talvez se encontrem muitas outras, das quais não se pode 

razoavelmente duvidar, conquanto as conheçamos por meio deles: por exemplo, que 

estou aqui, sentado perto do fogo, vestido com um roupão, com este papel entre as 

mãos, e outras coisas desta natureza. (DESCARTES, 2005, p. 31) 

 

Para o filósofo francês, os humanos são compostos de corpo e alma, é nessa última 

que se encontra a verdadeira lembrança, uma imagem guardada no espírito, criada a partir das 

sensações fisiológicas, ordenadas e arquivadas e reproduzidas pela glândula pineal. Nessas 

condições, tem o ser humano a memória intelectual, acessível por meio do referido órgão que 

trará a possibilidade de rememoração dos fatos, como observa-se a seguir: 

 

[...] são traçadas figuras na superfície do cérebro que se relacionam com os objetos, 

com intensidade variável. Os espíritos animais transportam a informação, 

depositando-a na substância do cérebro, e estão na base dos traços deixados na parte 

interna do cérebro que constitui a sede da memória para Descartes (AT, XI, p. 177). 

Esse processo de formação das imagens na superfície pode ser pensado da seguinte 

maneira: a glândula tem a superfície convexa e o cérebro tem a superfície côncava. 

Assim como num espelho, os espíritos são refletidos da imagem formada na glândula; 

imagem que possui uma estrutura geométrica traçada pelos poros (pequenos canais) 

que compõem a superfície do cérebro. Os raios incidem na superfície côncava do 

cérebro e passam para a superfície convexa da glândula, onde a imagem é defletida, 

dirigindo a resposta dos espíritos, como num processo de refração. (DONATELLI, 

2003, p. 84) 

 

Portanto, verifica-se que, na tese cartesiana sobre a memória, há uma retomada do 

posicionamento dual, existindo uma perspectiva sensorial e uma intelectiva. Assim, enquanto a 

primeira conduz, por alguns momentos que seja, o indivíduo ao erro, a segunda, por encontrar-se 

na parte racional (intelecto), é capaz de proporcionar as reais condições de reminiscência humana.  

No item seguinte será estudada a memória sob a teoria de Georg Wilhelm Friedrich 

Hegel e seus desdobramentos inseridos na concepção histórica, racionalista e universal dos 

seres humanos e da sociedade. 

 

2.1.7  Hegel: memória, inteligência e universalidade 

 

Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) nasceu na Alemanha, foi filósofo, 

considerado um dos mais importantes na história. Hegel sofre influência de Immanuel Kant, de 
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quem é crítico, e de Baruch Spinoza. Hegel influenciou pensadores como Marx, Strauss e 

Merleau-Ponty. 

Quanto à memória, Hegel (1980, p. 352) resgata, inicialmente, o papel dela como 

instrumento do conhecimento, dessa forma, “[...] fatos não ficam depositados no templo da 

memória, como quadros de épocas passadas, mas encontram-se sempre presentes e vivos como 

ao tempo da sua primeira manifestação. São ações e obras que não são anuladas nem 

interrompidas por outras posteriores [...]”. Ao se avaliar o pensamento hegeliano, depreende-se 

que o espírito subjetivo (pois se compreende como sujeito de si) é o local da memória, lá 

encontra-se e conserva-se, pois ela é intelectiva, conceitual, uma essência imutável, 

diferentemente da rememoração do corpo, dos documentos e das artes, comunicando-se com o 

espírito do povo, ou memória coletiva. 

A história da filosofia, bem como a memória do espírito do povo, não se preocupa com 

aquilo que seja efêmero, ou seja, a memória das coisas que os indivíduos lembram enquanto povo, 

mas ela relaciona-se com o que é vivo, perpétuo e universal, como se observa no trecho abaixo: 

 

Não têm tela, nem mármore, nem papel, nem representação, nem memória como 

elemento em que se possam conservar (elementos que são efêmeros ou constituem a 

base do que é passageiro), mas têm o pensamento, o conceito, a essência imutável do 

espírito, onde não penetra a traça nem o caruncho. Os produtos do pensamento 

constituídos em pensamento formam o próprio ser do espírito. Nem por isso estes 

conhecimentos são coletânea de noções, ou conhecimentos do que é morto, soterrado 

e decomposto [...]. (HEGEL, 1980, p. 352, grifo do autor) 

 

A recordação é um mecanismo do pensamento, pois “só a memória conserva – como 

uma história acontecida não se sabe como – a modalidade morta da figura precedente do 

espírito” (HEGEL, 1992, p. 71), de tal forma, a memória resgata algo do passado para o 

presente. Observa Abbagnano (2000, p. 659): “segundo Hegel, a M. é o pensamento 

exteriorizado, pensamento que acredita encontrar algo de externo, a coisa que é lembrada ou 

recordada também é pensamento [...] Aqui a M. é interpretada sobretudo como recordação”. 

Em outro ponto, para Hegel, a memória está igualmente ligada a questões de 

linguagem e signos, dando à recordação uma característica singular, a possibilidade de criação, 

ou seja, a atuação mnemônica na visão hegeliana detém a potencialidade de criar sinais. Assim, 

conforme o enxerto, Hegel comprova a instrumentalidade da recordação e, ao mesmo tempo, 

sua instrumentalidade para a formação dos signos: 

 

Geralmente o sinal e a língua são emitidos a algum outro lugar como o apêndice, à 

psicologia, ou mesmo à lógica, sem pensar sobre sua necessidade ou sua conexão 

dentro do sistema [global] da atividade da inteligência. O verdadeiro lugar do sinal é 
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o que temos indicado, ou seja, a inteligência que, como intuitiva, gera a forma de 

tempo e espaço, mas que aparece assumindo o conteúdo sensível e dando forma 

irônica a representações a partir deste material [...] os signos podem ser chamados 

preferencialmente de memória produtiva (a primeira mnemosina abstrata), porque a 

memória, que na vida cotidiana é frequntemente usada como equivalente e como 

sinônimo de recordação [...]. (HEGEL, 2005, p. 500, tradução nossa)7 

 

Hegel aponta que a memória traça o mesmo caminho intelectivo que a linguagem, 

ambas estão vinculadas a um sentido universal, à racionalidade, encontrada no espírito. Em 

outras palavras, a associação entre os nomes e a memória é universal, uma única representação 

do seu conteúdo. Essa assimilação permite que no tempo e no espaço desejado o indivíduo 

retome o significado do nome, uma vez que sentido, ou seu conceito, já está arquivado, 

conforme se extrai da sua proposição: 

 

Inteligência como uma memória em face da intuição da palavra, percorre as mesmas 

atividades que a memória Interiorizador, como uma representação geral em face da 

primeira intuição imediata (§ 451 e SS.). AA) endossando essa ligação em que o sinal 

consiste, a inteligência eleva a ligação singular ao universal através desta recordação 

Interiorizador, isto é, um elo permanente, em que eles estão objectivamente ligados a 

ele nome e significado, e converte o Intuição, que é primeiro o nome, em uma 

representação, de tal forma que ter identificado o conteúdo, o significado e o sinal, 

são agora uma única representação, e sendo concreto para representar em sua 

interioridade, o conteúdo é como a existência de sua: Memória que retém nomes. 

(HEGEL, 2005, p. 505-506, tradução nossa)8 

 

Assim, em Hegel (2005), a memória constitui-se como o resgate do pensamento de 

algo que se deseja lembrar, não havendo a necessidade de imagens ou intuição do objeto a 

rememorar, bastando apenas o nome para se saber o que se deseja lembrar. Dessa forma, os 

signos residem na universalidade. O nome representa o que a inteligência captou dos sentidos, 

associando o nome à coisa, portanto, a linguagem e os signos não pertencem à efemeridade. 

                                                           
7 No original: ‘Usualmente el signo y el lenguaje se envían a algún otro lugar como apéndice, a la psicología, o 

incluso a la lógica, sin pensar en su necesidad ni en su conexión dentro del sistema [global] de la actividad de la 

inteligencia. El verdadero lugar del signo es el que hemos indicado, a saber, el de la inteligencia que, en tanto 

intuitiva, genera la forma del tiempo y del espacio, pero que aparece asumiendo el contenido sensible y dando 

forma irónica a representaciones partiendo de este material; [...] signos puede llamarse preferentemente memória 

productiva (la mnemosyne primeramente abstracta), por cuanto la memória, que en la vida común se usa 

frecuentemente como equivalente y como sinónimo del recuerdo [...]’. 
8 No original: ‘La inteligencia como memória frente a la intuición de la palabra, recorre las mismas actividades 

que recorría el recuerdo interiorizador como representación en general frente a la primera intuición inmediata (§ 

451 y ss.). aa) Haciendo suyo aquel enlace en que el signo consiste, la inteligencia eleva el enlace singular a 

universal mediante este recuerdo interiorizador, o sea, a enlace permanente, en el que quedan objetivamente 

vinculados para ella nombre y significación, y convierte la intuición, que es primeramente el nombre, en una 

representación, de tal modo que habiéndose identificado el contenido, el significado y el signo, son ahora una sola 

representación, y siendo concreto el representar en su interioridad, el contenido es como existencia suya: la 

memória que retiene nombres’. 
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Hegel, tal como outros filósofos já estudados, trabalha a memória como uma ação 

racional do espírito, de modo a guardar aquilo que é universal, contínuo e perpétuo. O que não 

se encaixa nessas ideias não é essencial e verdadeiro. Dessa forma, as manifestações de 

lembranças dos seres humanos como imagens, documentos, registros e afins não são 

importantes. A real rememoração encontra-se no pensamento, que permite unir os objetos aos 

nomes, detectando a universalidade dos conceitos. 

No próximo item será estudado o conceito de memoria em Bérgson, que traz uma 

inovação à filosofia da rememoração, questionando o que veio anteriormente, mas vinculado à 

fenomenologia dos seres humanos. 

 

2.1.8  Henry Bérgson: as formas da memória 

 

Henry Bérgson (1859-1841) foi diplomata e filósofo francês, trabalhou temáticas 

como metafísica, psicologia, tempo e espaço. O filósofo destaca-se ainda pela utilização de um 

método por intuição. Contudo, seu maior destaque se dá em ralação à sua teoria da memória, 

abordando profundamente o tema em seus livros, constituindo a rememoração a constituição 

daquilo que é o Ser. Em Bérgson (1999), a existência humana no tempo é articulada pela 

memória, enquanto sujeito efêmero, será ela que permitirá lembrar o que se percebe, sente ou 

se constitui. 

Bérgson (1999) propõe a existência de dois tipos de memória: a primeira consiste no 

hábito, ligada às condições psíquicas e fisiológicas do indivíduo, que lhe permite repetir ações 

e comandos, uma técnica de memorização. Dessa forma: 

 

A lembrança da lição, enquanto aprendida de cor, tem todas as características de um 

hábito. Como o hábito, ela é adquirida pela repetição de um mesmo esforço. Como o 

hábito, ela exigiu inicialmente a decomposição, e depois a recomposição da ação total. 

Como todo exercício habitual do corpo, enfim, ela armazenou-se num mecanismo que 

estimula por inteiro um impulso inicial, num sistema fechado de movimentos 

automáticos que se sucedem na mesma ordem e ocupam o mesmo tempo. 

(BÉRGSON, 1999, p. 86) 

 

A segunda tipagem da memória é parte da consciência, representando a vida, a história 

humana e, portanto, a continuidade ou a sobrevivência do passado no presente (MORA, 2000, 

p. 1927). Ela é condutora do passado, que se conserva automaticamente e por si mesma 

(BÉRGSON, 1999), porém, não há como repetir o momento, somente existe a imaginação no 

presente e o acesso por necessidade. Como apresenta o autor, essa categoria da rememoração 

“sem segunda intenção de utilidade ou de aplicação prática, armazenaria o passado pelo mero 
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efeito de uma necessidade natural. Por ela se tornaria possível o reconhecimento inteligente, ou 

melhor, intelectual, de uma percepção já experimentada” (BÉRGSON, 1999, p. 88). 

Em sua explicação sobre a memória, o filósofo francês indica, ainda, que as memórias 

que consistem em um hábito são raras, e, por consequência, excepcionais, entretanto, aquelas, 

adquiridas em razão do aprendizado, são como fatos, imagens únicas, datas e outros, que serão 

a todo momento facilmente processados, pois possuem maior utilidade ou significado. 

 

As lembranças que se adquirem voluntariamente por repetição são raras, 

excepcionais. Ao contrário, o registro, pela memória, de fatos e imagens únicos em 

seu gênero se processa em todos os momentos da duração. Mas como as lembranças 

aprendidas são mais úteis repara-se mais nelas. E como a aquisição dessas lembranças 

pela repetição do mesmo esforço assemelha-se ao processo já conhecido do hábito 

tende-se a colocar esse tipo de lembrança em primeiro plano, a erigi-lo em modelo de 

lembrança, e a ver na lembrança espontânea apenas esse mesmo fenômeno em estado 

nascente, o começo de uma lição aprendida de cor. (BÉRGSON, 1999, p. 90) 

 

O autor contrapõe as duas definições de memória, mostrando a diferença entre uma e 

outra, sendo a reminiscência de segundo tipo “[...] não apenas de o reconhecimento dos fatos 

passados como também o reviver efetivo, ainda sem consciência de sua anterioridade [...]” 

(MORA, 2000, p. 1927). Observa-se que a memória da consciência (o segundo tipo) permite aos 

seres humanos sua condição histórica, a projeção de seu ser no tempo e no espaço, com todas as 

influências que sofreu. Ensina o pensador sobre o acesso a essas imagens armazenadas que: 

 

Para evocar o passado em forma de imagem, é preciso poder abstrair-se da ação 

presente, é preciso saber dar valor ao inútil, é preciso querer sonhar. Talvez apenas o 

homem seja capaz de um esforço desse tipo. Também o passado que remontamos 

deste modo é escorregadio, sempre a ponto de nos escapar, como se essa memória 

regressiva fosse contrariada pela outra memória, mais natural, cujo movimento para 

diante nos leva a agir e a viver. (BÉRGSON, 1999, p. 90) 

 

A lembrança espontânea é perfeita, como aponta Ricoeur (2007), que analisa as obras 

de Bérgson, afirmando ser esse pensador que mais se aproximou do entendimento da memória 

e a sobrevivência da imagem na mente, isso porque Ricoeur relata que Bérgson visualiza uma 

função mnemotécnica, instrumental da memória permitindo aprender habilidades para 

sobrevivência social. Por outro lado, aponta que a técnica mnemônica se abriga na memória 

viva, que guarda fatos, experiências automaticamente e constrói o ser no mundo para viver e 

utilizar aquilo que foi conservado. Para comprovar isso, Ricoeur (2007, p. 439) retoma a tese 

inaugural bergsoniana: 
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[...] o corpo não passa de um órgão de ação, e não de representação, e que o cérebro é 

o centro organizador desse sistema que age. Essa tese exclui de saída que se procure 

no cérebro a razão da conservação das lembranças. A ideia de que o cérebro se lembre 

de ter sido impressionado é considerada como incompreensível em si mesma, o que 

não exclui que o cérebro tenha um papel a desempenhar na memória. 

 

Em Henry Bérgson (2006), tanto a memória-hábito como a memória consciente atuam 

em separado, mas em determinadas ocasiões trabalham em conjunto. Toda a conformação 

mnemônica refletida em Bérgson é realizada pelo cérebro, encarregado de “[...] recalcar a quase 

totalidade do passado no inconsciente e só introduzir na consciência o que for de natureza que 

esclareça a situação presente, que ajude a ação em preparação, que forneça, enfim, um trabalho 

útil” (BÉRGSON, 2006, p. 48). 

Sem dúvidas, Bérgson é o autor que aprofunda a temática da memória. Sua ideia de 

memória-hábito e memória consciente e a relação desses com o cérebro elevaram as pesquisas 

da filosofia para a psicologia e a psicanalise. A seguir serão estudados Bertrand Russel e sua 

reflexão sobre a experiência e a rememoração. 

 

2.1.9  Bertrand Russell: a memória, a mente e o espírito 

 

O filósofo e ativista social Bertrand Russell (1872-1970) era inglês, conhecido pela sua 

filosofia epistêmica, lógica-analítica e por seus trabalhos na área da matemática. Foi 

desenvolvedor de uma proposta filosófica para a felicidade, a educação e a moral, além de propor 

que o pensamento filosófico não deveria descolar-se da ciência. Não é diferente que sua tese 

filosófica sobre a memória reflita as bases de seu pensamento crítico, racional e matemático. 

Na filosofia da memória em Russell, há uma vinculação à noção de espírito e 

conhecimento, “mas a sua teoria do conhecimento está em conexão com a cosmologia ou 

ontologia especial, porque analisa também os problemas ontológicos: a consciência e a 

experiência, o problema da inferência não demonstrativa, o espírito, Deus, etc.” (DE SOUSA 

ALVES, 1972, p. 522), logo, o espírito é compreendido como algo suprassensível à matéria. 

Assim, para o autor, 

 

[...] a característica mais essencial do espírito é a memória, usando esta palavra em 

seu sentido mais amplo, que inclui todas as influências de experiências passadas nas 

reações do presente. A memória compreende o tipo de conhecimento que é 
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comumente chamado de conhecimento da percepção. (RUSSELL, 1976, p. 76, 

tradução nossa)9 

 

Existe, portanto, vínculo entre a percepção e o cérebro, em comunicação com o 

espírito. A rememoração, ou conhecimento mnemônico, resulta da percepção dos objetos do 

mundo, que ficam armazenados na mente, e, por fim, a memória leva ao sujeito esse fato do 

passado mantido na mente ao presente, dando sentido aos objetos rememorados e os elementos 

do presente quando utilizados.  

“Quando você vê apenas algo, você mal pode chamá-lo de conhecimento. Torna-se 

conhecimento, dizendo a si mesmo que você o vê ou que lá está” (RUSSELL, 1976, p. 76, 

tradução nossa)10, logo, aquilo que for percebido e arquivado será transformado em 

conhecimento quando houver a reflexão e, por conseguinte, o uso. Assim: 

 

Esta reflexão é o conhecimento e, porque esse conhecimento é possível, para ver pode 

ser uma experiência e não um mero evento, como o que poderia acontecer a uma 

pedra. A influência da última experiência é incorporada no princípio do reflexo 

condicionado, que diz que, em condições adequadas, se A originalmente produz uma 

certa reação, e freqüentemente A ocorre em combinação com B, B vai produzir, 

finalmente, por sí sozinho, a reação que foi originalmente produzida por A. 

(RUSSELL, 1976, p. 76)11 

 

Essas reflexões apontadas por Russell (1976) ficam alocadas no cérebro, pois, “se o 

cérebro tem alguma característica que corresponde à memória, ele deve ser afetado de alguma 

forma pelo que acontece a ele, de modo que dê lugar a reproduções por ocasião de estímulos 

adequados” (RUSSELL, 1976, p. 77)12, sendo esses estímulos a relação com o meio. 

A memória em Russell é inteligência, ao mesmo tempo, pertencente ao espírito. A 

materialidade (cérebro) é capaz de reter os fatos e as percepções do mundo, por outro lado, o 

espírito materializado no corpo, quando manifesta necessidade, retoma os acontecimentos do 

passado para o presente, tornando-se conhecimento. O conhecimento é resultante dessa relação 

entre utilidade e retenção de lembrar de fatos percebidos pelo corpo. 

                                                           
9 No original: ‘[...] la característica más esencial del espíritu es la memória, empleando esta palabra en su sentido 

más amplio, que incluye toda influencia de las experiencias del pasado en las reacciones del presente. La memória 

comprende el tipo de conocimiento que, corrientemente, se llama conocimiento de la percepción’. 
10 No original: ‘Cuando usted ve simplemente algo, a ello difícilmente se le puede llamar conocimiento. Se 

convierte em conocimiento, al decirse a sí mismo que usted lo ve o que allí está’. 
11 No original: ‘Esta reflexión es conocimiento y, porque ese conocimiento es posible, el ver puede ser una 

experiencia y no un mero suceso, como el que pudiera pasarle a una piedra. La influencia de la experiencia pasada 

está encarnada en el principio del reflejo condicionado, que dice que, en condiciones convenientes, si A produce 

originalmente una reacción determinada, y A ocurre con frecuencia conjuntamente con B, B producirá finalmente, 

por sí sola, la reacción que originalmente era producida por A’. 
12 No original: ‘Si el cerebro tiene alguna característica que corresponda a la memória, ha de ser afectado de algún 

modo por lo que le suceda, de forma que dé lugar a reproducciones con ocasión de estímulos convenientes’.  
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Em se tratando de experiências do corpo, a teoria de Edmund Husserl a respeito da 

memória será estudada no próximo item, a fim de verificar as condições fenomenológicas 

inauguradas por ele e a subjetividade da relação entre sujeitos, seus sentidos e o espaço. 

 

2.1.10 Edmund Husserl sobre a memória e a fenomenologia 

 

Edmund Husserl (1859-1938) foi um matemático e filósofo tcheco, fundador da 

fenomenologia, uma ciência que se propõe a estudar a essência das manifestações dos 

fenômenos à consciência, dissociando-a dos aspectos psíquicos. Ou seja, a teoria 

“fenomenológica” avalia as condições subjetivas da consciência, sendo o mundo constituído 

por ela (REALE; ANTISERI, 2006). Sua teoria fenomenológica influenciou autores como 

Martin Heidegger, Maurice Merleau-Ponty e Paul Ricoeur. 

Conceitua-se por fenomenologia na filosofia husserliana a ciência eidética, ou ciência 

de essência (o conhecimento abstrato das coisas), para se chegar a uma intencionalidade da 

consciência e à transcendência (metafísica), partindo da observação dos objetos do mundo 

fático. Destaca-se, ainda, na visão da experiência de Husserl, a intuição dos objetos (noção 

prévia dos objetos), a percepção imanente (consciência das próprias experiências e a percepção 

generalizada de objetos materiais sob suas categorias ou essências (ABBAGNANO, 2000). 

A filosofia fenomenológica também é vista quando ela trabalha com a memória, para 

isso, o autor resgata a tese cartesiana. Como visto anteriormente, Descartes (2005) rechaça a 

noção do mundo sensível. Para ele, os sentidos levam os sujeitos ao erro em inúmeras vezes, 

contudo, Husserl (2001) aponta que é essa condição de manifestação dos sentidos e da psiquê 

humana que permite aos humanos se perceberem no mundo e a maneira como são moldados. 

Husserl (2001) critica a escolha positivista, científica e objetiva aplicada à realidade. 

A memória, para Husserl (2001), inicia-se com a relação do ser com o espaço, no tempo 

em que ele reside. A experiência trocada entre sujeito e objeto permite a conservação desse fato 

ou da coisa na mente. A fenomenologia busca, assim, compreender as significações subjetivas 

dessa relação, “[...] o mundo percebido nessa vida reflexiva está sempre ali; ele é percebido como 

antes, com o conteúdo que, em cada caso, lhe é próprio” (HUSSERL, 2001, p. 37). 

E continua o filósofo em sua explicação: 

 

O fenomenologista estudará, assim, no caso da percepção espacial – fazendo 

abstração, de início, de todos os predicados de “significação” e atendo-se puramente 

à res extensa –, os “objetos visuais” variáveis e os outros “objetos sensoriais”, 

considerando-se que eles mostram a si mesmos como apresentações dessa mesma res 
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extensa. Ele irá estudar para cada uma delas as variações de perspectiva [...]. 

(HUSSERL, 2001, p. 65) 

 

Em Husserl (2001), encontra-se a primazia do individual, de tal maneira que a 

memória das experiências de cada pessoa é importante. A fenomenologia husserliana 

compreende o fenômeno em cada sujeito, indicando que o mesmo fato provoca diferentes 

resultados no consciente dos indivíduos. 

 

O objeto rememorado aparece, também, sob diversas faces, em diversas perspectivas, 

etc. Como se percebe quando se procede à execução, essas descrições vão 

extremamente longe. Mas, para poder diferenciar as modalidades da instituição (por 

exemplo, o dado da memória e o da percepção), a descrição deveria recorrer a 

dimensões novas. No entanto, subsiste um fato geral, que vale para toda a consciência 

entendida como “consciência de alguma coisa”. Temos consciência dessa coisa, a 

saber, o seu “objeto intencional como tal” que está “nela”; como unidade idêntica de 

uma multiplicidade de modalidades de consciência noemato-noéticas [...]. 

(HUSSERL, 2001, p. 58) 

 

A memória, portanto, é constituída de um caráter experimental diferente em cada 

pessoa, mesmo possuindo uma condição de uma consciência transcendental (metafísica) 

presente, ou seja, por mais individuais que sejam a experiência e a percepção, há uma 

universalidade, a percepção imanente. Logo, o que é percebido no mundo cinestésico é retido, 

vindo a ser projetado no tempo futuro, por meio de estímulos pessoais, sociais, orgânicos ou 

externos. É da relação entre o mundo físico e o suprassensível que poderá se inferir uma 

memória coletiva, mas prejudicada pela pouca abordagem ou interesse em destacá-la. 

Com a tese de Husserl, memória e percepção são eventos que ocorrem no presente, a 

percepção está no “agora”, no ato imediato, no tempo em que se vive, enquanto a rememoração 

resgata no passado, no fato vivido, para ser projetado e exposto no tempo presente. Assim, 

 

[...] posso sempre efectuar de novo uma reminiscência (recordação iterativa), produzir 

sempre “de novo” cada fragmento temporal com a sua plenitude e captar a mesma 

coisa na sequência de reproduções que eu agora tenho: a mesma duração com o 

mesmo conteúdo, o mesmo objeto [...] uma unidade de consciência que, em actos 

repetidos [...] se pode explicitar como o mesmo, é o idêntico da intenção [...]. 

(HUSSERL, 2001, p. 133) 

 

A memória é o resgate do percebido no tempo passado, necessário de ser lembrado, a 

consciência trabalha para essa retomada, em que as intenções associativas, que estão no pano 

de fundo, elegem para rememorar. Como explica o autor: “o passado reproduzido traz o caráter 

de passado e uma intenção indeterminada, referida a uma certa posição temporal em relação ao 
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agora [...] antes uma intenção que é em si intenção de cadeia de preenchimentos possíveis” 

(HUSSERL, 2001, p. 133). 

Outrossim, a memória em Husserl (2001) dá-se pela percepção e pela experiência com o 

mundo, que, por intermédio da consciência, as retém, ao passo que, quando necessário, ela mesma 

resgata o momento ao tempo presente. Logo, a rememoração é ato individualizado e único em cada 

pessoa. Como resume Ricoeur (2007, p. 53), “o essencial é que o objeto temporal reproduzido não 

tenha mais, por assim dizer, pé na percepção. Ele se desprendeu. É realmente passado. E, contudo, 

ele se encadeia, faz sequência com o presente e sua cauda de cometa”. 

A memória coletiva apresenta-se na transcendência da consciência, porém, não é bem 

explicado pelo filósofo, ficando sem uma esclarecimento razoável de sua constituição e uso. 

Encontra-se, de outro modo, em Maurice Halbwachs, um trabalho acerca da memória coletiva 

e social que será estudado posteriormente. 

 

2.1.11 Maurice Halbwachs: a primazia da memória coletiva 

 

Maurice Halbwachs (1877-1945) foi sociólogo e filósofo francês, aluno de Bérgson e 

influenciado pela sociologia de Durkheim. Teve suas pesquisas dedicadas aos estudos sobre a 

vida dos operários, a psicologia social, sobretudo a memória coletiva. Seus estudos sobre a 

rememoração individual e coletiva são de grande importância, pois retoma e atualiza 

posicionamentos acerca do tema. Afirma Ricoeur (2007) que Halbwachs foi audacioso em 

atribuir memória a um ente coletivo, a sociedade ou grupos. 

O enfoque trazido pelo sociólogo contraria o que se apresentou acima sobre a memória. 

Para ele, o ato mnemônico individual se dá em relação à conformação social tal qual está 

inserido, ou seja, “para se lembrar, precisa-se dos outros” (RICOEUR, 2007, p. 130). 

Halbwachs (2003) inverte a ordem, o indivíduo possui memória individual porque vive sob a 

memória do coletivo, “temos, assim, acesso a acontecimentos reconstruídos para nós por outros 

que não nós” (RICOEUR, 2007, p. 131). Dessa forma: 

 

Nossas lembranças permanecem coletivas e nos são lembradas por outros, ainda que se 

trate de eventos em que somente nós estivemos envolvidos e objetos que somente nós 

vimos. Isto acontece porque jamais estamos sós. Não é preciso que outros estejam 

presentes, materialmente distintos de nós, porque sempre levamos conosco e em nós 

certa quantidade de pessoas que não se confundem. (HALBWACHS, 2003, p. 30) 

 

A memória constitui-se em um acervo da coletividade, criado e utilizado por ela, 

captando e convergindo diferentes influências de seus grupos em uma única estrutura 
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rememorativa. A experiência coletiva de uma pessoa influi naquilo que ela irá recordar, mas, 

quanto a como e quando o testemunho do passado se dará, isso é uma condição pessoal. 

Percebe-se, portanto, que as condições da memória individual modificam a lembrança coletiva, 

o passado, logo, é moldado e remodelado individualmente, até atingir os grupos. 

A memória é parte da tradição, da história vivente, significada e ressignificada no 

tempo pelos indivíduos do grupo, com a finalidade de manter presente e vivente a vida do seu 

grupo, sem rupturas em uma posição aparentemente lógica (HALBWACHS, 2003). O autor 

traz ainda uma alusão à participação do cérebro no ato de lembrar. Tendo uma lesão no órgão, 

poderia ocorrer uma ou mais perdas de memória, atingindo como um todo a função de lembrar. 

Então, “esquecer um período da vida é perder o contato com os que então nos rodeavam” 

(HALBWACHS, 2003, p. 37), perder a rememoração erigida no grupo social é não mais estar 

presente ativamente, é uma ruptura com o coletivo, que não poderá voltar ao status original. 

A ausência da memória também ocorre em estado coletivo. Quando ocorre sua perda, 

seja por rupturas, uma efêmera duração de convivência, seja por falta de afeto ou por extinção 

do grupo, não se pode falar em rememoração. O anseio de pertencimento (participação social e 

ativa) dos sujeitos na sociedade promove a manutenção da memória coletiva, “[...] nossas 

impressões não se ligam a nenhuma base enquanto ainda não nos tornamos um ser social” 

(HALBWACHS, 2003, p. 43). 

Outrossim, a convivência entre irmãos, pais, filhos, amigos, escola, trabalho ou outros 

lugares que permitam a formação de grupos sociais delineia a memória pessoal. Halbwachs 

(2003) traz para o estudo da memória a influência da sociedade na construção do pensamento 

mnemônico de cada pessoa. Os grupos sociais permitem às pessoas existirem no meio no qual 

estão inseridos, assim, não se está isolado do mundo, pois 

 

Outras pessoas tiveram essas lembranças em comum comigo. Mais do que isso, elas 

me ajudam a recordá-las e, para melhor me recordar, eu me volto para elas, por um 

instante adotando seu ponto de vista, entro em seu grupo, do qual continuo a fazer 

parte, pois experimento ainda sua influência e encontro em mim muitas ideias e 

maneiras de pensar a que não me teria elevado sozinho, pelas quais permaneço em 

contato com elas. (HALBWACHS, 2003, p. 31) 

 

A memória individual se relaciona com a memória coletiva por meio de pontos de 

contato. Várias memórias individuais se cruzam, e suas interseções promovem a reminiscência 

do grupo, pois há um dado comum entre as pessoas.  

 

Para que a nossa memória se aproveite da memória dos outros, não basta que estes 

nos apresentem seus testemunhos: também é preciso que ela não tenha deixado de 
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concordar com as memórias deles e que existam muitos pontos de contato entre uma 

e outras para que a lembrança que nos faz recordar venha a ser constituída sobre uma 

base comum. (HALBWACHS, 2003, p. 39) 

 

Ricoeur (2007) promove alguns questionamentos à tese do sociólogo, pois, para ele, 

não há participação individual em vários grupos, portanto, a memória individual não gera 

efeitos desse ser humano no conteúdo coletivo, numa posição ilusória de quem acredita poder, 

isoladamente, modificar a estrutura coletiva. Assim, Ricoeur (2007) estabelece uma crítica à 

rejeição do indivíduo como ator social em Halbwachs, perguntando: “O próprio ato de ‘se 

recolocar’ num grupo e de se ‘deslocar’ de grupo em grupo e, mais geralmente, de adotar os 

‘pontos de vista’ do grupo, não supõe uma espontaneidade capaz de dar sequência a si mesma?” 

(RICOEUR, 2007, p. 132). Por fim, após a virada linguística e a virada paradigmática, a teoria 

sensualista da intuição sensível, presente em Halbwachs, não mais se mantém (RICOEUR, 

2007), e a própria ciência biológica e psicanalista confronta essa tese quando se percebe a 

atuação do inconsciente. 

É inegável a ajuda filosófica de Halbwachs e de outros filósofos aqui trabalhados, 

contudo, o pensamento filosófico a respeito do que é e como funciona a memória não se explica 

por completo. Até aqui, os autores apresentados estão presos a metafísicas e a limites dos seus 

tempos, mas, de alguma forma, contribuem para uma compreensão da lembrança na atualidade. 

Há um salto na concepção da rememoração em conjunto com a psicanálise e, mais 

adiante, com a neurociência, estudadas a seguir, permitindo até mesmo uma revisão no próprio 

pensamento filosófico sobre o tema na atualidade. A interdisciplinaridade expandiu o 

conhecimento – ainda que superficial – do ato mnemônico, aprofundando, questionando ou 

afirmando as teses levantadas anteriormente. Dessa forma, o próximo item estudará esses novos 

entrecortes com a memória. 

 

2.2 Memória, psicologia e psicanálise 

 

Para a memória, a filosofia trouxe e sustentou profícuo estudo sobre sua 

constituição, sua ação e as discussões sobre como se retoma o passado no presente, ainda sobre 

a rememoração, discute-se se era uma manifestação conjunta entre corpo e alma ou se 

transcendia o corpóreo. Os filósofos evidenciaram questionamentos a respeito da razão, da 

epistemologia mnemônica, desde os gregos até a modernidade, buscando resposta para algo que 

se encontrava sem uma resposta ou conceito possível. Posteriormente, a contemporaneidade, 

ou a pós-modernidade, se viu inapta a classificar ou conceituar a memória de forma clara e 
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objetiva exclusivamente com o conteúdo trazido pelos pensadores do passado, isso ocorre por 

existir uma quebra de significação e paradigma social e humano no século XX. 

Com o século XV, instaurou-se revolução na ciência que ganha novas ferramentas, 

novas áreas de conhecimento, entre elas a psicologia, que aos poucos vinha se desprendendo da 

filosofia, ganhando autonomia científica. O estudo da cognição humana, por sua vez, ganhou 

força no século XIX, “[...] o psicólogo alemão Hermann Ebbinghaus (1850-1909) conseguiu 

levar o estudo da memória para os laboratórios” (CANTARINO; PEREIRA, 2008, p. 174). Ele 

construiu sílabas nas quais o som das vogais estava entre duas consoantes, elaborou uma série 

de listas dessas sílabas, decorando-as e posteriormente repetindo-as, testando sua capacidade 

de retenção em intervalos de tempo13. 

 

Assim, Ebbinghaus foi capaz de descobrir dois princípios sobre o armazenamento da 

memória. Primeiro, demonstrou que as memórias têm diferentes tempos de duração. 

Algumas duram pouco, enquanto outras persistem por dias ou meses. Segundo, 

provou que a repetição faz com que as memórias durem por períodos mais longos. 

(CANTARINO; PEREIRA, 2008, p. 174) 

 

Posteriormente, William James (1842-1910), filósofo e psicólogo, trouxe à ciência 

da psicologia distinções sobre a memória de curta e longa duração. “A memória é um 

‘fenômeno consciente’ na medida em que é consciência de um estado de espírito passado que 

por um tempo desaparecera da consciência” (MORA, 2000, p. 1927). James (1909) propõe a 

existência de duas memórias, uma primária, aquela que está na consciência e uma memória 

secundária, já exportada ao inconsciente humano, fazendo parte do passado pessoal. 

Ressalta o psicólogo também que, “quando impressões ou idéias complexas são 

reproduzidas como memórias, as cópias nunca podem dar todos os detalhes do original com 

perfeita precisão, e certamente raramente o fazem” (JAMES, 1909, p. 50, tradução nossa)14. 

Para o autor, a memória armazena imperfeitamente os fatos na mente no primeiro momento no 

campo consciente e, em seguida, na inconciência, para que perdure e, havendo um gatilho, 

aciona a rememoração do fato no presente.  

                                                           
13 [...] com o intuito de estudar a memória de forma objetiva e quantitativa, Ebbinghaus inventou um tipo de sílaba, 

na qual o som de uma vogal era colocado entre duas consoantes, como DAX, BUP ou REN. Ele construiu cerca 

de 2.300 dessas sílabas, escreveu cada uma delas num pedaço de papel, misturou-as e retirou-as ao acaso para 

formar listas para seu experimento. Decorou listas de 13 sílabas a ponto de ser capaz de repeti-las duas vezes, em 

ordem e sem erro. Depois, testou sua capacidade de retenção dessas listas após variados intervalos. Ele registrava 

o tempo que levava para reaprende-las, adotando o mesmo critério de duas repetições sem erro. (CANTARINO; 

PEREIRA, 2008, p. 174). 
14 No original: ‘Cuando las inipresiones ó las ideas complejas son reproducidas como memorias, es posible que 

las copias nunca den todos los detalles del original con perfecta exactitud, y ciertamente que rara vez lo hacen’. 
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James (1909, p. 37, tradução nossa)15 aponta que a percepção está contida na 

condição mnemônica dos seres humanos, pois “[...] os primeiros lugares, conhecidos, são 

sensivelmente elementos do mundo espacial da criança, que subsistem com ele durante toda a 

sua vida; e pela memória e depois pela experiência, ele aprende um vasto número de coisas que 

ele não sabia sobre esses lugares”. A memória apresenta uma função de retenção, arquivo dos 

fatos e percepções adquiridas no meio ao qual se pertence, sendo que o consciente tem o papel 

de dar um fim ao que foi retido, ao passo que o inconsciente é um ator secundário, que guarda 

a imagem para ser utilizada em outro diferente momento. 

Contudo, é com Sigmund Freud (1856-1939) que a memória ganha uma nova 

formatação. A presença, antes renegada do inconsciente a uma atuação secundária, descobre-

se ser importante. Ele é um ator junto à pré-consciência e à consciência no processo psicológico 

e cognitivo humano16. É ele que comanda à percepção, ao que se experimenta, inclusive ao que 

se guarda como memória. 

O inconsciente, nesse aspecto, é quem lida com as memórias traumáticas, os desejos 

profundos e o que Freud chama de pulsão de morte, além da busca para o peito e o colo materno, 

e a constante retomada ao princípio do prazer. A memória, no estado de inconsciência, “[...] 

revela sua parcialidade mostrando-se pronta a impedir a reprodução de impressões 

comprometidas com uma emoção angustiante, se bem que este propósito não possa ser 

alcançado em todos os casos” (FREUD, 1913, p. 118), ou seja, trabalha em favor de proteção 

aos eventos traumáticos, de recalque, escondendo os fatos para que não causem dano ao sujeito. 

A pré-consciência é tratada em Freud como memória de curto prazo, de passagem 

temporária, uma porta de acesso a que se percebe, da memória que se quer lembrar ou precisa-

se. Por fim, o consciente é baseado no princípio da realidade e na pulsão de vida, é a parte da 

memória que organiza a relação do sujeito com a sociedade e com o ambiente, mantendo o 

indivíduo apto a conviver socialmente. A psicanálise ganha com as intervenções de Freud, 

questionando a hipnose, uma das formas tradicionais de recuperar lembranças do passado para 

o tratamento de problemas no presente. Para ele, 

                                                           
15 No original: “[...] los lugares primeros, así conocidos, sensiblemente son elementos del mundo espacial del niño, 

los cuales subsisten con él toda su vida; y por la memória y la experiencia posterior aprende un vasto número do 

cosas que no conocía acerca de estos lugares”. 
16 A psiquê humana é conjunto das partes da mente do ser humano, composta na tese freudiana pelo ID, o 

inconsciente que trabalha para recalcar fatos traumáticos do passado, mas também versa sobre os desejos, as 

vontades e as pulsões primitivas, formado pelos desejos orgânicos de prazer; o Ego surge da interação do ser 

humano com o mundo em que vive, adequando os seus instintos primitivos ao ambiente, é ainda mecanismo de 

equilíbrio da psiquê, regulando os impulsos do ID, ao mesmo tempo em que tenta satisfazê-los de modo menos 

imediatista e mais realista; O Superego é o filtro formado a partir do Ego e representa os ideais e os valores morais 

e culturais do indivíduo. 
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[...] o processo de recordar assumia forma muito simples. O paciente colocava-se de 

volta numa situação anterior, que parecia nunca confundir com a atual, e fornecia um 

relato dos processos mentais a ela pertencentes, na medida em que permaneciam 

normais; acrescentava então a isso tudo o que podia surgir como resultado da 

transformação dos processos, que na época haviam sido inconscientes, em 

conscientes. (FREUD, 1914, p. 92) 

 

Freud (1914, p. 92) inaugura em sua psicanálise a interpretação dos sonhos 

vinculados a “[...] processos psíquicos – fantasias, processos de referência, impulsos 

emocionais, vinculações de pensamento – que, como atos puramente internos, não podem ser 

contrastados com impressões e experiências [...]”. O autor indica que as lembranças de fatos e 

objetos pretéritos durante a infância remota são captadas, mas não assimiladas naquele 

momento, posteriormente são interpretadas e absorvidas, possíveis de serem transmitidas ou 

conhecidas, pois há a formação completa da cognição humana, assim, é capaz de conhecê-las 

por meio dos sonhos, já que, para Freud (1914), são chaves de acesso a lembranças não 

reveladas.  

O autor possibilita pensar numa ação da memória anterior à cognição e ao uso dela, 

ou seja, quando a criança ainda não possui capacidade intelectiva, existe a retenção de fatos 

traumáticos ou não, em seguida, com a formação cognitiva e sua interpretação e compreensão, 

dá-se a personalidade do sujeito. Deduz-se que a memória é agente arquivador, mesmo não 

havendo capacidade de entender o mundo ao redor; logo, existindo importância e conexão entre 

o sujeito e o meio, poderá essa lembrança afetar de alguma forma o futuro e as atitudes pessoais. 

A memória age sobre o binômio necessidade e importância, se esquece ou lembra-

se de algo em razão do momento ou do trauma, isso aparece em melhor forma quanto ao aspecto 

consciente, existindo certo domínio e entendimento, havendo conexão com o evento gravado. 

Por outro lado, o ID parece ter “suas razões” em agir no dualismo (lembrar/esquecer), porque 

não se submete à vontade manifestada da pessoa, ela é autônoma, voltando-se para a proteção 

de eventos desagradáveis. 

Freud analisa incialmente a memória como um bloco de nota, que se assemelharia 

à nossa capacidade mnemônica de armazenar as informações e que são dissolvidas, eliminadas 

ou deixadas de lado, incidindo em uma 

 

[...] superfície sobre a qual essa nota é preservada, a caderneta ou folha de papel, é 

como se fosse uma parte materializada de meu aparelho mnêmico que, sob outros 

aspectos, levo invisível dentro de mim. Tenho apenas de guardar em mente o local, 

onde essa “memória” foi depositada e então posso “reproduzir” a qualquer hora que 

quiser, com a certeza de que terá permanecido inalterada e assim escapado às possíveis 

deformações a que poderia estar sujeita em minha memória. (FREUD, 1974, p. 136) 
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Freud trabalha com outra noção, a de memória permanente e limitada. Na primeira 

há a preservação integral do que foi assimilado por uma duração indefinida de tempo, 

entretanto, o espaço para o armazenamento das informações logo se esgota, necessitando 

sobrepor um novo espaço em branco, havendo novos conteúdos a serem captados ou a serem 

descartados (FREUD, 1974). A memória limitada, por sua vez, permite que o evento seja obtido 

por curta duração, podendo, ainda, ser descartado por falta de interesse, existindo algo que 

chame a atenção, não será admissível utilizar outro espaço, os dados antes arquivados serão 

apagados, colocando novos no lugar (FREUD, 1974). 

A metáfora mnemônica de Freud para explicar a atuação da memória é similar à 

trabalhada em Platão na metáfora do bloco de cera. No entanto, o psicanalista atualiza a 

metáfora, a qual passa a denominar de bloco mágico, consistindo em “[...] prancha de resina ou 

cera castanha-escura, com uma borda de papel; sobre a prancha está colocada uma folha fina e 

transparente, da qual a extremidade superior se encontra firmemente presa à prancha e a inferior 

repousa sobre ela sem estar nela fixada” (FREUD, 1974, p. 137). 

O bloco mágico permite evoluir o pensamento do bloco de papel, embora haja nos 

dois as marcas impressas pela escrita, na metáfora inicial (bloco de notas) não há camadas de 

proteção contra os estímulos externos, presentes na segunda referência. Esse conjunto de 

proteções “[...] de nossa mente consiste em duas camadas, de um escudo protetor externo contra 

estímulos, cuja missão é diminuir a intensidade das excitações que estão ingressando [...]” 

(FREUD, 1974, p. 138). Em suma, a memória e o processo de lembrança são resultados do 

trabalho do inconsciente, da pré-consciência e da consciência. Essa análise será desenvolvida 

pela neurociência, que se debruça sobre a relação orgânica da memória. 

 

2.3 Os avanços da memória na neurociência 

 

Os estudos iniciados por Freud resultaram em um aprofundamento nas pesquisas 

na neurociência, como se vê no trecho a seguir: 

 

Desde a década de 1990, alguns fenômenos emocionais foram reinterpretados pelas 

neurociências sob a ótica da memória implícita, tais como o sentimento de constância 

do self, o reconhecimento das sensações corporais, das vozes familiares e até mesmo 

certos aprendizados de teor social. Acredita-se que essa memória seja crítica para o 

desenvolvimento das primeiras relações de objeto, conforme descritas pela 

psicanálise, pois ela teria um papel significativo em diversos aprendizados afetivos 

fundamentais. (BOCCHI; VIANA, 2012, p. 482) 
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A neurociência traduz a memória como “[...] aquisição, formação, conservação e 

evocação de informações” (IZQUIERDO, 2018, p. 1), é o traço biológico que distingue os 

animais, a aprendizagem sobre o ambiente externo e como lida com ele. É por meio da ação 

mnemônica que se pode evocar, formar, criar, conservar os sentidos, ao passo que se esquece 

ou lembra-se de imagens, fatos, objetos ou informações. Assim, “a memória biológica consiste, 

portanto, em um processo ativo de aprendizagem, consolidação e seleção de informação [...] 

em razão da capacidade de representação dessa experiência por meio da linguagem” (SARAPU, 

2012, p. 167). 

A memória é arquivo e, ao mesmo tempo, organizadora, cabendo a ela decidir o 

que recordar ou esquecer, ajustando os fatos na mente e os trabalhando conforme a necessidade, 

moldando a personalidade humana (IZQUIERDO, 2018). As coleções de memórias de cada 

sujeito os tornam únicos, “porém, tanto nós como os demais animais, embora indivíduos, não 

sabemos viver muito bem em isolamento: formamos grupos” (IZQUIERDO, 2018, p. 2), dessa 

forma, ainda constitui-se o que se chama memória social aquilo que existe em comum num 

grupo que se distingue dos demais. 

O destaque da ciência neurológica dá-se em virtude dos estudos sobre os neurônios 

e das descobertas, ainda que pequenas, diante do vasto campo e do pouco tempo que essa 

ciência tem em comparação com as outras, que mostram-se essenciais para novas pesquisas. 

Como descreve Izquierdo (2018), o cérebro é composto por mais de 80 milhões de neurônios 

prolongados em rede, permitindo uma comunicação uns com os outros, tendo seus 

prolongamentos a função de emitir informações por sinais elétricos. O envio e o recebimento 

desses sinais têm por base transmissores bioquímicos. 

Todo esse jogo fisiológico e bioquímico permite que existam nos seres (nesse caso, 

os humanos) condições para a memória. Por ventura, havendo uma anomalia decorrente das 

próprias condições genéticas e biológicas ou por fatores externos, a memória pode ser 

prejudicada ou potencializada. Contudo, o que se estuda são as potencialidades mnemônicas, 

“nossa memória pessoal e coletiva descarta o trivial e, às vezes, incorpora fatos irreais [...] 

também vamos incorporando, ao longo dos anos, mentiras e variações que geralmente se 

enriquecem” (IZQUIERDO, 2018, p. 8).  

A memória é portadora de múltiplas capacidades. A memória ativamente pode 

inserir entes conhecidos em determinado evento no qual não estavam, produzir deformações, 

muito em razão da sua potência de criação. Essa avaliação sobre a capacidade mnemônica é 

vista na filosofia de Ricoeur (2007, p. 433) ao explorar a neurociência: 
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É o caso da distinção mais bem ratificada entre memória de curto prazo e memória de 

longo prazo e, em seguida, das distinções internas de uma ou de outra. Assim, fala-se 

de memória imediata, subdivisão da memória de curto prazo, cuja eficiência é medida 

na escala da segunda (estamos, desde o início, no tempo objetivo do cronômetro; falar-

se-á também de memória de trabalho, cuja denominação lembra a maneira pela qual 

ela foi identificada, ou seja, na ocasião da execução de tarefas cognitivas diversas 

definidas pelo experimentador. Particularmente interessante é a distinção entre 

memória declarativa e memória processual (a das atividades gestuais e das aptidões 

motoras); [...] é notável que a compartimentação não parou de ser aprofundada 

segundo classe das atividades em questão (aprendizagem, reconhecimento de objetos, 

de rostos, aquisições semânticas, saberes e habilidades, etc.). 

 

O avanço trazido pela neurociência e, de certo modo, pela psicanálise é que não há 

somente a habilidade de retenção dos fatos, existe todo um trabalho psíquico e orgânico para 

que os indivíduos convivam e sobrevivam à medida que passam por experiências. A memória, 

portanto, tem a responsabilidade de coordenar a vida humana, suas sensações, seus momentos 

e suas relações estabelecidas no tempo e no espaço. 

Há com as pesquisas do campo científico a descoberta da individualidade das 

memórias, cada sujeito possui um tipo de memória ou mais, com a qual tenha afinidade e 

capacidade de arquivar e posteriormente reconhecer ou reproduzir fatos, conforme se vê a seguir: 

 

Podemos lembrar de maneira vívida o perfume de uma flor, um acontecimento, 

um rosto, um poema, a partitura de uma sinfonia inteira, como fazia Mozart 

quando criança, ou um vastíssimo repertório de jogadas possíveis de xadrez, 

como fazem os mestres desse jogo. Mas a lembrança não é igual à realidade. 

(IZQUIERDO, 2018, p. 9) 

 

Ainda sob o olhar de Izquierdo (2018), o que difere os humanos dos demais animais 

é a habilidade de reproduzir os conhecimentos arquivados por meio da linguagem, dos signos 

e dos códigos produzidos pela humanidade, guardadas e assimiladas pela memória que trará 

limites do uso, de compreensão e interpretação, em outros termos, os jogos de linguagem. 

“Existe um processo de tradução entre a realidade das experiências e a formação da memória 

respectiva” (IZQUIERDO, 2018, p. 10), pois são os mesmos neurônios que realizam todas essas 

funções e as organizam para dar sentido e comunicação. 

A neurociência ainda não consegue responder a todas as questões que fazem à 

memória, uma delas, contida no clássico filme futurista Blade Runner, sobre a possibilidade de 

serem as lembranças transplantadas (CANTARINO; PEREIRA, 2008). Não se detêm 

resultados científicos atuais quanto à qualidade e à eficiência da recordação, semelhantes às que 

foram inseridas no androide Rachel, que teve memórias da sobrinha do seu criador no filme 

implantadas em seu cérebro robótico enganando a todos, inclusive a si mesma, permitindo ser 

“humana” durante todo esse tempo. 



49 
 

O ponto essencial de toda essa retomada, filosófica/histórica, passando por 

elementos da psicologia, da psicanálise e da neurociência, permite evidenciar o papel 

fundamental da memória para a construção dos seres humanos, bem como sua vida em 

coletividade. Sem memória não ter-se-ia a capacidade de lembrar das leis, dos signos, de 

exercer profissões, de reproduzir ações fisiológicas de locomoção e fala, nem mesmo história 

ou existência humana. Toda essa epistemologia traçada nesse primeiro capítulo se desdobra no 

marco teórico dessa dissertação. O filósofo Paul Ricoeur, que produziu profícuo trabalho sobre 

o tema, constatando uma complexidade mnemônica, retoma os clássicos apresentados neste 

primeiro capítulo para expor a condição da memória na atualidade. 

Será por meio dessa estruturação epistêmica da memória que se poderá abordar 

como ela influencia, constitui e auxilia a formação da paisagem e do Direito de Paisagem. 

Demonstrar as bases mnemônicas é, portanto, elucidar os fundamentos desse objeto paisagístico 

e como autores e intérpretes da paisagem se valem da memória para consolidar suas teses e suas 

definições sobre ela. 
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3 A FILOSOFIA DA MEMÓRIA: OS TRAÇOS DA HISTÓRIA E DA CULTURA E 

FENÔMENO EM PAUL RICOEUR 

 

Como visto anteriormente, a memória causa curiosidade em diversas áreas do 

conhecimento. Por isso, uma teoria sobre ela deve abarcar ou, no mínimo, aceitar as diversas 

influências trazidas por outras ciências, a concepção da memória. Dessa forma, a rememoração 

faz parte de um constructo da mente, podendo ser moldada, modificada, recortada ou criada por 

outros institutos, internos e externos aos seres humanos, sob a finalidade de se manter vivo um 

evento, para, posteriormente, sua lembrança. 

Invariavelmente, a memória ganha novas matizes, não é mais um instrumento de 

função retentiva, é parte também da construção do sujeito, de grupos, das relações que se 

mantêm, da sociedade. Apesar de as áreas que estudam a psiquê e de a neurociência estarem 

avançadas no estudo do ato mnemônico, na filosofia, seu estudo se mantinha vinculado a noções 

metafísicas; a memória, por sua vez, ainda era estudada pelo mesmo paradigma. 

Como visto, o pensamento filosófico relegava o estudo da rememoração ao plano 

da metafísica, ou seja, a condições externas, absolutas ou independentemente da existência dos 

fatos e das relações humanas. Contudo, o século XX é marcado pela crítica à metafísica, 

inaugurando uma nova perspectiva sobre o pensamento filosófico, o que permitirá uma nova 

visão sobre a memória. O rompimento metafísico tem seu maior auge com o pensamento do 

estudioso Heidegger (1889-1976): 

 

A ontologia fenomenológica de Heidegger rompe, assim, com a tradição metafísica 

propondo o abandono da subjetividade e da racionalidade para investigar o fenômeno 

nominado ser-no-mundo a partir da existência, da faticidade e da temporalidade e, 

dessa forma, ontologicamente, o ser. [...] Dessa maneira, a decomposição da palavra 

fenomenologia indica a necessidade de se analisar o fenômeno, o qual Heidegger 

designa, num primeiro momento, como aquilo que se mostra, que se revela. 

(SIQUEIRA JUNIOR, 2018, p. 38, 41) 

 

Heidegger acredita que a experiência do Ser produz o conhecimento e os sentidos; 

ele se revela no mundo a partir das experiências que sofre ao longo do tempo. Em relação à 

memória, ela se manifesta nessa mesma síntese; como já suspeitava a psicanálise, ela é formada 

a partir da experiência dos entes com o mundo, mas, ao mesmo tempo, a experiência já parte 

de preconceitos, das lembranças produzidas, arquivadas e transferidas, em um movimento 

cíclico. Memória é representação desse fenômeno, resultante da experiência com o mundo, 

promovendo, por sua vez, condições iniciais para a experiência mnemônica, podendo ser os 

conceitos existentes mudados ou mantidos à memória. 
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Quem avança nesse estudo sobre fenômeno e memória é Paul Ricoeur (1913-2005), 

filósofo francês, que sofre influências de Edmund Husserl, que trouxe a fenomenologia, e de 

Martin Heidegger, irrompendo com a metafísica. Tanto em seus três tomos de livros Tempo e 

Narrativa, quanto em A memória, a história e o esquecimento, encontra-se um estudo do 

fenômeno da rememoração, além de uma abordagem epistêmica da memória e da história, 

desvelando-as no contexto pós-virada da filosofia, rompendo com o paradigma da metafísica. 

Ricoeur, assim como outros, é personagem do seu tempo. Viveu sob as duas 

Grandes Guerras Mundiais e, consequentemente, percebeu que a memória não mais podia ser 

compreendida da mesma forma. Os fatos ocorridos durante as guerras resultaram em violações 

de direitos, abriram espaço para a crítica à racionalidade e as condições dos seres humanos no 

espaço, sendo motores para novos pensamentos de como os fatos serão lembrados ou 

esquecidos e de como lidar com os personagens, com a história a ser contada e, sobretudo, com 

os indivíduos inseridos no momento histórico. Assim, 

 

[...] a memória passou a ser questionada em seu estatuto, justificativa e formas de 

apresentação. Entendê-la passou, no século XX, a ser um exercício que cabia a muitas 

disciplinas, pois envolvia as múltiplas facetas assumidas pelo homem e pela 

sociedade, frente às mudanças tecnológicas, aos desdobramentos das guerras 

mundiais e, posteriormente, à ameaça nuclear; enfim, com tudo aquilo que permitiu 

ao homem uma percepção mais variada de si mesmo e do legado que lhe impunha o 

passado, coletivo e individual. Tal diversificação sublinhou a urgência no homem 

contemporâneo de compreender o fardo e o trabalho da memória como uma dimensão 

fundamental da existência, identificada na crescente obsessão pelo reconhecimento da 

identidade e da diferença a fim de pensar maneiras de assimilar e apreender o outro. 

(BENTIVOGLIO; CRUZ DURAN, 2013, p. 215) 

 

Dessa forma, constata-se que: 

 

Para Jacy Alves Seixas, esta distinção não só é difícil de empreender, como é também 

perigosa, pois, a memória possui dupla residência: habita inextrincavelmente o mundo 

rígido e instável da matéria, tanto quanto reside, como elástica faculdade, em nosso 

espírito. Toda percepção, por mais breve que seja, supõe uma duração e está, por isso, 

impregnada de lembranças, de memória. (SEIXAS, 2005, apud BENTIVOGLIO; 

CRUZ DURAN, 2013, p. 220) 

 

Ao analisar a memória e a história, Ricoeur retoma tais conceitos elaborando estudo 

epistêmico sobre a reminiscência, que busca analisar pensadores como Platão, Agostinho, 

Bérgson e pensadores contemporâneos como Halbwachs, objetivando esclarecer seu 

significado histórico, sua importância para as pessoas, seu sentido, principalmente no mundo 

pós-moderno. 
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A importância do estudo sobre a memória na pós-modernidade é em razão da 

desvinculação com a metafísica e a crise cultural e humana estabelecida diante dos resultados 

da II Guerra Mundial e da racionalidade científica ou positivista da modernidade. A 

experiência, a relação com o mundo, coisas e pessoas estava fragmentada; “[...] o homem 

contemporâneo foi expropriado de sua experiência: aliás, a incapacidade de fazer transmitir 

experiências talvez seja um dos poucos dados certos que disponha de si mesmo” (AGAMBEN, 

2005, p. 21). A memória em Ricoeur, em virtude desses acontecimentos, começa a ser 

interpretada sob novo horizonte, partindo da relação entre reminiscência, espaço, sujeito e 

sentidos, ou seja, todas as experiências por que passam as pessoas de modo individual e/ou 

coletivo, entre humanos e coisas, registradas na mente. 

Assim, Ricoeur observa que não se deve compreender a ação mnemônica 

exclusivamente sob a forma de lembrança, propondo que 

 

[...] devemos acrescentar a ela uma abordagem pragmática. Essa nova consideração 

se articula na primeira da seguinte forma: lembrar-se é não somente acolher, receber 

uma imagem do passado, como também buscá-la “fazer” alguma coisa. O verbo 

“lembrar-se” faz par com o substantivo “lembrança”. O que esse verbo designa é o 

fato e que a memória é “exercitada”. (RICOEUR, 2007, p. 71) 

 

O filósofo agrega conhecimentos interdisciplinares da psicanálise, da sociologia e 

da historiografia em seus estudos sobre memória para elaborar um pensamento filosófico amplo 

sob o aspecto da fenomenologia: “a filosofia, na fenomenologia, parte de uma experiência 

comum (do mundo da vida), com assuntos que dizem respeito a todos, em detrimento de visões 

particulares de mundo [...]” (SILVA, 2016, p. 32), retirada da experiência individual e coletiva. 

Portanto, além de aprofundamento epistemológico sobre a memória questionada no 

pensamento filosófico, faz-se necessária, na filosofia de Ricoeur, uma apreciação da atividade 

mnemônica, ou seja, observá-la no campo da experiência (fenômeno) vivida pelo sujeito. O 

duplo tratamento sobre a rememoração é imprescindível para a compreensão da fenomenologia 

do filósofo, que destaca: 

 

[...] que as duas abordagens, cognitiva e pragmáticas, se reúnem na operação da 

recordação; o reconhecimento, que coroa a busca bem-sucedida, designa a face 

cognitiva da recordação, ao passo que o esforço e o trabalho se inscrevem no campo 

prático [...] esse desdobramento entre dimensão cognitiva e dimensão pragmática 

acentua a especificidade da memória entre fenômenos que dependem da denominação 

psíquica. A esse respeito, o ato de fazer memória vem inscrever-se na lista dos 

poderes, das capacidades, que dependem da categoria do “eu posso” [...]. (RICOEUR, 

2007, p. 71) 
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Nesse campo prático da memória, Ricoeur (2007) avulta a importância da distinção 

entre memória-hábito e rememoração. O primeiro está vinculado ao tempo presente; é a 

memorização, que encerra saberes, capacidades, potencialidades, “[...] disponíveis para uma 

efetuação, marcada do ponto de vista fenomenológico por um sentimento de facilidade [...] 

ficando o sujeito dispensado de aprender novamente para efetuar uma tarefa [...]” (RICOEUR, 

2007, p. 73). 

São, desse modo, memórias de procedimentos formadas a partir de aptidões 

sensoriais e/ou motoras (IZQUIERDO, 2018), de forma implícita e quase automática, sem a 

precisão temporal de quando realmente se adquirem por completo tais hábitos, “exemplos 

típicos são as memórias de como andar de bicicleta, nadar, saltar, soletrar, tocar em um teclado, 

etc. É difícil declarar que possuímos tais memórias; para demonstrar que as temos, devemos 

executá-las [...]” (IZQUIERDO, 2018, p. 18). 

Por outro lado, a rememoração é “[...] o retorno à consciência despertada de um 

acontecimento reconhecido como tendo ocorrido antes do momento em que esta declara tê-lo 

sentido, percebido, sabido [...] sob a dupla forma da evocação simples e do reconhecimento 

[...]” (RICOEUR, 2007, p. 73). A rememoração, diferentemente da memória-hábito, já possui 

os fatos no passado, que se encontram quase “esquecidos” pela consciência humana, porém, na 

necessidade de retomá-los ou evocá-los para o tempo presente ou a história, demandam mais 

esforço para reavivar essas experiências de forma clara ou mais próximo à realidade do 

pretérito. 

Portanto, nas palavras de Ricoeur (2007, p. 73), a aprendizagem mnemotécnica 

“[...] consiste na aquisição, por um ser vivo, de comportamentos novos que não fazem parte do 

repertório dos poder-fazer ou habilidades herdados, geneticamente programados, ou 

dependentes da epigênese cortical”. Não há um caráter emocional ou sentimental nesse tipo de 

memória, apenas uma necessidade ou oportunidade de aprender e eventualmente reproduzir, 

podendo, ainda, ser essas habilidades condicionadas a prática e manipulações artificiais. 

A memória, na fenomenologia de Ricoeur (2007), não despreza por completo essa 

artificialidade da indução de aprendizagem, mas tece críticas quando tomada como única forma 

de memória, seu mau uso como forma de dominação. A relação espontânea do sujeito com 

espaço, pessoas e coisas promove rememoração pessoal, afetiva, intencional, imprescindível, 

técnica, todas naturalmente formadas, promovendo reconhecimento e pertencimento quanto às 

lembranças produzidas. 

A memória-hábito e a rememoração são partes e, ao mesmo tempo, atributos 

individuais, personalizados, à medida que se escolhe e desenvolvem-se aptidões particulares; 
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concomitantemente, há uma compreensão coletiva de que estas são manifestações da cultura e 

da vida social que “[...] tem o encargo da transmissão, através das gerações, daquilo que ela 

considera suas conquistas culturais” (RICOEUR, 2007, p. 75). Percebe-se que o pensamento 

do filósofo investiga a memória (ou tenta) em sua complexidade, ou em sua 

interdisciplinaridade, não a tratando mais como um ato simples de lembrança. 

Dessa forma, Ricoeur (2007, p. 77) aponta ser a mnemotécnica uma categoria 

específica da memória, oriunda de uma necessidade instantânea, de fácil acesso, a qual a mente 

se encarrega de compartimentar, propondo que: 

 

A lembrança não consiste mais em evocar o passado, mas em efetuar saberes 

aprendidos, arrumados num espaço mental. Em termos, bergsoninos, passamos para 

o lado da memória-hábito. Mas essa memória-hábito exercitada, cultivada, educada, 

esculpida, diriam alguns textos. São verdadeiras proezas que agraciam a memória 

fabulosa de verdadeiros atletas da memorização. 

 

A memória apresenta-se como um ato que permite observar o pretérito, tudo aquilo 

que foi armazenado, apreendido e conservado, de maneira consciente e inconsciente, para, no 

tempo presente, ser aplicado, modificado, ampliado ou esquecido. Portanto, “[...] a 

rememoração também significa uma atenção precisa ao presente, particularmente a estas 

estranhas ressurgências do passado no presente, pois não se trata somente de não esquecer do 

passado, mas também de agir sobre o presente” (GAGNEBIN, 2004, p. 89), agindo, sobre a 

memória e as imagens, as realidades interpretadas, o reconhecimento das relações sociais e as 

particulares dos indivíduos. 

A forma de manter algo vivo se dá em razão da memória. É ela que possibilita o ato 

mnemônico das coisas. Pode, ainda, ser moldada, barganhada, arquivada, deturpada ou criada 

por ela, dentro de um contexto histórico, social e particular; uma relação cíclica entre o sentido 

individual e coletivo. Um mesmo fato rememorado pode conter experiências, sensações e 

conceitos distintos para cada pessoa, sendo, contudo, todas essas interpretações levadas à 

participação da memória social, construindo uma memória coletiva (RICOEUR, 2007); ao 

passo que as implicações da comunidade permitem as mesmas afetações da reminiscência no 

pensamento particular. Dessa forma, geram lembranças individuais e únicas, que serão 

armazenadas e interpretadas por cada um, marcando as experiências de vida, levadas em outro 

momento ao grupo a que pertencem, e assim por diante. 

Como aponta Gagnebin (2006, p. 182), a proposta do filósofo francês é de 

 

[...] salvar a verdadeira memória viva e a verdadeira vida, pondo a seu serviço as 

aquisições da escritura e da ciência, traçando, portanto, os limites do empreendimento 
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mortífero que escrita e ciência podem – por excesso de zelo ou por uma proliferação 

incontrolável – significar para a memória e a vida. 
 

Ricoeur pretende retomar a vivacidade da memória e o que ela possibilita em 

relação à dinâmica com o espaço, as coisas, a linguagem, à história individual e social, não 

deixando de lado toda a contribuição filosófica, mas aderindo a essa noção do pensamento 

matizes de outras áreas do conhecimento, como a psiquê humana, a cultura, a ciência, a 

literatura e a historiografia. Nessa interdisciplinaridade visualizada por Ricoeur, 

 

[...] os símbolos, os mitos, isto é, as invenções linguísticas e narrativas que os homens 

elaboram para tentar converter em sentido(s) o real que encontram e que os submerge 

[...] alguns temas-chave da reflexão de Ricoeur estavam postos: a não-soberania do 

sujeito consciente e sua relação simbólica e cultural com esse outro que lhe escapa. 

(GAGNEBIN, 2006, p. 165) 
 

Le Goff (1990) fala da memória, sobre o conceito de linguagem e narrativa, 

importantes igualmente na filosofia de Ricoeur, uma vez que são partes essenciais para a 

formatação da rememoração. Para o historiador francês, a memória proporciona a comunicação 

social, a transferência de informação ao outro, diante da ausência da apreciação dos fatos, ou a 

retomada de determinado evento a ser exposto na coletividade. 

A linguagem, enquanto parte da rememoração, permite a transmissão de sentido, de 

contexto e de histórias para aqueles que não viveram os eventos, bem como para quem deseja 

lembrar, participando da vida social, da tradição, da memória coletiva. Assim: 

 

A utilização de uma linguagem falada, depois escrita, é de fato uma extensão 

fundamental das possibilidades de armazenamento da nossa memória que, graças a 

isso, pode sair dos limites físicos do nosso corpo para estar interposta quer nos outros 

quer nas bibliotecas. Isto significa que, antes de ser falada ou escrita, existe uma certa 

linguagem sob a forma de armazenamento de informações na nossa memória. 

(ATLAN, 1972, apud LE GOFF, 1990, p. 425) 

 

A linguagem transforma a memória em uma narrativa a ser difundida por gerações, 

registrada para a história, dessa forma, apresentando, a cada nova transmissão, um novo sentido 

ou contextualização social. É, assim, um recorte dado pelos indivíduos aos fatos, que ganha 

novas memórias, retirando outras, mas mantendo a narrativa, uma vez que elas permanecem na 

lembrança. De tal forma que “narrar, afirma-se, é presentificar (vergegenwärtigen) 

acontecimentos não perceptíveis pelos sentidos de um ouvinte” (MÜLLER, 1947, p. 247 apud 

RICOEUR, 2010b, p. 131). 
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O discurso empregado deve ser tão importante que promova ao sujeito ouvinte a 

pretensão de reter, em sua mente, tudo ou parte do que foi lembrado. “É por isso que a impressão 

afetiva de um acontecimento capaz de tocar a testemunha com a força de um golpe não coincide 

necessariamente com a importância que lhe atribuiu o receptor do testemunho” (RICOEUR, 

2007, p. 173). Isso sem levar em consideração a manifestação do inconsciente, que, sem a pessoa 

perceber, articula-se e pode, ainda, apreender os fatos narrados, mantê-los e fazer sê-los 

lembrados, sem que uma pessoa queira. 

As condições de algumas memórias surgem com o reconhecimento, um valor 

humano, que emana a importância da experiência, permitindo a retenção do evento que Ricoeur 

chama de pequeno milagre, um momento de felicidade (GAGNEBIN, 2006), com 

possibilidades de êxitos ou falhas para recordar, pois “no momento da evocação, o cérebro deve 

recriar, em instantes, memórias que levaram horas para ser formadas. Às vezes, a evocação está 

inibida por mecanismos variados [...], mas quando esta inibição é superada, a evocação ocorre 

rapidamente [...]” (IZQUIERDO, 2018, p. 61). Reconhecer está ligado à memória, à 

importância que alguém, grupos ou sociedade, destina a algo que deverá permanecer na história, 

nos arquivos, na tradição. Assim, 

 

Reconhecer uma lembrança é reencontrá-la. Reencontrá-la é presumi-la 

principialmente disponível, se não acessível [...] cabe assim à experiência do 

reconhecimento remeter a um estado de latência da lembrança da impressão primeira 

cuja imagem teve de se constituir ao mesmo tempo em que a afecção originaria. 

(RICOEUR, 2007, p. 441-442) 

 

O reconhecimento pessoal ou social é de que aquele fato deve ser expresso na 

narrativa da recordação. A memória é construída pela relevância da vivência, do que se lembra, 

quando, como e onde, a depender da experiência. A atuação mnemônica filtra o que foi 

armazenado, alocando cada fato a categorias; logo, essas lembranças são boas/ruins, 

lembradas/esquecidas, de fácil/difícil acesso. Em suma, a memória preocupa-se com detalhes e 

circunstâncias interessantes a cada indivíduo, assim como se observa: 

 

A memória é seletiva. Nem tudo fica gravado. Nem tudo fica registrado. A memória 

é, em parte, herdada, não se refere apenas à vida física da pessoa. A memória também 

sofre flutuações que são função do momento em que ela é articulada, em que ela está 

sendo expressa. (POLLACK, 1992, p. 204-205) 

 

O ato mnemônico enquanto um discurso retoma o que foi vivido no passado e se 

projeta a partir do fenômeno, a memória, “[...] um registro que em cada tempo teve seu 

vocabulário, lógica de articulação e objetivos próprios” (CRUZ DURAN; BENTIVOGLIO, 
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2013, p. 221). Enquanto um objeto da lembrança a ser narrado será variável, apresentando 

ênfases, interpretações, formas e espaço distintos daquela presenciada, a evocação mnemônica 

é apenas um recorte da complexidade do mundo. 

A narrativa da memória diferencia-se a cada momento devido à importância 

histórica de fatos, à concepção e ao contexto social, bem como aos sentimentos individualizados 

das pessoas daquela sociedade. Como exemplo: 

 

[...] a memória do século XX seria herdeira da noção patrimonial decorrente da 

Revolução Francesa, tal como assinala François Choay, em A alegoria do patrimônio. 

Ela teria assimilado os direitos e deveres desse evento tanto numa memória coletiva, 

quanto individual. Com isso a memória passou a assumir um papel político, 

configurando um discurso orientador ao lado da história. (CRUZ DURAN; 

BENTIVOGLIO, 2013, p. 220, grifo do autor) 

 

Já a memória do século XXI é representativa do que Bauman chama de pós-

modernidade: “se a memória servia como uma maneira de justificar o modo de ser dos homens, 

saber conduzir sua construção foi também uma forma de orientar uma determinada construção 

do ser” (CRUZ DURAN; BENTIVOGLIO, 2013, p. 223). Agora a situação é de fluidez, a 

sociedade, ao invés de lembrar, dá a vez ao esquecimento ou à necessidade de esquecer os 

horrores da história da humanidade. Como resultado: 

 

[...] a memória teria sido potencializada como um dos sujeitos da história e a 

amplificação de sua importância teria conduzido, em alguns casos, a excessos nesse 

dever de memória, pois ela poderia ser utilizada com finalidades diversas. Igualmente, 

os abusos da memória acabaram provocando seu anverso, o esquecimento, tanto 

espontâneo quanto orquestrado por determinados grupos e instituições no intuito de 

manipular o conhecimento sobre o passado. (CRUZ DURAN; BENTIVOGLIO, 

2013, p. 229) 

 

O esquecimento aflora ante a percepção de demasia da lembrança, como resultado 

da memória violenta ou transmitida que causa dor, e evidencia um fator não antes abordado: o 

que fazer com essas memórias que ainda não foram solapadas pelo inconsciente. “Assim se 

armazenam, nos arquivos da não memória coletiva, feridas simbólicas que pedem uma cura” 

(RICOEUR, 2007, p. 92). A memória no século XXI tenta se apresentar como narrativa de 

felicidade para amenizar a angústia da vida do Ser no mundo em que a história e as instituições 

não deixam esquecer. 

Outra questão relevante ao século XXI que permeia o ato mnemônico é o excesso 

de informação, ocasionado pelos avanços tecnológicos, a globalização e a internet, permitindo 

a facilidade em se apropriar delas. Entretendo, essa grande quantidade informativa faz com que 
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as pessoas retenham menos os fatos, devido à alta quantidade informativa com a qual o cérebro 

tem que lidar. Ricoeur perfaz a análise sobre a rememoração social pós-guerra partindo de uma 

leitura de Freud sobre os excessos de lembrar: 

 

[...] excesso de memória aqui, insuficiência de memória ali, se deixa reinterpretar 

dentro das categorias da resistência, da compulsão de repetição e, finalmente, 

encontra-se submetido à prova do difícil trabalho de rememoração. O excesso de 

memória lembra muito a compulsão de repetição, a qual, segundo Freud, nos leva a 

substituir a lembrança verdadeira, pela qual o presente estaria reconciliado com o 

passado, pela passagem ao ato [...]. (RICOEUR, 2007, p. 92, grifo do autor) 

 

Partindo do pensamento freudiano, observa-se que as memórias traumáticas 

escondidas no inconsciente humano se tornam memória-hábito; em outras palavras, o passado, 

que foi recalcado por condições de abalo, pode volver em uma ação a ser reproduzida 

automaticamente, sem que o sujeito saiba como ou por que aprendeu e repete. Quando Ricoeur 

(2007) compara a compulsão de repetição ao excesso de memória, o autor critica a situação 

social mnemônica presente. As informações recebidas são reproduzidas sem um motivo ou 

fundamento para tal; logo, não há uma transmissão de conhecimento, apenas passagem de dados 

retidos passados de uma pessoa para a outra. 

Aponta-se, para uma sociedade pós-moderna, a necessidade de esquecer. Lembrar 

todas as interações que se tem tornaria a vida insuportável e monstruosa, pois, a todo momento, 

seria lembrado de todos os eventos agradáveis ou não (RICOEUR, 2007; IZQUIERDO, 2018). 

Há, então, a pergunta: “O esquecimento não seria, portanto, sob todos os aspectos, o inimigo 

da memória, e a memória deveria negociar com o esquecimento para achar, às cegas, a medida 

exata de seu equilíbrio com ele?” (RICOEUR, 2007, p. 424). Para Ricoeur (2007), o 

esquecimento faz parte do jogo mnemônico. É o trabalho inconsciente de recalcar os traumas 

que afloram na percepção humana contemporânea, como proposta de fuga resultante da 

memória violenta exposta, causando sofrimento a quem se lembra. 

O pensador francês atenta-se à relação memória/esquecimento como narrativa da 

rememoração, uma constituição polissêmica: o esquecimento é importante na manutenção da 

vivência humana, seja pelos traumas passados que são acomodados na mente ou para não reter 

memória em excessos. Ao mesmo tempo, lembrar é um ato de hábito e automação. Todavia, 

pode caracterizar-se por um pequeno fragmento de felicidade (ou pequeno milagre), capaz de 

construir a noção de reconhecimento e importância do espaço, das coisas e de pessoas. De 

alguma forma: 
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Nossos sentimentos ambivalentes em relação ao esquecimento encontrariam, assim, 

sua origem e sua justificação especulativa na competição entre duas abordagens 

heterogêneas do enigma do esquecimento profundo, uma ocorrendo no caminho da 

interiorização e da apropriação de um saber objetivo, a outra, no caminho da 

retrospecção a partir de uma experiência princeps do reconhecimento. De um lado, o 

esquecimento nos amedronta [...] de outro, saudamos como uma pequena felicidade o 

retorno de um fragmento de passado arrancado, como se diz, ao esquecimento. As 

duas leituras prosseguem no decorrer de nossa vida – com a permissão do cérebro. 

(RICOEUR, 2007, p. 427, grifo do autor) 

 

Diferentemente do mecanismo do esquecimento, tem-se, no cérebro, um sistema 

aparentemente similar, denominado memória extinta. A neurociência a descreve como uma 

estrutura latente que surge diante de ocasiões específicas, com estímulo igual ou com maior 

intensidade, permitindo as lembranças tal qual o momento original (IZQUIERDO, 2018). A 

diferença se dá quanto à qualidade da lembrança: enquanto uma é esquecida em razão do 

trauma, a memória extinta pode ser decorrente ou não de um fator negativo. 

Como observa Izquierdo (2018, p. 65): 

 

Extinção não significa esquecimento: as memorias extintas podem ser “trazidas à 

tona” de diversas formas; as memórias esquecidas, não. Na vida real, são mais as 

memórias esquecidas do que as extintas que eventualmente permanecem: é só 

verificar a perda real e definitiva da maioria das informações que passam e são 

brevemente retidas [...]. 

 

Evidenciando um fator, todas as lembranças coletivas e pessoais moldam a 

identidade de cada pessoa. Fatores como violência e felicidade são trabalhados na mente pelo 

Id para conformação do indivíduo na vida social. O esquecimento com o qual lida-se nesta 

pesquisa é aquele que aloja os traumas em locais profundos do cérebro, bem guardados, em que 

há barreiras para seu acesso. Não se debruça, aqui, sobre o esquecimento definitivo: “[...] é 

contra esse tipo de esquecimento que fazemos trabalhar a memória, a fim de retardar seu curso, 

e até mesmo imobilizá-lo” (RICOEUR, 2007, p. 435), pois ele apaga tudo, o que era ou não 

importante, uma história, uma vida. O esquecimento definitivo é relacionado, sobretudo, a 

doenças neurológicas ou à perda, decorrente da morte de uma geração, enquanto as demais 

formas de esquecer são estratégias orgânicas da mente para formatar o que se retém e o que se 

lembra. 

Os extremos, memória em demasia e esquecimento absoluto, são capazes de 

interferir na construção de uma identidade social e individual. Com a possibilidade de acessar 

todas as lembranças, não se poderiam destacar aquelas imagens que mais marcaram a vida; as 

pessoas estariam revivendo, a todo instante, os fatos do passado, o que tornaria a rememoração, 

em termos baumanianos, uma memória líquida, esvaziada de sentido e reconhecimento. Por 
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outro lado, a perda definitiva acarretaria na não identificação dos seres no mundo; tudo que foi 

aprendido, vivenciado, as pessoas que se conheceram e com quem se relacionaram, a história, 

tudo estaria perdido; provavelmente, nem comunicação haveria, os familiares e os amigos 

seriam sujeitos estranhos estrangeiros da atividade mnemônica. 

Assim: 

 

O cerne do problema é a mobilização da memória, a serviço da busca, da demanda, 

da reinvindicação da identidade. Entre as derivações que dele resultam, conhecemos 

alguns sintomas inquietantes: excesso de memória, em tal região do mundo, portanto, 

abuso de memória – insuficiência de memória, em outra, portanto, abuso de 

esquecimento. (RICOEUR, 2007, p. 94) 

 

As identidades social e pessoal usam das lembranças para formatar os indivíduos. 

Dessa forma, “é perfeitamente possível que, por meio da socialização política, ou da 

socialização histórica, ocorra um fenômeno de projeção ou de identificação com determinado 

passado, tão forte que podemos falar numa memória quase que herdada” (POLLAK, 1992,  

p. 201). A formação da identidade individual é dada pela experiência do sujeito com o mundo 

e tudo que lhe afeta. O resultado é um ser que, ao longo da sua vida, desenvolve filtros, 

articulando-os de acordo com os novos fenômenos que surgem e as emoções despertadas pela 

relação. A identidade é erigida por referências, uma relação de rememorações que distinguem 

as personalidades, ao mesmo tempo, as marcas coletivas. 

Em âmbito coletivo, a identidade forma o sentimento comum em razão de algo de 

maior valor, capaz de romper com a individualidade humana, transportando o pertencimento a 

algo que afete uma parcela da sociedade. “A ideia de ‘identidade’ nasceu da crise de 

pertencimento e do esforço que esta desencadeou no sentido de transpor a brecha entre o ‘deve’ 

e o ‘é’ e erguer a realidade ao nível dos padrões estabelecidos pela ideia” (BAUMAM, 2005, 

p. 26, grifo do autor). Ou seja, ideais como nacionalismo, religião, classes, etc. promovem um 

sentimento de coletividade, de pertencer e existir no grupo. Para conduzir a proposta de 

unidade, lançam mão desses atores artificiais de memórias coletivas ou aspectos em comum 

capazes de inserção na lembrança das pessoas que participam do grupo social. 

Para essa construção de uma identidade, é preciso uma narrativa da memória capaz 

de incorporar e constituir a identidade, que “[...] torna-se possível pelos recursos de variação 

oferecidos pelo trabalho de configuração narrativa” (RICOEUR, 2007, p. 98). A narrativa terá 

uma função seletiva, manipulando a seu favor o esquecimento e a lembrança (RICOEUR, 

2007), produzindo estratégias para formação identitária pessoal e social. A memória habilita-se 

a criar condições ou diretamente produzir identidades (IZQUIERDO, 2018), ou seja, ela pode 
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se utilizar de recursos e fatos já gravados ou mesmo produzir recordações para, dessa forma, 

provocar o pertencimento. 

Com Pollack (1992, p. 204), retira-se a conclusão sobre memória e identidade, 

ressaltando a característica fenomênico memorial: 

 

Se podemos dizer que, em todos os níveis, a memória é um fenômeno construído 

social e individualmente, quando se trata da memória herdada, podemos também dizer 

que há uma ligação fenomenológica muito estreita entre a memória e o sentimento de 

identidade. Aqui o sentimento de identidade está sendo tomado no seu sentido mais 

superficial, mas que nos basta no momento, que é o sentido da imagem de si, para si 

e para os outros. 

 

O pensamento do sociólogo alinha-se com o pensamento de Ricoeur (2007). Ambos 

observam que a identidade se perfaz por meio de memórias individuais e coletivas, abrigando, 

para sua existência, a experiência que as pessoas tiveram no espaço-tempo e as sensações que 

decorreram desses fatos. Para isso, Pollack recorre a outros cientistas para compreender o modo 

de construção da identidade e como ela se utiliza da memória. 

 

Nessa construção da identidade - e aí recorro à literatura da psicologia social, e, em 

parte, da psicanálise - há três elementos essenciais. Há a unidade física, ou seja, o 

sentimento de ter fronteiras físicas, no caso do copo da pessoa, ou fronteiras de 

pertencimento ao grupo, no caso de um coletivo; há a continuidade dentro do tempo, 

no sentido físico da palavra, mas também no sentido moral e psicológico; finalmente, 

há o sentimento de coerência, ou seja, de que os diferentes elementos que formam um 

indivíduo são efetivamente unificados. De tal modo isso é importante que, se houver 

forte ruptura desse sentimento de unidade ou de continuidade, podemos observar 

fenômenos patológicos. Podemos portando dizer que a memória é um elemento 

constituinte do sentimento de identidade, tanto individual como coletiva, na medida 

em que ela é também um fator extremamente importante do sentimento de 

continuidade e de coerência de uma pessoa ou de um grupo em sua reconstrução de 

si. (POLLACK, 1992, p. 204, grifo do autor) 

 

As relações sociais derivam das condições resultantes das memórias individuais e 

coletivas, independentemente do grau de veracidade ou realidade que detenham. Dessas 

lembranças, os sentimentos que as envolveram são percebidos pela psicanálise, a neurociência. 

Por sua vez, Ricoeur (2007) compreende as rememorações como importantes, pois elas definem 

a causa, o momento e a intensidade que retornarão a vida em grupo ou pessoal, como uma 

tipagem de filtro utilizado pela rememoração. 

Portanto, a memória contempla toda a complexidade humana, desde aspectos 

biológicos mentais à formação da história. Assim, o reconhecimento e o pertencimento humano 

são partes da narrativa mnemônica, utilizado de total ou parte daquilo que foi arquivado na 

mente para suas finalidades específicas. “As preocupações do momento constituem um 
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elemento de estruturação da memória. Isso é verdade também em relação à memória coletiva, 

ainda que esta seja bem mais organizada” (POLLACK, 1992, p. 205). Esses fragmentos, 

contudo, aparentam, muitas vezes, subjugar a rememoração a uma função secundária, a serviço 

das demais e limitado a elas, transmitidas na linguagem. 

Pretende-se desdobrar, a seguir, a função da memória sob diferentes perspectivas 

em que ela incorre com relação à história, à documentação, com o direito e o reconhecimento. 

Por meio do diálogo com outros autores, pretende-se destacar a importância da memória 

fenomenológica no espaço ao qual os seres humanos convivem e como essas estruturas se 

residem ou se utilizam da rememoração para sua funcionalidade. 

 

3.1 Memória e história: narrativa e epistemologia histórica 

 

História “[...] significa pesquisa, informação ou narração e que já em grego era 

usado para indicar a resenha ou a narração dos fatos humanos [...] significa, por um lado, o 

conhecimento de tais fatos ou a ciência que disciplina e dirige esse conhecimento” 

(ABBAGNANO, 2000, p. 502). Portanto, “[...] como a palavra historía deriva da raiz id, que 

significa ver. Histor é, na origem a testemunha ocular, aquele que viu” (AGAMBEN, 2005, p. 

112). Ela é quem conserva no tempo a cultura, os fatos, as técnicas, transmitindo-as na mesma 

temporalidade humana para a coletividade, logo, “os conhecimentos de História são 

fundamentais para a construção da identidade coletiva a partir de um passado que os grupos 

sociais compartilham na memória socialmente construída” (MEC, 1999, p. 12). 

Além disso, como observa Le Goff (1990, p. 18), “[...] a história pode ter ainda um 

terceiro sentido: o de narração. Uma história é uma narração, verdadeira ou falsa, com base na 

‘realidade histórica’ ou puramente imaginária – pode ser uma narração histórica ou uma 

fábula”. Dessa forma, a história assemelha-se à memória. As duas são narrativas reais ou 

imaginadas por uma ou mais pessoas, envolvidas ou não com os fatos. Porém, a história preza 

pela função de conservar os acontecimentos considerados relevantes à sociedade, por meio da 

pesquisa científica e metodológica, deixando-os acessíveis para ser repassados. Ao contrário, 

as rememorações não detêm tal obrigação ou rigor científico; elas existem e se conservam pela 

experiência que os seres têm.17 

                                                           
17 Ainda sobre a epistemologia da história: ‘Considerar a história como uma operação, será tentar, de um modo 

necessariamente limitado, compreendê-la como a relação entre um lugar (uma conscrição. Um meio, uma 

profissão), procedimentos de análise (uma disciplina) e a construção de um texto (uma literatura)’ (CERTEAU, 

1975 apud RICOEUR, 2007, p. 177). 
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Memória e história estão interligadas, compreendidas antes em uma unidade, 

sinônimas, uma implicava a outra; a memória estava condicionada aos objetivos da história, ao 

rigor científico, enquanto ciência, e às posições políticas e identitárias de quem narra a história. 

A história, na Grécia antiga, tinha relação com a necessidade de fazer imortais os humanos: “a 

História acolhe em sua memória aqueles mortais que, através de feitos e palavras, se provam 

dignos da natureza, e sua fama eterna significa que eles, em que pese sua mortalidade, podem 

permanecer na companhia das coisas que duram para sempre” (ARENDT, 2016, p. 78). 

O pensamento antigo sobre a história foi substituído na revolução científica pelo 

pensamento metodológico e imparcial. O investigador da história, agora, estaria vinculado à 

objetividade técnica, não mais às histórias ligadas à necessidade de imortalidade das pessoas, 

mas à busca da verdade dos acontecimentos. Contudo, a historiografia atual resiste a essa noção 

puramente objetiva da história e critica essa assimilação, aceitando a subjetividade e os novos 

enredos sobre temas já estudados. Tem-se, com Pierre Nora, a descrição de que história e 

memória não são a mesma coisa. Para ele: 

 

A memória é a vida, sempre carregada por grupos vivos e, nesse sentido, ela está em 

permanente evolução, aberta à dialética da lembrança e do esquecimento, inconsciente 

de suas deformações sucessivas, vulnerável a todos os usos e manipulações 

susceptível de longas latências e de repentinas revitalizações. A história é a 

reconstrução sempre problemática e incompleta do que não existe mais. (NORA, 

1993, p. 9) 

 

A exposição de Nora (1993) põe luz a um aspecto no relacionamento de história e 

memória: revela-se que a primeira retira conteúdo da segunda para formar e construir sua 

narrativa, documentar e apresentar os fatos à sociedade, muitas vezes desconsiderando as 

questões emocionais dos fatos. A rememoração, como um complexo de lembranças, guarda os 

eventos e atribui-lhes valor, sentimento, alocando em locais acessíveis pela mente ou não, uma 

vez que se preocupa com questões de convivência e sobrevivência dos indivíduos no espaço 

comum. 

A história, dessa maneira, 

 

[...] é uma mostra do modo como uma determinada política da história atua na 

construção de uma imagem do passado. Corolário dessa proposição: não existe uma 

história neutra; nela a memória, enquanto uma categoria abertamente mais afetiva de 

relacionamento com o passado, intervém e determina em boa parte os seus caminhos. 

(SELIGMANN-SILVA, 2000, p. 79) 

 

A história tende a configurar-se como colcha de retalhos da memória. Ela é política, 

selecionando os fatos mnemônicos que essa ciência imputa como relevantes à sociedade e que 
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deverão permanecer no consciente coletivo, na história social, enquanto a rememoração é 

afetiva, importando-se com os efeitos a quem possui. A história ainda busca em documentos e 

fotos fonte para a validação e a comprovação dos fatos, como uma ciência com intenção de 

reconstituir os fatos o mais objetivamente possível, enquanto a memória carrega de valor os 

documentos e os registros históricos. 

 

Reconstituir um acontecimento, ou antes uma série de acontecimentos, ou uma 

situação, ou uma instituição, com base nos documentos é elaborar uma conduta de 

objetividade de tipo próprio, mas irrecusável; pois essa reconstituição supõe que o 

documento seja perscrutado, obrigado a falar. (RICOEUR, 1968, p. 25) 

 

Por outro lado, a experiência (fenomenologia) é apreciada pela rememoração; é o 

diálogo travado entre observador e objeto. Como resultado dessa relação, tem-se algo a ser 

guardado, podendo ser lembrado ou esquecido, mas que permanecerá nos indivíduos, pois houve a 

canalização de sentimentos. Observa Nora (1993, p. 22) que “o que os constitui é um jogo da 

memória e da história, uma interação dos dois fatores que leva a sua sobredeterminação recíproca”, 

não havendo uma dominação exclusiva da história sob a memória, como antes era visto. 

Existe uma dinâmica nas diferentes vontades de se manter o registro dos eventos, 

ora pela necessidade da historicidade de manter o conhecimento dos eventos isentos da 

subjetividade humana, intocável pela mutabilidade do Id ou do consciente, uma forma estática 

de registrar os feitos humanos, as mudanças, os fatos que marcaram e marcam os povos, 

impelindo o esquecimento. De outra forma, a memória coloca-se sobre a aptidão metamórfica. 

Suas interpretações variáveis, conforme a pessoa, são dinâmicas e sensíveis (já que decorrem 

da relação dos sentidos e da sensibilidade), as quais surgem no ato de recordar e reconhecer. 

Ricoeur (2007, p. 151), diante da história e da sua significação, traz uma questão: 

“da escrita da história, também não se deveria perguntar se ela é remédio ou veneno?” e, por 

conseguinte, pergunta-se: a rememoração não estaria em igual posição de questionamento? As 

dúvidas erigem-se em virtude da acumulação de memórias, dos seus excessos e da falta de 

assimilação delas pelas pessoas, e dos escritos da história, com as críticas às ciências e a 

tentativa de serem isentas de subjetividade e da complexidade do mundo. 

Para a primeira pergunta, Le Goff (RICOEUR, 1961, p. 226 apud LE GOFF, 1990, 

p. 21, grifo do autor) propõe uma resposta com a retomada do pensamento de Ricoeur: 

 

A história só é história na medida em que não consente nem no discurso absoluto, 

nem na singularidade absoluta, na medida em que o seu sentido se mantem confuso, 

misturado. A história é essencialmente equívoca, no sentido de que é virtualmente 

evénementielle e virtualmente estrutural. A história é na verdade o reino do inexato. 
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Esta descoberta não é inútil; justifica o historiador. Justifica todas as incertezas. O 

método histórico só pode ser um método inexato... A história quer ser objetiva e não 

pode sê-lo. Quer fazer reviver e só pode reconstruir. Ela quer tornar as coisas 

contemporâneas, mas ao mesmo tempo tem de reconstruir a distância e a profundidade 

da lonjura histórica. Finalmente, esta reflexão procura justificar todas as aporias do 

ofício do historiador, as que Marc Bloch tinha assinalado na sua apologia da história 

e do ofício de historiador. Estas dificuldades não são vícios do método, são equívocos 

bem fundamentados. 

 

Com a exposição, abre-se crítica à ciência historiográfica, pois, apesar de buscar 

com rigor metodológico, a história não é precisa, depende do discurso de quem a escreve, 

geralmente são os vencedores, “[...] então a observação e, por conseguinte também a descrição 

da totalidade do real, tornam-se impossíveis [...]” (MOREIRA PINTO, 2004, p. 73). A narrativa 

histórica tal como é exposta é subjetivamente escolhida apresentando um recorte da 

complexidade dos fatos. Assim: 

 

Da história, nós sabemos apenas a versão de quem venceu a história. De tudo o que 

aconteceu no passado, sabemos apenas o lado contado pelo discurso vencedor. Pelo 

discurso que faz parte do grupo, da ordem, do campo, enfim, o discurso produzido por 

quem venceu a relação de poder que havia na época. História também é poder. A 

história que sabemos sempre é a história de quem venceu para contar a sua versão da 

história. Dificilmente sabemos a versão de quem perdeu, de quem morreu ou de quem 

simplesmente ficou submetido à versão vencedora. (SIMIONI, 2016, p. 176) 

 

Em proposição a um diálogo sobre a história, Le Goff (1990), em sua avaliação 

dessa ciência, corrobora com a expressão de que ela é formada pelos vencedores. Contudo, o 

autor apresenta um papel não visualizado da historiografia em que os vencidos estão articulados 

para compor o sistema histórico: 

 

Esta concepção permite a Wachtel definir a consciência histórica dos vencedores e 

dos vencidos: “A história só aos vencedores parece racional; os vencidos vivem-na 

como irracionalidade e alienação”. Entretanto, uma última astúcia da história aparece 

– os vencidos, em lugar de uma verdadeira história, formam uma “tradição como meio 

de recusa”. Uma história lenta dos vencidos é também uma forma de oposição, de 

resistência à história rápida dos vencedores. (WACHTEL,1971 apud LE GOFF, 1990, 

p. 70) 

 

Por uma forma mais isenta e precisa que tenha a história narrado os fatos, ela recorta 

da memória individual e social posições pré-escolhidas, aquilo que os vencedores interessam 

contar e expor como mais forte. Porém, o mundo contado pela historicidade é menor, menos 

complexo e aquém de detalhes que a realidade. 

Quem elabora ou tenta traçar de uma linearidade histórica objetiva também é 

questionado. “O historiador dirige-se a um leitor desconfiado, que espera dele não somente que 
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narre, mas que autentifique sua narrativa [...] ser capaz de reconhecer uma ideologia como tal, 

logo discerni-las dos modos propriamente argumentativos [...]” (RICOEUR, 1994, p. 253). As 

posições pessoais do historiador também estão presentes em suas investigações, mesmo que se 

limite à escolha do objeto ou do período histórico a ser analisado. Assim,  

 

[...] é verdade que o historiador parte do presente para pôr questões ao passado. 

Perigosa, porque se o passado tem, apesar de tudo, uma existência na sua relação com 

o presente, é inútil acreditar num passado independente daquele que o historiador 

constrói [...] Esta consideração condena todas as concepções dum passado 

“ontológico” como é expresso, por exemplo [...] O passado é uma construção e uma 

reinterpretação constante e tem um futuro que é parte integrante e significativa da 

história. (LE GOFF, 1990, p. 24) 

 

Diante dessas observações, aponta Ricoeur (2007, p. 306): 

 

A ambiguidade da história tradicionalista não é menor; conservar e venerar costumes 

e tradições é útil para a vida: sem raízes, não há flores nem frutos; mas, uma vez mais, 

o próprio passado sofre, todas as coisas passadas acabam cobertas por um véu 

uniforme da vulnerabilidade, “e o que é novo e está nascendo acaba sendo rejeitado e 

atacado”. Essa história só sabe conservar, não engendrar. 

 

O fim da história não pode exclusivamente firmar as narrativas dos vencedores ou 

não questionar tradições em decorrência da sua longa prática, sob o disfarce de investigação 

objetiva. “Na verdade, não é possível que a historiografia acredite identificar o próprio objeto 

na diacronia, quase como se esta fosse uma realidade objetiva substancial, e não resultasse, ao 

contrário [...] de uma codificação que faz uso de uma matriz cronológica” (AGAMBEN, 2005, 

p. 91). Ela deve buscar, enquanto ciência, o questionamento, os discursos ausentes, resgatar as 

lembranças dos fatos deixados de lado por menor relevância ou por maior apelo emocional, 

explorando as causas e os efeitos no tempo presente. 

Mesmo buscando seguir uma linearidade, deve-se atualizar a história para que 

compreenda novos aspectos fundamentais do ocorrido. A quem interessar ter acesso à história, 

deve ser dado o mais amplo rol de informação ou o mais amplo conjunto de memórias, dando 

espaço para questionamento, validação e expansão da narrativa histórica. A história deve ser 

permeável pela rememoração, deve aproveitar seu dinamismo, a subjetividade, a não 

linearidade para formar uma historicidade que avalia os pontos, trazendo luz ao que ficou 

obscuro na história, detalhando ainda mais o que já foi dito e expondo o que não foi. 

A história, compreendida com o tempo humano, deve visar entender o presente com 

o auxílio do passado, e o passado pelo presente (LE GOFF, 1990). Comprometido com a 

sociedade, o resgate dos eventos guardados na memória não pode ser neutro diante das afeições 



67 
 

projetadas na lembrança. Devem ser levadas em consideração pela história para a construção 

da narrativa histórica. 

A história só será “veneno” (RICOEUR, 2007) se pensada conforme as ciências 

naturais e exatas, sem observar a fenomenologia da memória. Isso quer dizer que a história 

depende tanto da pesquisa objetiva, quanto da captação sensível dos seres humanos para fazer 

com uma realidade do presente e do passado. O “verdadeiro materialismo histórico não é aquele 

que segue ao longo do tempo linear infinito uma vã miragem de progresso contínuo, mas aquele 

que, a cada instante, é capaz de parar o tempo, pois conserva a lembrança [...]” (AGAMBEN, 

2005, p. 126), mesmo que sob a égide do observador. 

A resposta para a segunda pergunta, se a memória se constitui como perniciosa à 

humanidade, por hora, não será completamente respondida. Ela permeia os estudos deste 

trabalho, a fim de descobrir se ela é possível e benéfica para a proteção da paisagem. Contudo, 

detém-se a responder, de forma incompleta, ao questionamento. 

Verifica-se, ainda, que se desvinculam aos poucos da memória como um 

instrumento a serviço das demais condições de registros. Outrossim, ao verificar os excessos 

de vestígios da rememoração na sociedade, manifestam-se preocupações a respeito do que 

fazer, onde alocar e assimilar tanta informação. Por enquanto, satisfaz-se a interrogação com a 

seguinte resposta: a memória pode ser remédio ou veneno a partir da experiência que se tem 

com o objeto, ao recordar, esquecer ou outra forma de utilização. 

Em relação ao uso das memórias na narrativa histórica, essa deve estar aberta à 

fenomenologia das lembranças, acolhendo novos olhares a respeito do que se expõe para a 

comunidade sobre os acontecimentos históricos. Assim, 

 

[...] nenhuma observação se baseia somente numa Weltanschauung, numa visão de 

mundo, mas se funda igualmente no que sofre, no vivido, não somente naquilo do qual 

se é consciente, mas também naquilo do qual não se é. Assim, no “mundo referencial 

de cada um”! Há tanto aquilo que sofremos, que recebemos do mundo, como aquilo 

que construímos a partir do real. Este mundo será então constituído de uma variedade 

de valores, de sentimento, de significações, mas também de realidades externas a cada 

ser humana [...] com as quais ele estabelece experiências de vida ou através das quais 

vivência experiências. (MOREIRA PINTO, 2004, p. 76) 

 

Buscando um entrelaço do que se rememora para o que se expõe como 

historicidade, um projeto de narrativa em conjunto, pretende-se observar os limites da 

objetividade como ciência humana (RICOEUR, 2007), em que o uso mnemônico é o mais perto 

das projeções memoriais e tão científico quanto a história. Quem elabora a narrativa da história 

precisa levar em conta uma epistemologia historiográfica “[...] a re-apresentar ações e paixões” 
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(RICOEUR, 2007, p. 396), memórias recolhidas pelo cientista da história, notando não mais a 

objetividade pura, mas, outrossim, os ângulos de subjetividade, interpretações pessoais, 

coletivas e percepções não científicas que convalidam e ampliam a história. O estudo da 

memória e dos arquivos se faz mister, a fim de mostrar como os documentos relacionam-se 

com a rememoração, visto que, igualmente, estão relacionados à história e à pesquisa de seus 

cientistas. 

 

3.2 Memória dos arquivos: o mal de arquivos e documentação 

 

Arquivos e documentos consistem em evidências de memória, registros, rastros e 

fragmentos do passado ou daquilo que o indivíduo foi capaz de imprimir e evidenciar. São os 

vestígios de que a humanidade se utiliza para expor a história de forma a destacar o que de 

importante aconteceu, em auxílio aos historiadores ou quem arquiteta a história como fontes 

para fundamentar e comprovar o lapso histórico. 

A respeito de arquivos e documentos, Ricoeur (2007) apresenta uma distinção, 

dispondo os documentos como pertencentes aos arquivos; estes, por sua vez, detêm uma 

abrangência maior de itens a serem considerados “arquivos”. Nesse contexto, expõe-se uma 

definição encontrada nos dicionários sobre os dois objetos: 

 

Abramos a Encyclopaedia Universalis e a Enciclopédia Britânica na palavra 

“arquivo”. Lemos o seguinte na primeira: “Os arquivos são constituídos do conjunto 

de documentos que resultam da atividade de uma instituição ou de uma pessoa física 

ou moral.” E na segunda: “the term archives designates the organized body of records 

produced or received by a public, semipublic, institutional business or private entity 

in the transaction of its affairs and preserved by it, is successors or authorized 

repository through extension of its original meaning as the repository for such 

materials”. (RICOEUR, 2010b, p. 198, grifo do autor) 

 

Arquivo deriva da palavra grega “Arkhê, lembremos, designa ao mesmo tempo o 

começo e o comando” (DERRIDA, 2001, p. 11), situando o princípio ontológico e histórico das 

coisas, o início da história de algo ou alguém. Outrossim, designa sentidos, autoridade, uma 

busca pela ordem social. Os arquivos possuem espectro de elementos amplo, são materiais ou 

imateriais, compreendem tecnologias como CDs, itens encontrados nas nuvens, backups, 

pastas, catálogos, anais, compêndios, etc., mas acessíveis a quem queira utilizá-los. “Arquivos 

são um conjunto, um corpo organizado, de documentos de registros” (RICOEUR, 2010b, p. 

198), com finalidade de conservação dos humanos para eles mesmos. Essa abertura conceitual 

dos arquivos é encontrada em Ricoeur (2007, p. 177): 
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O arquivo apresenta-se assim como um lugar físico que abriga o destino dessa espécie 

de rastro que cuidadosamente distinguimos do rastro cerebral, e do rastro afetivo, a 

saber, o rastro documental. Mas o arquivo não é apenas um lugar físico, espacial é 

também um lugar social. 

 

Os arquivos imprimem uma ausência de destinatário, estão abertos e são úteis a 

quem souber decifrá-los e manuseá-los. Ao mesmo tempo, são órfãos, desvinculados de seus 

autores, permitindo uma objetividade de registro, pois, aparentemente, não sofrem com uma 

intenção subjetiva de quem cria ou maneja (RICOEUR, 2007). O descolamento gera aos 

arquivos grau de autoridade, “o arquivo regula inclusive o que merece ser arquivado – e o que 

merece ser esquecido – no futuro” (SIMIONI, 2016, p. 179), permitindo um frenesi de excesso 

ou falta de arquivos diante da sua estrutura positivista e a falsa ideia de veracidade dos rastros 

recolhidos e descartados, levando a questões como o que fazer e como fazer com os abusos 

evidenciais (excessos e falta). 

Um documento, por sua vez, é “[...] apoio, garantia, fornecido a uma história, uma 

narrativa um debate. Esse papel de garantia constitui a prova material, aquilo que em inglês se 

chama ‘evidence’, do relato que é feito de um curso de acontecimentos” (RICOEUR, 2010b, p. 

199, grifos no original), contida nas tradições orais, na mente e nos grupos. São objetos 

acessíveis, podendo ser públicos ou particulares. Seriam os papéis, escritos manuais, digitados, 

novos ou velhos, mas que estão fisicamente disponíveis em bibliotecas, registros públicos, nas 

casas das pessoas ou de familiares, localidades (instituições) em que seja possível acessar e 

conhecer os documentos. 

A ciência no século XX trouxe para quem escreve a história o modelo científico-

metodológico, passando por uma reformulação na forma de pesquisa e na busca dos eventos 

passados. “O novo método da história científica passou a exigir que o historiador deixasse os 

documentos falarem por si mesmos” (SARAPU, 2012, p. 179), retirando do estudo documental 

o olhar do pesquisador, a subjetividade do documento e as alegorias, como os mitos que 

imortalizavam textos heroicos e saudavam grandes conquistas. 

Os documentos não são vestígios que surgem automaticamente no mundo. Para 

serem considerados como tal, devem ser interrogados pelo historiador, assim, constituídos, 

introduzidos e institucionalizados para a história ou o patrimônio cultural. “Torna-se assim 

documento tudo o que pode ser interrogado por um historiador com a ideia de nele encontrar 

informações sobre o passado” (RICOEUR, 2007, p. 189).  

A memória exposta à ciência historiográfica passa a constituir-se como objeto de 

estudo dela, é como a história se vale e conversa com as lembranças. Parte da rememoração é 
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colocada sob filtros e categorias, com o intuito de transformar a lembrança em utensílio do 

historiador. “Pode-se dizer então que a memória está arquivada, documentada. Seu objeto 

deixou de ser uma lembrança, no sentido próprio da palavra, ou seja, algo retido numa relação 

de continuidade e de apropriação com respeito a um presente de consciência” (RICOEUR, 

2007, p. 189). 

Esses registros consistem, na atividade humana, no desejo de lembrança, 

remediando o esquecimento. Em comparação com a mitologia, as figuras das musas 

representavam aquilo que mais se aproximava da oportunidade humana de se alcançar 

Mnemosine: eram as ilustrações das formas dos registros humanos; as musas estavam mais 

perto dos mortais do que sua mãe. Há indicativo de que a figura das musas são as formas que 

os gregos tinham de registros e manutenção dos arquivos, lembrando dos feitos históricos e 

heroicos dos indivíduos; poética, história, teatro eram fontes de documentais e de arquivo do 

que se teve no passado. 

Em um nível epistêmico para Ricoeur (2010b), qualquer evidência do passado se 

torna, para o cientista da história, documento, desde que saiba retirar as informações que deseja 

para compor sua pesquisa. “Tudo o que possa informar um pesquisador, cuja pesquisa esteja 

orientada por uma escolha fundamentada de questões, tem valor de documento” (RICOEUR, 

2010b, p. 200). O historiador, interrogador dos documentos, busca neles auxiliar a composição 

linear da história, pois, como testemunho do passado, são o que mais próximo se tem de uma 

verdade ou fragmento de uma possível veridicidade. 

Arquivos e documentos possuem, ainda, uma compreensão que se manifesta em 

vários tempos: encontram-se no presente, aptos para permanecer no futuro investigativo, mas 

são rastros do tempo passado. Toda experiência com documental e arquivística se dá em razão 

do que ocorreu no passado. “Se é possível dizer que os arquivos são instituídos e os documentos 

coletados e conservados é devido a pré-suposição de que o passado deixou um vestígio, erigido 

por monumentos e documentos em testemunha do passado” (RICOEUR, 2010b, p. 202). Logo, 

os vestígios são compreendidos como signos intertemporais, principalmente no limiar do 

passado e do presente, “figuras enigmáticas” (RICOEUR, 2010b, p. 213), que reconfiguram o 

tempo e o empirismo histórico. 

Ricoeur (2007), com o intuito de abordar a conservação da memória pelos arquivos 

e os documentos, retoma o mito platônico, um diálogo dos deuses antigos: 

 

Entremos no mito: “Aqui está ó rei, diz Theuth, o saber que proporcionará aos egípcios 

mais saber, mais ciência e mais memória (mnēmonikōterous); da ciência (sophias) e 

da memória (mnēmēs) o remédio (phármakon) foi encontrado”! São os gramata, que 



71 
 

passam para o primeiro plano das drogas oferecidas por aqueles que Theuth chama o 

“pai dos caracteres da escrita”, o “pai dos grammata”. (PLATÃO apud RICOEUR, 

2007, p. 151)18 

 

Estende-se a conversa do pai da escrita indagando ao velho rei dos deuses sobre a 

fórmula para não se esquecer a escrita, a humanidade estaria livre dos males do esquecimento, 

desnecessários os esforços mnemônicos. A escritura representa uma forma de documentação e 

arquivos, pois, dessa maneira, pode-se registrar tudo ao redor, conservando esses eventos para 

o futuro sem realizar o esforço mental de rememorar, impelindo uma lembrança imperfeita e 

incompleta, como acreditava Theuth. 

Porém, a escrita, como criticada pelo rei dos deuses, impossibilitava o mais 

importante dos atos: o esforço para recordar, uma vez que a escrita, ao facilitar essa atividade, 

traria acomodação e preguiça para rememorar. No entanto, mais do que tornar o esforço mental 

letárgico, a escrita difundiria pelo mundo os arquivos. Esses não seriam posse exclusiva, mas 

coletivas e essenciais para a história humana (DERRIDA, 2005). Do conto antigo se retira a 

necessidade de um meio termo entre arquivos e documentos e a memória fenomenológica e o 

ato de lembrar. 

Entre a memória e os arquivos, caberia a esse um filtro para que não fosse tudo o 

que ela envolve contaminado pela necessidade de recordação escrita. Dever-se-ia dosar o que 

precisaria ser transcrito e armazenado, para ser difundido, divulgado e usado, uma mediania, o 

ponto médio e justo entre registrar, arquivar, lembrar e esquecer. 

Nesse meio, a história enquanto ciência também deveria usar os arquivos com 

desconfiança. Apesar de ser essencial a comprovação científica dos fatos históricos, deve-se 

buscar uma crítica quanto a originalidade, imprescindibilidade e veracidade dos registros 

expostos. A lição aqui é da necessidade de questionamento da história sobre a própria história, 

permitindo que ela seja narrada e atualizada. 

Ao contrário da história, arquivos e documentos não são narrativas por excelência; 

são fragmentos pertencentes à seleção de rastros da memória e por ela consentida, à 

materialização de algo não disponível a todos – a memória nem sempre se propõe a ser acessível 

ou coletiva. Esses registros são instrumentos para a narração histórica e de difusão memorial. 

Sem eles, não há como continuar uma história ou ampliar o horizonte dos indivíduos e dos 

grupos; “se a história for uma narrativa verdadeira, os documentos constituem seu último meio 

                                                           
18 ‘No Fedro, o deus da escritura é, pois, um personagem subordinado, um segundo, um tecnocrata sem poder de 

decisão, um engenheiro, um servidor astucioso e engenhoso admitido a comparecer diante do rei dos deuses. Este 

admitiu recebê-lo em seu conselho. Theuth apresenta uma tékhnē e um phármakon ao rei, pai e deus que fala ou 

comanda com sua voz ensolarada’ (DERRIDA, 2005, p. 33). 
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de prova; esta alimenta a pretenso da história de estar baseada em fatos” (RICOEUR, 2010b,  

p. 199). 

Arquivos e documentos não se esgotam apenas em auxiliar a história, mas também 

influenciam as memórias. Apesar de o processo mnemônico não depender de agentes externos, 

quando observada a experiência dos arquivos com a memória, estes podem influenciar o 

reavivamento de uma lembrança, o surgimento, a ampliação ou seu recalque. Isso se deve ao 

fato da relação que existe do sujeito com o espaço e as coisas, podendo o indivíduo ser afetado 

pela experiência do manuseio e despertar memórias não expostas, funcionando, portanto, como 

gatilho mnemônico, obstruindo ou construindo memórias faltantes ou solapando-as. 

Arquivos e documentos atuam como testemunhas da vida humana, memórias 

consentidas, agentes em segunda pessoa atuantes na continuidade narrativa. “Rastros, 

documentos, pergunta formam assim o tripé da base de conhecimento histórico” (RICOEUR, 

2007, p. 188), acompanham relatos, testemunhos e acontecimentos político-sociais dos grupos. 

 

Não é mais apenas a indeterminação provisória que abre o campo habitual de um 

trabalho cientifica em curso e sempre inacabado, em particular porque novos arquivos 

podem sempre ser ainda discutidos, sair do segredo e da esfera privada e ser submetido 

a novas interpretações. (DERRIDA, 2001, p. 69) 

 

Arquivos e documentos institucionalizam a memória, registram e, possivelmente, 

instrumentalizam, a fim de permitir que seja difundida e acessada por pessoas, historiadores e 

instituições, com a finalidade de construir uma narrativa histórica. Aqueles que utilizam da tradição 

oral podem achar nas escritas e nas tecnologias formas de perpetuar tradições (RICOEUR, 2007). 

Assim, arquivos e documentos podem conter informações tão imprescindíveis à sociedade e à 

história que se elevam a um conjunto de objetos essenciais à humanidade. 

Por fim, resta trazer uma crítica em razão do arquivo como destruidor de tudo aquilo 

que ele não utiliza para construir seu registro, documento: 

 

Mas é necessário insistir: esta potência arquiviolítica não deixa atrás de si nada que 

lhe seja próximo. Como a pulsão de morte é também, segundo as palavras mais 

marcantes do próprio Freud, uma pulsão de agressão e de destruição (Destruktion), 

ela leva não somente ao esquecimento, à amnesia, à aniquilação da memória coimo 

mneme ou anamnesis, mas comanda também o apagamento radical, na verdade a 

erradicação daquilo que não se reduz jamais a mneme ou à anamnesis; a saber, o 

arquivo, a consignação, o dispositivo documental ou monumental [...]. (DERRIDA, 

2001, p. 22, grifo do autor) 

 

A sedução de arquivos e documento como objetos desveladores da história deve 

estar frente ao paradigma da memória e os males dos arquivos. A rememoração não deve sofrer 
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com os abusos dos registros. Ela pode ser objeto da ciência histórica, desde que seja levada em 

conta a relação fenomenológica que ela possui, a experiência humana com espaço, coisas e 

pessoas importantes para a construção da memória, bem como dos arquivos e dos documentos. 

Não se deve renegar a subjetivada; ela deve compor o olhar objetivo e pragmático dos arquivos 

e dos documentos em auxílio à narração da história. 

Assim, os rastros documentais e arquivísticos devem compreender as questões 

subjetivas e objetivas da memória para compor a história, os monumentos e até mesmo as leis. 

Como será visto a seguir, a interpretação legal passa pela leitura delas enquanto arquivos e pela 

noção de cada intérprete, sendo exposto um direito a lembrar e uma lembrança do que são as leis. 

 

3.3 Memória e monumentos: lembranças e alegorias do patrimônio cultural 

 

Museus, parques, centros e monumentos históricos, sítios arqueológicos, arquivos 

configuram-se como rastros culturais de uma sociedade, representam objetos de interesse 

coletivo, uma escolha política sobre os registros mnemônicos do passado, que devem ser objeto 

de exposição pública no presente e para o futuro. Como aponta Ricoeur (2007), o monumento 

está ligado a alguma importância dos entes, transformando em um objeto social, permanente na 

narrativa histórica e em proeminência aos arquivos: 

 

O louvor chega ao nome através de façanhas e virtudes. Foi assim que a medalha 

histórica pôde em sua época ser chamada de monumento, assim como os sepulcros 

funerários que avisam e admoestam todos aqueles que estiveram ausente do local e 

do tempo sobre o acontecimento rememorado. (RICOEUR. 2007, p. 281) 

 

São esses monumentos opções da coletividade ou do poder público observando a 

vontade social, para perdurarem na história de determinado grupo, refletem parte de um 

contexto histórico, ou seja, o agrupamento desses monumentos consiste em patrimônio cultural, 

a imagem de um povo de uma nação, contada por ela para quem a deseja conhecer: 

 

De fato, o que sobrevive não é o conjunto daquilo que existiu no passado, mas uma 

escolha efetuada quer pelas forças que operam no desenvolvimento temporal do 

mundo e da humanidade, quer pelos que se dedicam à ciência do passado e do tempo 

que passa, os historiadores. (LE GOFF, 1990, p. 535) 

 

Le Goff (1990) apresenta a raiz etimológica dos monumentos e como esse rastro de 

memória coletiva permeava a cultura dos grupos e das sociedades antigas: 
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A palavra latina monuentum remete para a raiz indo-europeia men, que exprime uma 

das funções essenciais do espírito (mens), a memória (meminí). O verbo monere 

significa ‘fazer recordar’, de onde ‘avisar’, ‘iluminar’, ‘instruir’. O monumentum é 

um sinal do passado. Atendendo às suas origens filológicas, o monumento é tudo 

aquilo que pode evocar o passado, perpetuar a recordação, por exemplo, os atos 

escritos. Quando Cícero fala dos monumenta hujus ordinis [Philippicae, XIV, 41], 

designa os atos comemorativos, quer dizer, os decretos do senado. Mas desde a 

Antiguidade romana o monumentum tende a especializar-se em dois sentidos: 1) uma 

obra comemorativa de arquitetura ou de escultura: arco de triunfo, coluna, troféu, 

pórtico, etc.; 2) um monumento funerário destinado a perpetuar a recordação de uma 

pessoa no domínio em que a memória é particularmente valorizada: a morte (LE 

GOFF, 1990, p. 535, grifo do autor). 

 

Os monumentos representam por vontade ou não da sociedade “[...] aquilo que traz 

à lembrança alguma coisa” (CHOAY, 2017, p. 17-18), como as ruínas, os relatos de guerra, o 

contraste entre as velhas e as novas construções. A história, imagens das suas vitórias, derrotas, 

conquistas e fracassos, da sua evolução ou de personagens que marcaram e ainda permanecem 

na mente são partes das memórias coletivas. Esse patrimônio cultural é importante para a 

história, pois representa vestígios, relatos silenciosos do passado e, ao mesmo tempo, recebem 

em troca por parte dessa ciência a permanência e relevância (HALBWACHS, 2003). Em 

relação aos arquivos, os monumentos são os rastros públicos que adquirem destaque por terem 

impregnado um sentimento coletivo de estima, ou um período histórico relevante, o que não 

ocorre necessariamente nos arquivos e nos documentos. 

O patrimônio cultural apresenta semelhanças e diferenças importantes em 

comparação com a memória. Enquanto o primeiro é estático, imutável no tempo e no espaço, a 

rememoração é dinâmica, criadora, mutável (IZQUIERDO, 2018), de acordo com a 

subjetividade e os preconceitos de quem retém a lembrança. Os monumentos devem 

permanecer sob o formato com o qual recai sobre ele o sentimento de identidade e 

reconhecimento. Por outro lado, a memória não possui essa condição. Ela pode ser formatada 

e lembrada de acordo com o momento, o tempo e o indivíduo. 

Monumentos e memória são ligados a uma afetividade, a um sentimento que 

permite reconhecer e identificar tal objeto ou fato como imprescindível para a sociedade ou de 

ser guardado na mente para, em outro momento, ser trazido de volta pela lembrança. O 

patrimônio cultural “[...] não se trata de apresentar, de dar uma informação neutra, mas de tocar, 

pela emoção, uma memória viva” (CHOAY, 2017, p. 18), ou um fragmento dessa memória que 

esteja presente na coletividade. 

Portanto, os monumentos possuem a função de manter a memória coletiva viva, por 

meio de objetos, estruturas e personalidades. É uma decisão, uma escolha em conjunto da 

sociedade para preservar uma lembrança. Assim, 
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No momento em que determinado grupo demonstra a existência de laços com um 

conjunto de bens culturais que reafirmam a sua identidade e aliam a esse 

pertencimento ao desejo de continuidade desses valores para as próximas gerações, 

firma-se a necessidade de reconhecimento e perpetuação do patrimônio. Refletir 

acerca do patrimônio pressupõe, portanto, “uma relação com o tempo e com o seu 

transcurso. Em outras palavras, refletir sobre o patrimônio significa, igualmente, 

pensar nas formas sociais de culturalização do tempo, próprias a toda e qualquer 

sociedade humana”. (GUIMARÃES, 2011, apud DUTRA 2016, p. 29) 

 

Por óbvio, a memória interfere nessa conservação dos objetos. Ela não aceita que 

eles estejam conservados, solidificados no tempo e no espaço como gostariam os historiadores. 

A condição de preservação do patrimônio cultural depende de uma noção intergeracional. A 

cada geração, a cada nova manifestação social ou interesses, a memória expõe os patrimônios 

conservados para que discutam sobre sua continuidade de preservação. 

A memória extraída ou posta sob os monumentos não deve ser estática para a 

sociedade, nem para os indivíduos, pesquisadores, usufrutuários da História, é necessária uma 

abertura para novas interpretações dos fatos e monumentos, dessa forma: 

 

A constituição do Patrimônio Cultural e sua importância para a formação de uma 

memória social e nacional sem exclusões e discriminações é uma abordagem 

necessária a ser realizada com os educandos, situando-os nos “lugares de memória” 

construídos pela sociedade e pelos poderes constituídos, que estabelecem o que deve 

ser preservado e relembrado e o que deve ser silenciado e “esquecido”. (MEC, 1999, 

p. 26-27) 

 

Assim, observa-se que o patrimônio cultural é também, como os arquivos, 

fragmento de um fato, que, por meio de um acordo explícito ou implícito com a história, 

determina quais objetos irão representar e identificar cada sociedade ou grupos. Ricoeur (2007) 

mostra que a memória coletiva, em cada momento, gera a necessidade de observar e perguntar 

o que permite o reconhecimento de um grupo, o que da memória coletiva será manifestado 

pelos humanos para que seja conservado para o presente e o passado. 

 

[...] o debate sobre o significado de festas e monumentos comemorativos, de museus, 

arquivos e áreas preservadas, permeia a compreensão do papel da memória na vida da 

população, dos vínculos que cada geração estabelece com outras gerações, das raízes 

culturais e históricas que caracterizam a sociedade humana. (MEC, 1999, p. 27) 

 

A noção de memória e direito será apresentada para mostrar como, com essa noção 

entre passado e presente, as escolhas de legisladores e a memória fazem para conservar os fatos 

e as coisas. 
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3.4 Memória e direito: os direitos de rememoração e esquecimento e a rememoração 

jurídica 

 

A relação entre direito e memória pode, aparentemente, em um primeiro momento, 

ser estranha, contudo, ela está presente desde o início da vida em sociedade. Primeiramente, 

pela necessidade de se recordar das leis, seu imperativo e sua função na manutenção da 

coletividade e do sistema; numa segunda perspectiva, extrai-se o direito fundamental à memória 

ou o direito ao esquecimento, de eventos vinculados à vida e às relações sociais, “o direito à 

memória faz parte da cidadania cultural e revela a necessidade de debates sobre o conceito de 

preservação das obras humanas” (MEC, 1999, p. 26). Concluindo: sem memória não há direito, 

e sem o direito não se pode proteger as lembranças e suas manifestações. 

A memória enuanto direito pode ser compreendida no quadro de direitos difusos, 

coletivos, individuais (inclusive os homogêneos) ou políticos, poisatinge pontualmente uma 

pessoa ou várias, mas, sendo elas identificáveis, igualmente pode-se alcançar grupos ou a 

sociedade impossibilitando a divisão concreta do quão afetado foram esses sujeitos. “Por isso 

admite-se que o direito à memória pode manifestar-se sob variadas formas: como direito de 

primeira, segunda, terceira ou quarta dimensões (nesse último caso como um direito 

fundamental ao pluralismo na sociedade global) [...]” (DANTAS, 2008, p. 61).19 

 Delimitar a qualquer característica o direito à memória dependerá de como será 

interpretado e como se verifica esse direito fundamental dentro do contexto fático-social20. 

Fazendo-se então necessário para a manutenção da subjetividade, da identidade própria e/ou 

coletiva, da representatividade, da experiência, de tudo que permita ao ser humano viver e 

conviver. 

 

É certo, também, que o direito fundamental à memória compartilha das qualidades 

geralmente atribuídas aos direitos fundamentais, quais sejam a relatividade (ou 

historicidade), porque o seu conteúdo pode variar no tempo e no espaço; a 

universalidade, porque se refere a todo e qualquer indivíduo, solitária ou socialmente 

considerado; é igualitário pois deve ser atribuído igualmente a todos e inalienável pois 

diretamente ligado ao princípio da dignidade da pessoa humana, sendo insuscetível de 

negociação ou renúncia. (DANTAS, 2008, p. 59) 

                                                           
19 Sobre as gerações do Direito: Às primeiras, correspondem os direitos de liberdade, ou um não agir do Estado; 

aos segundos, os direitos sociais, ou uma ação positiva do Estado. Embora as exigências de direitos possam estar 

dispostas cronologicamente em diversas fases ou gerações, suas espécies são sempre – com relação aos poderes 

constituídos – apenas duas: ou impedir os malefícios de tais poderes ou obter seus benefícios. Nos direitos de 

terceira e de quarta geração, podem existir direitos tanto de uma quanto de outras espécies. (BOBBIO, 2004, p. 6) 
20 [...] pode-se validamente considerá-lo enquanto um conjunto de direitos culturais, como referidos no art. 215 da 

Constituição Federal, ou ainda de forma dispersa e indireta como direitos individuais nos artigos 5º (IX, XXVII, 

XXVIII e LXXIII), 202, §2º e §3º; como valor econômico, nos art. 219 e 221; como correspondente ao dever 

difuso no art. 227 e no art. 231, com referência específica aos índios. (DANTAS, 2008, p. 60) 
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O direito, em razão da complexidade da memória, vincula-se à história, enquanto 

duas ciências, relacionam-se por meio do aberturas sistêmicas, absorvendo conteúdos que 

foram produzidos. A ciência historiográfica ao realizar o recorte da memória e construir uma 

narrativa permite comunicar-se com o sistema jurídico, aproveitando deste as informações 

resultantes. A doutrina, a jurisprudência e a política que produz as leis são resultado histórico 

da própria história ou daquilo que foi retirado e investigado na memória, o direito comunica-se 

a tudo aquilo produzido como documentos, provas, sentenças na busca por uma narrativa 

jurídica frente à necessidade de o ordenamento jurídico observar o contexto histórico, na 

aplicação do direito. 

Apesar de incidir no presente e para o futuro, o direito retira do passado, das 

memórias, substrato para produzir suas leis e os conteúdos jurídicos derivados, os fatos futuros 

só podem ser objeto jurisdicional se já constatado no passado, mas atualizando-se a cada 

momento. O direito interpreta a ciência histórica ou as memórias para produzir sua própria 

história não apenas em “[...] caráter diacrônico da própria história contada, na sua relação com 

a dimensão sincrônica ou, mais precisamente, acrônica, das estruturas profundas da 

narratividade” (RICOEUR, 2010a, p. 58). 

A memória é o abrigo das leis, será por meio dela que as instituições, as pessoas e 

as sociedades se utilizarão no intuito de recordar a vontade constitucional e os acordos 

expressos na Constituição Federal de 1988 (CF/1988). Os arquivos que abrigam as leis, para os 

gregos, faziam-se condicionados a especialistas na arte de interpretar e julgar, exercendo uma 

função importante na utilização dos arquivos, guardados sob tutela desses agentes públicos 

munidos da arte da interpretação das memórias e das evidências contidas nos arquivos. 

 

Inicialmente uma casa, um domicílio, um endereço, a residência dos magistrados 

superiores, os arcontes, aqueles que comandavam. Aos cidadãos que detinham e 

assim denotavam o poder político reconhecia-se o direito de fazer ou de representar a 

lei. Levada em conta sua autoridade publicamente reconhecida [...] que se 

depositavam então os documentos oficiais [...] depositado sob a guarda desses 

arcontes, estes documentos diziam, de fato, a lei: eles evocavam a lei e convocavam 

à lei [...] (DERRIDA, 2001, p. 12-13, grifo do autor). 

 

Os intérpretes dos rastros mnemônicos e legais imprimiam sua jurisdição e o poder 

segundo o que os arquivos diziam. Em torno dessa relação, a memória é quem dá suporte ao 

direito quando a necessidade de proteção dos direitos fundamentais, esses direitos históricos 

(BOBBIO, 2004), faz parte da história, e a lembrança encarrega-se de expor sua existência no 

mundo fazendo com que esses se perpetuem no tempo.  
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Por outro lado, a lembrança também impulsiona o estado-juiz a se lembrar daquilo 

que foi decidido e contemplado pelos seus pares, assim, a recordação, enquanto narrativa, 

permite que o juiz conte o direito como um romance em cadeia (DWORKIN, 2010), em que a 

construção da história jurídica é contada por um e continuada por outro, pois se pode 

desconhecer a vontade legislativa e a força emanada dos precedentes. 

 

O roman à chaîne como um processo ininterrompido da criação do direito reclama 

uma interpretação construtivista em que cada juiz, para chegar a uma decisão, 

especialmente quando mobilizado pelo julgamento dos hard cases, deve ter como 

ponto de partida uma teoria que satisfaça a condição de se apresentar como uma 

reconstrução racional da ordem jurídica de que ele faz parte. (VIANNA et al., 1999, 

p. 36) 

 

No decorrer do tempo, permite-se, então, que a decisão judicial leve em 

consideração tudo o que foi escrito e observado, ampliando os direitos fundamentais. A 

memória, mais uma vez, encarrega-se de proteger nos escritos e na mente essa salvaguarda dos 

direitos fundamentais (SARAPU, 2012), é por meio dela que se alcançará a integridade do 

direito, sobretudo aqueles que se constituem pela memória. 

 

O direito como integridade [...] pede ao juiz que se considere como um autor na cadeia 

do direito consuetudinário. Ele sabe que outros juízes decidiram casos que, apesar de 

não exatamente iguais ao seu, tratam de problemas afins; deve considerar as decisões 

deles como parte de uma longa história que ele tem de interpretar e continuar, de 

acordo com suas opiniões sobre o melhor andamento a ser dado à história em questão. 

(Sem dúvida, para ele a melhor história será a melhor do ponto de vista da moral 

política, e não da estética.) [...] O veredito do juiz – suas conclusões pós-

interpretativas – deve ser extraído de uma interpretação que ao mesmo tempo se 

adapte aos fatos anteriores e os justifique, até onde isso seja possível. (DWORKIN, 

2014, p. 286) 

 

A formação do romance em cadeia delimitado por Dworkin (2014) é uma projeção 

mnemotécnica do direito, utilizar da memória, especificamente dos arquivos e dos documentos 

ou ainda da intepretação da história, é o mecanismo pelo qual se introduz a rememoração no 

Direito como uma fonte da ciência jurídica. Os fatos do passado e o resgate do que foi decidido 

e produzido por outros aplicadores do direito no presente são uma evidência da necessidade do 

direito da retomada das lembranças. Portanto, seja o juiz Hercules ou outros intérpretes do 

organismo jurisdicional, deve-se levar em conta a memória jurídica produzida, avaliando sua 

aplicação ou não. Como se observa, a memória é evocada no direito para resolver ou ter 

atendida alguma exigência social advinda do seu fenômeno, a questão relativa à memória, por 

se tratar de direitos fundamentais em sua maioria, pode ser levada ao tribunal máximo para 

avaliação dos casos. 
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No âmbito da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), ressalta-se a relação 

entre memória, esquecimento e direito. No âmbito penal no Habeas Corpus (HC) 126080/SP, 

a primeira turma do STF entendeu que “não há que se falar em direito ao esquecimento para 

fins de avaliação do pleito de progressão de regime quando em análise a ocorrência de faltas 

disciplinares praticadas há mais de 05 (cinco) anos” (BRASIL, 2016, p. 1). A jurisprudência 

não é uníssona, a segunda turma do mesmo tribunal apresenta entendimento divergente, 

encontra-se no HC 128.315/SP invocação do Ministro relator ao direito de esquecimento, dos 

maus antecedentes em auxílio ao réu, como se expõe a seguir: 

 

É que, em verdade, assiste ao indivíduo o “direito ao esquecimento”, ou “direito de 

ser deixado em paz”, alcunhado, no direito norte-americano, de “the right to be let 

alone”.  

O direito ao esquecimento, a despeito de inúmeras vozes contrárias, também encontra 

respaldo na seara penal, enquadrando-se como direito fundamental implícito, 

corolário da vedação à adoção de pena de caráter perpétuo e dos princípios da 

dignidade da pessoa humana, da igualdade, da proporcionalidade e da razoabilidade. 

(BRASIL, 2015, p. 8) 

 

Em se tratando da discussão sobre como o direito lida com a lembrança e o 

esquecimento, o tribunal em seu órgão pleno trouxe casos de alto grau de repercussão e 

complexidade. Destacam-se os julgamentos sobre a ADPF 153 (Arguição de Descumprimento 

de Preceito Fundamental)21, questionando a Lei de Anistia de 1979, outro caso notório foi o HC 

82.424-2/RS, que discutia a publicação de livros de teor antissemita, em face da liberdade de 

expressão dos indivíduos, conceituação e abrangência constitucional. 

Na ADPF 153, no voto vencedor do Ministro relator Eros Grau, afirma-se ser 

imprescindível o direito ao esquecimento posto pela lei de forma ampla e irrestrita, como forma 

de caminhar rumo a um Estado Democrático de Direito: 

 

17. Nem a repulsa que nos merece a tortura impede reconhecer que toda a amplitude 

que for emprestada ao esquecimento penal desse período negro de nossa História 

poderá contribuir para o desarmamento geral, desejável como passo adiante no 

caminho da democracia. 

[...] 

20. Se assim se chega, no entanto, a impor à sociedade civil a anistia da tortura oficial 

– em nome do esquecimento do passado para aplainar o caminho do futuro Estado de 

Direito – não é admissível que o ódio repressivo continue a manter no cárcere umas 

poucas dezenas de moços, a quem a insensatez da luta armada pareceu, em anos de 

                                                           
21 Ação de competência originária do STF, com efeitos erga omnes e vinculantes, que visa reparar ou evitar lesão 

a preceito fundamental, resultante de ato do Poder Público. Como instrumento de controle abstrato de 

constitucionalidade, também caberá para questionar a constitucionalidade de lei ou ato normativo federal, estadual 

ou municipal, incluídos os anteriores à Constituição Federal de 1988. Possui caráter subsidiário, sendo incabível 

sua propositura quando houver qualquer outra medida eficaz para sanar a lesividade. A legitimidade ativa para 

propor a ação está prevista no art. 103 da CF/1988. (SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, 2018, grifo no original). 

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=128080&classe=HC&codigoClasse=0&origem=JUR&recurso=0&tipoJulgamento=M
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desespero, a única alternativa para a alienação política a que a nação fora reduzida. 

(BRASIL, 2018) 

 

A decisão prolatada, na perspectiva do relator, visa atenuar o ressentimento 

histórico e o da memória individual e coletiva de quem sofreu com a ditadura militar. Mas, 

igualmente, encontra no voto a indicação de que a lei, ao propor anistia, abarcaria a todos os 

que sofreram, como também aos que causaram ou sob comando de outrem torturaram pessoas 

com pensamento contrários. O certo é que, em razão de uma escolha política de aplicar a anistia, 

o relator decide por não restringir a aplicação da lei. 

 

A razão dos diversos precedentes firmados pela Corte Interamericana de Direitos 

Humanos apoia-se no reconhecimento de que o Pacto de São José da Costa Rica não 

tolera o esquecimento penal de violações aos direitos fundamentais da pessoa humana 

nem legitima leis nacionais que amparam e protegem criminosos que ultrajaram, de 

modo sistemático, valores essenciais protegidos pela Convenção Americana de 

Direitos Humanos e que perpetraram, covardemente, à sombra do Poder e nos porões 

da ditadura a que serviram, os mais ominosos e cruéis delitos, como o homicídio, o 

sequestro, o desaparecimento forçado das vítimas, o estupro, a tortura e outros 

atentados às pessoas daqueles que se opuseram aos regimes de exceção que 

vigoraram, em determinado momento histórico, em inúmeros países da América 

Latina. 

É preciso ressaltar, no entanto, como já referido, que a lei de anistia brasileira, 

exatamente por seu caráter bilateral, não pode ser qualificada como uma lei de 

autoanistia, o que torna inconsistente, para os fins deste julgamento, a invocação dos 

mencionados precedentes da Corte Interamericana de Direitos Humanos. (BRASIL, 

2018) 

 

O esquecimento traria, em tese, melhor condição de observar o passado, permitiria 

o perdão. Na esteira do pensamento de Ricoeur (2007), o relator utiliza do perdão como fim do 

ato de esquecer, não um completo e absoluto apagar das lembranças, assim, “sob o signo desse 

último incógnito do perdão, poder-se-ia fazer eco ao Dito de sabedoria do Cântico dos Cânticos: 

‘O amor é tão forte quanto a morte’. O esquecimento de reserva, diria eu então, é tão forte 

quanto o esquecimento de apagamento” (RICOEUR, 2007, p. 512). 

No caso do writ22 constitucional envolvendo os livros antissemitas em colisão com 

a liberdade de expressão, o relator evocou a memória como agente precípuo de sua decisão, no 

acórdão, evidencia-se uma necessidade de não esquecer os fatos do passado, como forma de 

proteger os direitos fundamentais. Ressalta-se, conforme exposto a seguir, que o voto não 

impeliu nenhum direito, apenas limitou excessos, dessa forma, 

 

                                                           
22 “Palavra de origem inglesa que significa ‘ordem escrita’ e no Direito é empregada para se referir ao Habeas 

Corpus e ao Mandado de segurança”. (SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, 2018) 
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15. “Existe um nexo estreito entre a imprescritibilidade, este tempo jurídico que se 

escoa sem encontrar termo, e a memória, apelo do passado à disposição dos vivos, 

triunfo da lembrança sobre o esquecimento”. No estado de direito democrático devem 

ser intransigentemente respeitados os princípios que garantem a prevalência 

dos direitos humanos. Jamais podem se apagar da memória dos povos que se 

pretendam justos os atos repulsivos do passado que permitiram e incentivaram o ódio 

entre iguais por motivos raciais de torpeza inominável. 

16. A ausência de prescrição nos crimes de racismo justifica-se como alerta grave para 

as gerações de hoje e de amanhã, para que se impeça a reinstauração de velhos e 

ultrapassados conceitos que a consciência jurídica e histórica não mais admitem. 

(BRASIL, 2003, p. 526) 

 

Da leitura do voto, encontra-se a necessidade de não se repetirem os acontecimentos 

passados, a memória serviria de base para que não ocorressem mais essas formas de abuso, 

lembraria a todos a importância do respeito, a diferença e as características individuais e 

coletivas de cada sujeito. A afirmação do tribunal em não conceder a ordem de HC também é 

uma questão de lembrar que a prática desse delito afeta não somente um indivíduo, mas sim 

uma coletividade, uma memória coletiva, ligada à cultura judaica. 

Outro caso envolvendo uma relação com a memória e o direito, especificamente o 

direito de se contar a história de vida de personagens públicos, a 4.815/DF de 2015 julgou a 

inconstitucionalidade das biografias não autorizadas. A questão abordava a divergência entre 

quem pesquisa a história, os arquivos, as narrativas e os documentos, e quem tem sua biografia 

retardada por outras pessoas sem consentimento. Até onde a rememoração pode ser objeto de 

exposição? Ou se as memórias autorizadas têm mais relevância do que as não escolhidas? 

Questões respondidas no julgamento plenário. 

 

66. Afirmou-se, no curso desta ação, que a biografia não estaria cerceada, apenas 

dependeria de autorização, porque as versões apresentadas poderiam comprometer a 

intimidade e a privacidade do biografado.  

[...]  

Segundo, a biografia autorizada é uma possibilidade que não exaure a possibilidade 

de conhecimento das pessoas, comunidades, costumes e histórias. Entre a história de 

todos e a narrativa de um, opta-se pelo interesse de todos.  

[...]  

Deve-se levar em conta que a memória é traiçoeira. O mesmo fato pode ser lembrado 

com mecanismos cerebrais que impõem a seleção e até a recriação de fatos e casos 

que não foram o que a interpretação da pessoa sugere. Não se há de frustrar a história 

pela lembrança elaborada de uma única pessoa. Assim, a humanidade não anda. 

(BRASIL, 2015, p. 122) 

 

Da análise do enxerto, a Ministra relatora invoca como argumento de defesa que a 

memória é falha, logo, não traria à narrativa biográfica tudo que se espera de uma história de 

vida. O que ocorre é que, ao relatar os fatos, quem conta decide consciente ou 

inconscientemente o que expõe, então, muito embora a história a ser contada traga alguma 
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veracidade dos fatos, ela será um recorte superficial ou omitirá detalhes que, sob o ponto de 

vista do biografado, traga incômodo ao ser lembrado. 

Assim, “a autobiografia é imperfeita. Põe o olho no coração e a voz no ouvido. E 

não se escuta o que não é de agrado” (BRASIL, 2015, p. 123). O que a relatora tenta é trazer 

dialeticidade aos diferentes relatos e aos diferentes olhares sobre um mesmo passado, como já 

visto acima, por ser a história recortes de memórias ou de parte delas, esta nunca será a 

realidade, seja por quem está entrevistando, investigando ou sendo biografado. 

Portanto, “a leitura do direito há de se fazer no sentido de não se impedir que a 

cidadania saiba de sua história pelo interesse particular de quem fez história” (BRASIL, 2015, 

p. 123). O direito irá inibir ou coibir agressões à imagem e à personalidade de quem teve sua 

biografia publicada na medida em que fira a moral ou a integridade da pessoa. 

Assim, a divergência entre a exposição da imagem, da história social e da 

participação de uma personagem pública, contrapondo-se à liberdade de expressão e de 

biografar, relatar ou analisar a vida de personalidades famosas, foi solvida com argumentos que 

utilizaram da memória. Entenderam os ministros que, por serem tanto a biografia, quanto a 

autobiografia um recorte de lembranças, essas não expressam a veracidade plena, são narrativas 

que relatam uma vida sob um ou mais aspectos, mas não em sua totalidade. Dessa forma, 

compreender a biografia não autorizada como constitucional é permitir a construção de uma 

dialética mnemônica entre memórias e narrativas. 

A rememoração, portanto, apresenta-se fundamental para o exercício do direito, 

principalmente nas demandas e nos conflitos envolvendo direitos fundamentais. Contudo, a 

memória pode configurar-se mais íntima do direito, quando se visualiza o Direito de Paisagem, 

a memória não somente a protege ou faz-se lembrar ao direito da existência desse ramo jurídico, 

ela pode auxiliar na constituição do cenário paisagístico, para isso, a seguir será feita uma breve 

explanação sobre esse objeto do direito. 

Dessa forma, a pesquisa caminha para mostrar como a memória fenomenológica 

estudada interage com a compreensão do fenômeno paisagístico, ou seja, como memória e 

paisagem estão vinculadas e se desdobram nesta pesquisa. 
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4 DIREITO E PAISAGEM: A FENOMENOLOGIA NO ESPAÇO 

 

Nos capítulos anteriores, a memória foi apresentada considerando-a como um fato 

humano, cognitivo, individual, coletivo e cultural, disposta e pesquisada por diversas áreas de 

conhecimento, estabelecendo, a cada nova descoberta, novos rumos e liames para as 

observações e as investigações sobre a rememoração, suas qualidades e seus atributos. Como 

parte de uma interação social, a história, os arquivos, os monumentos são resultados de 

lembranças humanas de um ser de passado, presente e futuro. Sendo a rememoração a 

capacidade de evocação do passado, compondo o presente e o futuro. 

O direito, enquanto criação humana e social, também se conecta com a 

rememoração como uma fonte a ser acessada para produção e atualização do organismo 

jurídico, a jurisprudência estudada reafirma a importância da memória ou da mnemotécnica. O 

sistema jurídico não se compõe só de memórias, dos fatos pretéritos, mas também passa a 

definir e a alocar cada caso em um ramo do seu sistema. 

A memória participa do Direito como bem tutelado e, mais ainda, como fundamento 

para o Direito. Isso não significa somente a retomada dos fatos passados para a constituição das 

normas jurisdicionais, mas da própria razão de existir e compor-se enquanto direito, é substrato 

para novos direitos. Isso porque alguéns desses direitos envolvem especialmente questões de 

identidade, reconhecimento e pertencimento para serem consagrados ao ordenamento. A 

proteção desses direitos depende de uma relação afetiva e fenomenológica com objeto ou o 

espaço, os patrimônios culturais são exemplos, o meio ambiente, a paisagem, a identidade 

cultural, que demandam uma relação e um vínculo social e individual. 

No momento em que a sociedade demonstra possuir laços com o espaço, estes 

passam a inserir-se na identidade e no reconhecimento dos grupos, permitindo-se uma proteção 

jurídica, deixando de serem externos às relações humanas, integrando a dinâmica societária, 

como lugares de memória. O Direito de Paisagem encontra-se nessa relação dinâmica entre 

pessoas e lugares e será estudado com mais cuidado para a compreensão da paisagem com a 

memória e como esta é fundamento e instrumento para a constituição de salvaguarda 

paisagística. 

 

4.1 O Direito de Paisagem: sujeitos, experiências e lugares 

 

O Direito de Paisagem constitui-se como um desses novos direitos que nascem na 

vida social, surgindo, diferentemente de um contato entre os seres humanos, de uma relação 

entre os seres humanos e o espaço, em que um interfere no outro. Esse contato é uma interação 
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fenomenológica, a experiência humana com o espaço resulta em significação e sentimento, os 

lugares deixam impressões, participam da vida, seja individual ou coletiva, a ponto de se 

estabelecerem como objetos com juridicidade. 

 

Os acontecimentos, os rostos das pessoas, as situações, as palavras, tudo que marca 

as vivências dos sujeitos têm um locus. Durante muito tempo, pretendeu-se analisar a 

ação dos sujeitos separadamente do lugar em que essa ação ocorre, esquecendo-se a 

sociedade de que os lugares estão com frequência ligados às vivências dos sujeitos, 

que não apenas definem decisivamente seus conteúdos, como ajudam a memória em 

sua tarefa de reconhecer as vivências e recuperá-las. (CUSTÓDIO, 2014, p. 122) 

 

Como se observa, o espaço é importante para o direito, para a memória e para a 

paisagem, para os indivíduos como um todo, pois ele estabelece a condição de vida e a 

estruturação humana de compreensão de quem observa o espaço e com ele se relaciona. Dessa 

forma: 

 

O espaço não é nem absoluto, nem relativo, nem relacional em si mesmo, mas ele 

pode tornar-se um ou outro separadamente ou simultaneamente em função das 

circunstâncias. O problema da concepção correta do espaço é resolvido pela prática 

humana em relação a ele. Em outros termos, não há respostas filosóficas a questões 

filosóficas que concernem à natureza do espaço – as respostas se situam na prática 

humana. A questão ‘o que é o espaço?’ é por consequência substituída pela questão 

‘como é que diferentes práticas humanas criam e usam diferentes concepções de 

espaço?’. A relação de propriedade, por exemplo, cria espaços absolutos nos quais o 

controle monopolista pode operar. O movimento de pessoas, de bens, serviços e 

informação realiza-se no espaço relativo porque o dinheiro, tempo, energia, etc., são 

necessários para superar a fricção da distância. Parcelas de terra também incorporam 

benefícios porque contêm relações com outras parcelas... sob a forma do 

arrendamento, o espaço relacional se torna um aspecto importante da prática social 

humana. (HARVEY, 1973, apud HARVEY, 2013, p. 132) 

 

Observa-se da citação acima que o que torna ou não algo como identitário e 

essencial, consequentemente, um objeto jurídico, na medida em que represente importância 

para a sociedade, são a vontade humana e a atribuição afetiva que eles dão, nesse caso, aos 

espaços. “O espaço é a sociedade, e a paisagem também o é. No entanto, entre espaço e paisagem 

o acordo não é total, e a busca desse acordo é permanente; essa busca nunca chega a um fim” 

(SANTOS, 2006, p. 67). O espaço é preenchido conforme a necessidade e a função atual, enquanto 

a paisagem tem suas formas criadas em diversos momentos, coexistindo no tempo atual, integrando 

em sua conformação o espaço ou parte dele. 

A paisagem, inicialmente, não existia como algo presente na relação social ou na 

particularidade dos indivíduos, a percepção primeira era uma descrição de território ou espaço, 

apresentada como uma complexidade de elementos naturais isolados da presença humana 

pertencentes, exclusivamente, à natureza e à sua beleza, sem existir nenhum tipo de conexão 
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com o ser humano. “Na verdade, durante muito tempo a sociedade concebia a ideia de paisagem 

como paisagem natural, compreendida como belezas naturais, áreas de parques ou como 

paisagem artificial, entendida como patrimônio histórico, casarões antigos” (CUSTÓDIO, 

2014, p. 3). 

A noção de paisagem surge lentamente, o espaço passa a ser reconhecido, 

adquirindo importância na realização da convivência e na manutenção das relações sociais, ao 

mesmo tempo, passa a absorver aspectos sentimentais e emocionais dos indivíduos, a sociedade 

gradualmente reconhece traços que lhe são próprios na natureza, ligando uma área com o 

indivíduo. Apesar da dinâmica da paisagem, sua formação não se dá em uma sociedade de 

forma aleatória, sem sentido ou desconexa da sua coletividade. Verifica-se que há sociedades 

que são ou não paisagísticas, para isso, é necessário possuir quatro requisitos, como adverte 

Custódio (2014, p. 12): 

 

Essa classificação surge a partir das ideias de Berque (1995), que defende não serem 

todas as sociedades paisagísticas, somente as que cumprem quatro condições para que 

exista uma cultura ligada à paisagem:  

1) que haja uma ou mais palavras para dizer paisagem, pois não é por causalidade que 

surge uma palavra para designar o que constitui uma concepção do mundo; 

2) que exista literatura oral e escrita descrevendo paisagem e suas belezas; 

3) que exista representação pictural da paisagem; 

4) que possuam jardins cultivados por prazer. 

 

A primeira civilização paisagística, seguindo os conceitos de Berque (1995), é a 

chinesa, que estabelece o vínculo com a paisagem por meio da religião taoista e da moral, sua 

relação paisagista é datada no século V a.C. “Os manuais chineses de pintura indicavam que, 

para pintar uma paisagem, o artista deveria visitar a paisagem várias vezes, retornar a seu 

estúdio, refletir sobre ela e então pintá-la, o que pode ocorrer dias, meses ou até mesmo anos 

depois” (CUSTÓDIO, 2014, p. 14). A memória atua dessa forma para que a representação seja 

mais coesa com a interação e a visão do pintor sobre o ambiente que retrata, a lembrança pode 

não ser exata, mas ela deve encaminhar a representação ao sentimento de reconhecimento e 

sensibilidade do retrato. 

Houve a inserção de uma tradição paisagística na China nas artes como a literatura 

e a pintura. Representações das montanhas, das águas, de ventos e luz eram conceitos basilares 

para a perspectiva de um cenário paisagístico e sua sensibilização com espaço. “As figuras 

principais que aparecem na pintura de paisagem na China são a montanha e a água. Observa-

se, nas pinturas, a proporção dos elementos e nenhum destaque especial dado ao ser humano 

quando nelas aparece” (CUSTÓDIO, 2014, p. 14). Assim, os trabalhos artísticos expostos 
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permitem um olhar sensível, propondo a quem interage com as obras uma gama de emoções e 

sentimentos de afetividade e pertencimento com o espaço. 

 

O sentimento é intrínseco à formação da representação da paisagem, o que se repetirá 

nos países influenciados pela filosofia chinesa, especialmente Japão e Coreia. Todos 

esses países têm em comum essa cosmogonia, onde a natureza demonstra um espírito 

e energia, onde montanhas e água são sagradas e formam, mediante a conjunção da 

montanha com a água e o ser humano, uma paisagem perfeita, harmoniosa e 

equilibrada, respeitando-se as regras do fung shui. Na verdade, segundo Solano, as 

paisagens orientais “nada mais são que informações e percepção de análise de locais 

que poderiam nutrir potencialmente a saúde, e outros que poderiam destruí-la, todos 

organizados e codificados em um método”. (SOLANO, 2000, apud CUSTÓDIO, 

2014, p. 15, grifo do autor) 

 

O espaço paisagístico, no mundo ocidental, aos poucos passa a ter alguma 

significação, compondo o fundo de pinturas de representações religiosas, sem que atrapalhe o 

objetivo central, qual era, mostrar as figuras da cena bíblica como revelado por Custódio (2014, 

p. 28): 

 

A partir do século XIV, a paisagem começa a ter expressão em pinturas, como pano 

de fundo das imagens de santos ou retratos do dia a dia [...]. As paisagens não eram 

mais que signos distribuídos ordenadamente no espaço sacro, elemento que só confere 

unidade. É por isso que, na Idade Média, a representação naturalista não oferece 

nenhum interesse, uma vez que se considerava que ela arriscaria estragar a função 

edificante da obra. 

 

No ocidente, o Renascimento foi o momento inicial da sociedade paisagística, a 

revolução promovida nessa época na cultura, na economia, na religião, na política também 

influenciou as artes: “escritos de Montaigne, relatando sua viagem à Itália no século XVII, e 

aquarelas do holandês Albrecht Dürer, produzidas em sua viagem aos Alpes austro-italianos, 

de 1495 a 1505” (MAXIMIANO, 2004, p. 85). A retomada intensa dos ideais clássicos da 

Grécia e de Roma norteou pintores, literatos, cientistas, escultores, impulsionando uma 

concepção de sociedade paisagística. 

Posteriormente, “entre os séculos XVIII e XIX surgem diversas teorias, trabalhos e 

pensadores que formam a base da teoria da paisagem física da Geografia hoje, especialmente 

Alexander von Humboldt (1769-1859), precursor da escola alemã [...]” (CUSTÓDIO, 2014, p. 

37). O geógrafo em sua pesquisa pretendia destacar a natureza como um símbolo nacional 

alemão que se encontrava em processo de unificação, todos os elementos existentes no país 

eram reverenciados como identitários ao povo da Alemanha, igualmente, a paisagem também 

deveria comportar-se como uma referência ao espírito germânico.  

A ciência geográfica em Humboldt edifica o espaço na construção do sentimento 

de nacionalismo, de bases kantianas, ou seja, os elementos representam os valores universais, 
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em que a sociedade deve reconhecer os elementos do seu Estado e configurar um sentimento 

de pertencimento em uma visão romântica. Assim: 

 

O romantismo representa, na formação dos conceitos de espaço, natureza e 

morfologia, o caminho pelo qual Humboldt pensaria uma ciência que tem em seus 

princípios e mesmo em seu método caminho diverso do empreendido pelo 

racionalismo na ciência da natureza. (VITTE; SILVEIRA, 2010, p. 609) 

 

De forma inicial, a formação da paisagem é uma relação da racionalidade ou a 

capacidade cognitiva de ordenação dos objetos e dos fatos; porém, a alocação sistemática 

produzida na mente depende de uma experiência com o lugar: 

 

O espaço em Humboldt não é plena abstração nem uma coisa em si empírica. Termo 

médio entre essas duas concepções, o espaço se revela à intuição pela ligação existente 

entre tudo o que compõe o cosmo. A mente responde pela ordenação e regulamentação 

do que se apresenta de maneira multiforme. Não há, como podemos notar, abandono 

da racionalidade, que contudo não basta, necessitando e pressupondo um conjunto de 

fenômenos e dinâmicas que se ligam não a essa ordenação colocada, mas à fonte única 

e comunicável de toda a realidade [...]. (VITTE; SILVEIRA, 2010, p. 611) 

 

 Aqui encontra-se de uma forma muito intrínseca à formação de uma paisagem que 

a própria memória, enquanto instrumento de recolhimento de lembranças, atua para essa 

adequação entre experiência e razão no intuito de trazer significado, portanto, identificação dos 

lugares e, consequentemente, o reconhecimento deles como importante para o grupo, 

afeiçoando indivíduos ao espaço que habitam. 

Gradualmente, a visão de Humboldt ganha novas matizes e aperfeiçoamentos, o 

mundo ocidental percebe que o espaço geográfico cultural e a própria paisagem são um 

conjunto de interações sociais ao longo do tempo, o ser humano passa a entender que o local 

em que vive tem importância para si e para os conviventes na coletividade. 

 

Outra contribuição surge, nos fins do século XIX, com o alemão Ratzel, visto como 

expoente do positivismo geográfico por utilizar o conceito de paisagem em uma forma 

antropogênica, demonstrando que ela é o resultado do distanciamento do espírito 

humano do seu meio natural. Dessa forma, descreveu uma dialética entre os elementos 

fixos da paisagem natural, como o solo, os rios, dentre outros, com os elementos 

móveis, em geral humanos. Na sua abordagem, esse distanciamento é importante 

porque inicia um processo de libertação cultural do meio natural, pela transferência 

de artefatos entre os povos, ou seja, pela migração destes, contrariando bastante a 

visão comumente propagada de que Ratzel era um geodeterminista. (CUSTÓDIO, 

2014, p. 43-44) 

 

Friedrich Ratzel (1844-1904) preocupa-se com a influência que a natureza causa 

nos seres humanos, em um comportamento determinista das relações dos indivíduos no espaço 

naturalizando-as como um processo evolutivo. “Aparentemente Ratzel não considerava sua 
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Antropogeographie mais que um estímulo e uma introdução a uma geografia humana que devia 

fundamentar-se em um estudo da cultura” (SAUER, 1997, p. 2), porém, suas ideias foram 

consideradas por outros geógrafos como teses de um ambientalista. 

Outro expoente dos estudos sobre a paisagem é Paul Vidal de La Blache (1845-

1918), pertencente à mesma época que Ratzel, o francês “considerava que as relações homem-

natureza pareciam mais ligadas ao concreto e regional, no conceito de pays” (CUSTÓDIO, 

2014, p. 44, grifo do autor). A postura do francês diante da relação espaço-sujeito é 

antideterminista, assim, não encontra limites entre os fenômenos naturais e culturais, pois eles 

se interpenetram (CUSTÓDIO, 2014). Enquanto a paisagem era incipiente na tradição ocidental 

no século XIII, pois vinha sendo usada apenas como um pano de fundo descontextualizado da 

imagem que se queria ressaltar, a partir do século XVIII e do início do XIX, acentuou-se a 

mudança de percepção e compreensão da paisagem, uma alteração paradigmática posta para as 

ciências, as artes e a própria sociedade.  

Posteriormente, com Humboldt e Ratzel, a tradição oriental já detinha 

conhecimento, técnica para representar os lugares, manifestando feições de identidade com o 

lugar e as criações de jardins que simulassem o sentimento. A noção de ambiente paisagístico 

não é universal, nem estática como se apresenta, cada civilização detém, dentro das regras 

dispostas por Berque, aquilo que será considerado como paisagem, assim, ela é um conceito 

dinâmico e mutável a cada momento da história ou nova da percepção da paisagem captada 

pela memória. 

A paisagem começa a alcançar destaque entre as décadas de 1960 e 1970, inserindo 

na geografia conceitos culturais e humanistas. Nos anos posteriores a 1980, “[...] a investigação 

em torno da simbologia da paisagem se transforma em uma das principais características dos 

geógrafos que procuram formar aquilo que chamaram de ‘Nova Geografia Cultural’ [...]” 

(RIBEIRO, 2007, p. 16) consistindo em estudos geomorfológicos e humanos do cenário 

cultural, sendo uma releitura do pensamento de Ratzel. 

A interdisciplinaridade com Geografia, nos estudos sobre essa relação entre 

humanos e espaço, concebeu a ideia de paisagem. A paisagem demonstra, então, ser mais 

abrangente do que o conceito de território ou espaço, constituindo um conjunto de elementos 

manifestado pela cultura humana, concretos (parques, museus, cidades...) ou imateriais 

(patrimônio cultural imaterial, fotos virtuais, cenários produzidos por computação), presente no 

cotidiano das relações sociais na narrativa histórica. 

É o cenário paisagístico, nas palavras de Milton Santos (2006, p. 67), “[...] 

transtemporal, juntando objetos passados e presentes, uma construção transversal”. São 
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experiências dos plurais, e não lineares, de indivíduos com suas histórias, registradas no espaço 

onde habitam, deixadas para as presentes e as futuras gerações. É, portanto, “[...] o resultado 

das marcas que a(s) sociedade(s) humana(s) imprime(m) na superfície terrestre ao longo do 

tempo” (VERDUM et al., 2016, p. 2-3), reunindo e representando as complexas experiências e 

as emoções comuns e particulares. 

Enquanto fenômeno, a paisagem tem o aspecto subjetivo daquele que percebe o 

lugar como proposto por Merleau-Ponty (2000), da identificação e da relação com os signos. 

 

[...] o processo mental pelo qual o ser humano, através dos sentidos conhece os objetos 

e interpreta os fatos da vida. Ela é formada por atos sensoriais - moldados pela cultura, 

história e sociedade em que vive o indivíduo - que em conjunto ou individualmente 

criam uma representação do mundo exterior. (CUSTÓDIO, 2014, p. 189) 
 

Assim, o espaço paisagístico é composto de elementos concretos naturais ou não, 

que passam pela interpretação de sentidos de cada ser. “Cada pessoa, de acordo com a sua 

trajetória, consciência e experiência, vê as paisagens de forma diferente e única [...]” 

(VERDUM; VIEIRA; PIMENTEL, 2016, p. 3), essas visões distintas sobre um mesmo lugar 

são as marcas deixadas para uma nova abertura interpretativa do espaço, de modo que, quando 

convergente, cada percepção individual torna-se uma noção social ou coletiva, uma 

manifestação da cultura de uma sociedade, portanto, a paisagem é cultural. “Hoje se sabe que 

sua natureza não é estática, pois a sociedade, a cultura, a política, a economia, dentre outros, 

são fatores que mudam e interferem na perspectiva subjetiva da paisagem [...]” (CUSTÓDIO, 

2014, p. 47). 

A concepção de fenomenologia de Ricoeur (2007) sobre a memória expressa uma 

produção ao mesmo tempo individual e coletiva encontrando semelhante ponto de vista em 

Merleau-Ponty (2000). O pensamento de Merleau-Ponty (2000) propõe uma caracterização 

experimental com o espaço, dessa forma, as convergências dos olhares individuais constroem 

uma percepção coletiva, que é denominada de cultura, o conjunto de expressões semelhantes 

de uma determinada sociedade humana: 

 

O aspecto fenomenológico da paisagem reside, então, nos diferentes – e infinitos – 

modos do sujeito olhar, interpretar e transformar o espaço geográfico. Dito de outra 

forma se compreende que essa leitura da paisagem é uma construção contínua social 

e ao mesmo tempo particular, onde se sobrepõem a identidade, os conhecimentos, a 

memória e os sentimentos de cada pessoa, associados ao processo cultural que remete 

à organização coletiva em que estamos inseridos, com toda sua carga simbólica. 
(VERDUM; VIEIRA; PIMENTEL, 2016, p. 3) 
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A simbologia pesquisada e interpretada na geografia conceitua-se em Merleau-

Ponty (2000) como tudo aquilo que precede o ser humano, simbolismo, portanto é a “inserção 

de meus movimentos, de minhas sensações, de todas as minhas condutas em sistemas de 

equivalências interorgânicos e interindividuais. Um olho que perscruta a paisagem, 

interrogação e resposta” (MERLEAU-PONTY, 2000, p. 362). Os signos são anteriores aos 

sentidos, dados somente pela sociedade ou pelo grupo de modo posterior. Nesse ponto, o 

cenário paisagístico qualifica-se como uma construção constante e não linear de sua estrutura 

cultural, uma vez que representa a história e a memória dos cidadãos. 

 

Mas as paisagens nunca têm um único significado; sempre há a possibilidade de 

diferentes leituras. Nem a produção, nem a leitura de paisagens são inocentes. Ambas 

são políticas no sentido mais amplo do termo, uma vez que estão inextricavelmente 

ligadas aos interesses materiais das várias classes e posições de poder dentro da 

sociedade. (DUNCAN, 1990 apud RIBEIRO, 2007, p. 23) 

 

A paisagem, enquanto signo, atravessa o tempo e a narrativa histórica, modificando 

seu entendimento, seus conceitos e sua arquitetura física por ações humanas ou naturais. Assim, 

uma paisagem pode se manter na lembrança dos antigos viventes do local pelo sentimento de 

afetividade compartilhado na convivência com ela; porque não mais ali existe, mas persiste na 

memória e nas tradições sociais; ou ainda pode ser retirada por não conter o sentimento de 

reconhecimento, de importância que antes o espaço detinha, necessitando trazer a ele esse 

pertencimento das pessoas à paisagem, conforme se extrai do pensamento a seguir: 

 

A geografia baseia-se, na realidade, na união dos elementos físicos e culturais da 

paisagem. O conteúdo da paisagem é encontrado, portanto, nas qualidades físicas da 

área que são importantes para o homem e nas formas do seu uso da área, em fatos de 

base física e fatos da cultura humana. (SAUER, 1998, p. 29) 

 

Michel Foucault (1926-1984) também percebe essa relação de signo com o espaço: 

“[...] o exemplo primeiro de um signo que dá a Lógica de Port-Royal não seja nem a palavra, 

nem o grito, nem o símbolo, mas a representação espacial e gráfica [...]” (FOUCAULT, 2007, 

p. 88). A interação do lugar com o sujeito é a primeira referência captada, assim como já 

exposto, mesmo não tendo consciência, o indivíduo registra essa noção espacial que 

posteriormente é assimilada já com a formação cognitiva completa, a memória já atua no 

registro dos lugares e das feições emocionais. 

Tem-se a paisagem como o signo elementar a ser entendido e experimentado dentro 

de uma concepção da fenomenologia, assim, “[...] só se torna signo sob a condição de 

manifestar, além do mais, a relação que o liga àquilo que significa. É preciso que ele represente, 

mas que essa representação, por sua vez, se ache representada nele” (FOUCAULT, 2007, p. 
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88). Então o signo, por ser anterior e consolidar a paisagem, permite a existência dela, desde 

que apresente sentido e identidade para quem possua o significado e, enquanto um lugar social, 

é um signo comum e dinâmico. 

A paisagem constitui-se como um signo vivo, em que, a cada momento, absorve a 

cultura e as manifestações sociais para ainda pertencer, enquanto cenário de destaque, ao grupo 

do qual faz parte ou a quem se sente ligado a essa imagem. Dessa forma, o plano paisagístico 

produz as emoções geradas pelos conviventes no espaço, que são absorvidas junto aos anseios 

sociais presentes na paisagem, pois ela 

 

[...] constrói o espaço como um processo – portanto, aparentemente, o oposto da 

primeira versão. Aqui o espaço é fluido, dinâmico, sempre mutável, o acolhimento da 

diferença. O espaço é idealizado como uma panaceia contra a injustiça social, 

lançando anátema ao tempo e à história. (PHILIPPOPOULOS-MIHALOPOULOS, 

2017, p. 642) 

 

Toda essa mutabilidade e modificação do espaço, consequentemente da paisagem, 

acontece pela existência de elementos que os compõem e realizam a fenomenologia da 

paisagem, são eles: o elemento espacial, social e a percepção. O primeiro desses elementos é o 

espaço, como já examinado, não é a paisagem em si, mas é a partir dele que se pode construir 

um cenário de paisagem. São os sentidos corpóreos em conjunto com a mente que irão produzir 

e definir a noção de cada indivíduo sobre o lugar, apesar da formação individual, o espaço ainda 

se estabelece como social, “[...] como fundamentalmente atado à realidade social – do que se 

conclui que o espaço ‘em si mesmo’ jamais pode servir como um ponto de partida 

epistemológico. O espaço não existe em ‘si mesmo’. Ele é produzido” (SCHMID, 2012, p. 91), 

ou seja, quem determina o que significa, o que é considerado espaço ou não, são os seres 

humanos, por meio de suas convenções sociais. 

Dessa forma, a existência exclusiva de elementos naturais no espaço é refutada 

(CUSTÓDIO, 2014), a modificação antrópica do espaço, seja ela física ou perceptiva, ocorre e 

permite manusear e utilizar o espaço conforme seu desejo. 

 

Esta dimensão da produção do espaço refere-se ao processo de significação que se 

conecta a um símbolo (material). Os símbolos do espaço poderiam ser tomados da 

natureza como as árvores ou formações topográficas proeminentes, ou eles poderiam 

ser artefatos, prédios e monumentos; eles poderiam também se desenvolver a partir da 

combinação de ambos, como, por exemplo, as “paisagens”. (SCHMID, 2012, p. 99) 

 

Portanto, há uma modificação constante do espaço por ações antrópicas, 

geoclimáticas ou geomorfológicas, porque pessoas e espaço são dinâmicos do ponto de vista 

social e subjetivo ou enquanto estrutura orgânica. Ambos caminham no sentido de evolução 
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refletindo uma dimensão de cotidiano das relações e das experiências produzidas em função 

dos outros elementos que compõem a formação da paisagem. 

Por isso, deve-se compreender a paisagem como um conjunto no espaço, e não por 

elementos isolados, pois ela depende do seu entorno para se constituir. As cidades projetadas, 

como exemplos de espaço que inserem a concepção paisagística, aderiram ao plano e aos 

elementos da paisagem na sua criação e organização abrigando em suas ruas casas, prédios, 

praças e outros lugares, compostos por uma sensação visual agradável. Logo, o espaço das 

cidades fornece diversas paisagens, além de se compor igualmente como paisagem. 

O segundo elemento é o humano: 

 

O observador não é um indivíduo único, mas uma comunidade que dá significação ao 

observado. Essa comunidade pode ser local, regional, nacional ou mundial, mas 

sempre uma comunidade, pois é como a norma jurídica, que deve atender sempre a 

vontade coletiva; de outra forma, não existindo, a função primordial de regulador 

social passa para o campo da moral. 

O observador vive num contexto sociocultural e temporal que deve ser analisado para 

ser compreendida sua visão da paisagem. Sem observador não há que se falar em 

paisagem [...]. (CUSTÓDIO, 2014, p. 88-89) 

 

Quem observa deve ter uma ligação, um traço de afetividade ou uma educação 

cultural com o local que faça reconhecer a importância do ambiente e sua função para sua ou 

outras sociedades. Por esse motivo, a sensibilização e a educação ambiental são essenciais, com 

“[...] a observância de todo contexto histórico vivido pelos diversos sujeitos ecológicos, 

inclusive os da atualidade, é coerente aceitar a educação ambiental como processo contínuo e 

permanente” (CARVALHO, 2017, p. 61). Na formação de indivíduos, “[...] com uma educação 

ambiental verdadeiramente adequada, completa e eficaz, é possível ocorrer uma modificação 

de comportamento [...]” (CARVALHO, 2017, p. 63) no sentido de distinguirem aquilo que é 

ou não essencial para a formação da paisagem. 

Por fim, o terceiro elemento é a percepção, a relação da experiência do observador 

com o espaço, em que todo o arcabouço cultural, fisiológico e subjetivo que consiste no sujeito 

é utilizado por ele para olhar e decifrar o espaço que visualiza, interpretando, por meio de suas 

lentes, a realidade projetada. 

Em síntese: 

O ordenamento de nossas percepções supõe uma relação de reciprocidade em que 

corpo e espaço se implicam mutuamente. Para um indivíduo não haveria espaço se ele 

próprio não fosse um corpo no mundo, ou seja, ele é no espaço. “A espacialidade do 

corpo é o desdobramento de seu ser de corpo, a maneira pela qual ele se realiza como 

corpo”. Nesse sentido, toda experiência corporal é por definição e princípio uma 

experiência espacial. (MERLEAU-PONTY, 1999 apud DE LIMA, 2007, p. 67, grifo 

do autor) 
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A percepção produz uma imagem única para cada indivíduo em cada momento 

diferente, dependendo do ponto em que o observador esteja, da sua educação cultural e 

ambiental, é preciso experimentar o espaço para que a imagem seja constituída. Faz-se menção 

à noção de eikōn, na qual a imagem se forma pela dinâmica de uma relação dialética que o 

indivíduo indaga o espaço a fim de encontrar sua realidade ou uma possível (RICOEUR, 2007; 

AGAMBEN, 2012). 

Com esses três elementos, dispõe-se da possibilidade de constituição da paisagem, 

criando e estabelecendo as mais variáveis formas e conceitos paisagísticos, a partir das 

sensações e das experiências atreladas a cada uma. Deixando a paisagem de ser algo autônomo 

e isolado da sociedade, para, então, tornar-se parte da vida humana e da condição de vida e 

bem-estar. 

Durante muito tempo, a paisagem era vista como algo distante da humanidade, sua 

formação era resultado da própria dinâmica da natureza, porém, a fenomenologia compreendeu 

o cenário paisagístico de outra maneira, como arquiteto e produto arquitetônico das relações 

sociais com o lugar. Enquanto o espaço se modifica por condições antrópicas, geomorfológicas, 

climáticas, ela também se transforma sob os olhares dos indivíduos, igualmente, o ambiente 

paisagístico modifica o ser humano, sua forma de pensar e conviver, suas tradições e cultura, 

as formas de representações e artes. 

A paisagem surge da pluralidade de visões do espaço convergindo para aquilo que 

é comum a cada indivíduo, “grande parte da experiência acumulada pelos sujeitos ao longo de 

sua existência está relacionada a um lugar” (CUSTÓDIO, 2014, p. 122), transformando-o no 

local de manifestações coletivas, que aceita essa diversidade de olhar sob o lugar. Sendo 

também dinâmico, mudando com o tempo e com as gerações que observam, atentos, o cenário 

paisagístico que reconhece e ao qual pertence. 

A paisagem, por ser dinâmica, impõe um sentir-se bem às pessoas, de modo que, a 

cada momento e geração, ela seja objeto de verificação e adequação no sentimento individual 

e na experiência social, remetendo sempre a ideia de identidade e pertencimento dos seres 

humanos a esse lugar, capaz de produzir uma memória afetiva do espaço. É da interação entre 

indivíduos e entre estes e o espaço que poderá se identificar o que será compreendido como 

paisagem ou não, “ou seja, a paisagem é mediação entre os indivíduos e o mundo em que vivem, 

garantindo reconhecimento de pertencimento a uma sociedade, o que conduz à interação social” 

(CUSTÓDIO, 2014, p. 65). 

Hoje, percebe-se a paisagem no cotidiano de uma sociedade ou de um grupo, pois 

ela se constrói numa tridimensionalidade:  
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[...] é caracterizada pela forma de percepção do território em que vive uma 

comunidade; é testemunha das relações sociais do passado e do presente entre os 

indivíduos e seu meio; é fator que leva à proteção das especificações locais, à 

formação da sensibilidade, a práticas, a conhecimento e tradições de uma determinada 

sociedade. (CUSTÓDIO, 2014, p. 67) 

 

Assim, cada civilização, sociedade, grupo, sujeito, ao interagir com cenário 

paisagístico, terá uma percepção diferente, um olhar distinto do outro, contudo, não menos 

pertencente ou reconhecedor do outrem que lança o olhar na paisagem. Isso porque a paisagem 

não é construída sob um único elemento, ela é uma complexidade, a junção de diversos 

elementos, inseridos no dia a dia da comunidade. Dessa forma, desperta a capacidade humana 

de observar os locais, encontrar elementos que se tornem afetivos com o cenário, o outro, nessa 

mesma situação, encontra aquilo que o marca, o cruzamento desses itens destacados pelo 

sentimento de reconhecimento e pertencimento produz o espaço paisagístico. 

A percepção da paisagem deve acarretar sua percepção jurídica de proteção, ao 

aderir, reconhecer o cenário paisagístico, deve-se buscar, diante dos agentes estatais, a tutela 

desse bem jurídico. Assim, no próximo item, serão analisados os institutos jurídicos de defesa 

jurídica do meio paisagístico tomando como base, inicialmente, os acordos internacionais. 

 

4.2 Direito de paisagem: o cenário jurídico de proteção paisagística 

 

É inevitável trazer o direito à discussão. Assim como a memória e a paisagem, o 

sistema jurídico faz parte da sociedade, constitui aspecto de uma cultura, reflete uma ou mais 

conjunturas sociais de uma civilização, nesse caso, a ocidental, sobretudo, democrática. É por 

meio do sistema jurídico que se pode falar em uma proteção jurídica, interna e internacional da 

paisagem ou da possibilidade de uma concepção jurídica paisagística sem deixar de observar a 

percepção para com outras culturas sobre a temática. 

A composição paisagística formada por elementos diversos foi visualizada pelo 

direito inicialmente como um objeto estético a ser protegido, o que fosse considerado de beleza 

inestimável natural ou cultural, “[...] conceito trazido pelos pintores ao representar áreas 

naturais que inspiravam ou davam tranquilidade ou representavam o conceito de belo. Hoje, é 

elemento intimamente ligado à proteção da cultura de uma sociedade [...]” (CUSTÓDIO, 2014, 

p. 156).  

Entretanto, a paisagem não pertence ao meio ambiente natural ou cultural, como se 

verá adiante, ela utiliza de elementos desses ambientes, “[...] se baseia no natural e no cultural, 

servindo-lhes de mediadora, deve ser protegida, especialmente por ser essencial à sadia 
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qualidade de vida psicológica e bem estar (sic) humanos” (CUSTÓDIO, 2014, p. 156). Para 

compor seu próprio espaço e objeto jurídico, a composição do cenário paisagístico pode abrigar 

elementos mais diversos, como tecnologia, elementos naturais, artificiais, culturais, urbanos 

etc., mas necessitando de uma base jurídica que o proteja. 

Essa base jurídica deve ser estruturada por regras e princípios, assumindo uma 

postura moral e histórica, conforme Dworkin (2014), frente a uma defesa da paisagem, por 

igualmente se constituir como seu objeto histórico, moral. Assim, em Dworkin (2014), as normas 

devem possuir integridade moral no que concerne ao cenário paisagístico. Inicialmente, as regras 

devem ser concebidas dentro da aplicação do tudo ou nada (DWORKIN, 2014), por sua vez, os 

princípios são “[...] um padrão que deve ser observado, não porque vá promover ou assegurar 

uma situação econômica, política ou social considerada desejável, mas porque é uma exigência 

de justiça ou equidade ou alguma outra dimensão da moralidade” (DWORKIN, 2014, p. 36). 

Nessa perspectiva, encontram-se princípios referentes ao Direito de Paisagem, 

postos no sistema jurídico por interpretações, costumes, analogia ou derivados de outros 

princípios de outros direitos, como se mostra abaixo: 

 

O direito da paisagem, como toda ciência, se baseia em princípios para sua construção, 

sendo seus princípios básicos: a paisagem como direito fundamental e intergeracional, 

o desenvolvimento econômico levando em consideração a preservação da paisagem, 

a obrigação estatal de proteger e organizar a paisagem, a educação para identificar a 

paisagem, cooperação entre os povos, desenvolvimento sustentável, acesso equitativo, 

usuário-pagador, precaução, informação, participação comunitária, função sócio 

ambiental da propriedade, a paz, mobilidade proteção da cultura local, satisfação 

social, consideração do território em sua totalidade. (CUSTÓDIO, 2014, p. 174) 

 

Dessa forma, a proteção paisagística no direito será integral se aceitar as normas 

(regras e princípios), pois, enquanto as regras permitem um dever de proteção da paisagem 

pelos agentes políticos, garantem aos cidadãos o direito-dever de paisagem. Já o conjunto 

principiológico “[...] conduz o argumento para uma direção, que não é obrigatória; logo, sua 

aplicação pode ser realizada conjuntamente a outro e, ao fazê-lo, não existe exclusão, e sim o 

melhor a ser aplicado [...]” (CUSTÓDIO, 2014, p. 150). Isso autoriza uma integridade ao direito 

que, como a memória e a paisagem, observa o passado, a história, projetando no presente e para 

o futuro a lembrança de um bem social a ser tutelado. 

Assim, “o Direito à Paisagem é o direito a ter acesso à memória de uma comunidade 

que abriga a identidade social dos indivíduos” (CUSTÓDIO, 2014, p. 161), é preciso manter 

preservado o ambiente paisagístico, para que possam ser transmitidos os sentimentos que a 

paisagem representa: pertencimento, identidade e reconhecimento. 
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A paisagem como direito fundamental reflete a evolução jurídica-política de uma 

civilização (OLIVEIRA, 2016) ou, como compreendido por Bobbio (2004), é um direito 

fundamental porque é natural e histórico, pois cabe aos indivíduos enquanto tal e não por 

vontade de um soberano. O Direito de Paisagem é também tido como um direito de terceira 

geração, “[...] na categoria de direito difuso, não se esgotando numa só pessoa, mas se 

espraiando para uma coletividade indeterminada” (MACHADO, 2017, p. 147). Logo, o cenário 

paisagístico é reflexo da coletividade e fruto da sua experiência simultânea com o passado, o 

momento atual e o futuro, cabendo por fim a tutela jurídica. 

 

A paisagem é protegida pelo direito desde fins do século XIX, início do século XX, mas 

sua interpretação variou ao longo da história. Inicialmente, vista como um conjunto de 

patrimônios imóveis e estagnados, ela foi e é protegida por normas em vários países, 

especialmente a partir da década de 30, do século XX, quando ocorreram congressos 

internacionais de proteção da mesma. (CUSTÓDIO, 2014, p. 157) 

 

As normas internacionais se apresentam como um importante modificador do 

direito em diversos temas, nesse caso, a proteção da paisagem e de como o poder público pode 

assimilar essas propostas em seu ordenamento. Em uma concepção clássica do Direito 

Internacional, são normas que, ao serem aderidas por um Estado soberano e serem capazes de 

determinar punição em caso de descumprimento (hard law), como é o caso dos “tratados 

internacionais, são acordos escritos entre países soberanos, que na sua autodeterminação se 

submetem voluntariamente a um regramento internacional [...]” (CUSTÓDIO, 2014, p. 165). 

O que difere a hard law das Cartas Patrimoniais é o fato de essas não promoverem uma sanção, 

consequentemente não protegem eficientemente o ambiente paisagístico, pois constitui-se 

como soft law, na teoria clássica internacionalista, elas são mais flexíveis, não obrigatórias, não 

autoexecutórias e não quantificadas. 

Avalia-se que a proteção paisagística, seja em âmbito internacional ou regional, 

hard ou soft law, era incipiente, muito vinculada ao patrimônio cultural ou à noção de beleza. 

“A Carta de Atenas de 1931 já apontava uma preocupação para com aspectos da visibilidade 

dos monumentos e de sua vizinhança. Naquele documento, a preocupação central estava ligada 

sobretudo com a ambientação de um determinado bem cultural” (RIBEIRO, 2007,  

p. 38). A Convenção de Washington de 1940 buscava a proteção da fauna, da flora e das belezas 

panorâmicas naturais nos países do continente americano, conservando “[...] a paisagem de 

beleza rara. Embora a paisagem fosse uma das preocupações centrais dessa convenção, ela 

estava baseada ainda na ideia de paisagem relacionada quase que estritamente à natureza e ao 

conceito de paisagem como belo” (RIBEIRO, 2007, p. 39). 
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 Até a década de 1960, a proteção à paisagem era elementar e deveria ter o olhar 

protetor do poder público, apenas se considerados os seus elementos isoladamente como 

prédios, parques ou monumentos. Uma pequena mudança na concepção da proteção 

paisagística estaria longe, contudo, toma força com a Carta de Veneza (ICOMOS, 1964), 

considerando a preservação do patrimônio em seu todo e não dos objetos isolados: 

 

Portadoras de mensagem espiritual do passado, as obras monumentais de cada povo 

perduram no presente como o testemunho vivo de suas tradições seculares. A 

humanidade, cada vez mais consciente da unidade dos valores humanos, as considera 

um patrimônio comum e, perante as gerações futuras, se reconhece solidariamente 

responsável por preservá-las, impondo a si mesma o dever de transmiti-las na 

plenitude de sua autenticidade. (ICOMOS, 1964, p. 1) 

 

 Apesar de não ser um texto com expressiva força jurídica, apenas recomendando 

um direcionamento, a carta indica a preocupação dos órgãos internacionais em proteger 

monumentos históricos, objetivando mantê-los para as futuras gerações, logo, preservando a 

identidade e a cultura de uma sociedade a fim de que as gerações vindouras aprendam sobre 

aquilo que existiu, passando adiante para que não se perca o reconhecimento.  

Em 1972 houve a realização da Convenção da Unesco (Organização das Nações 

Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura) sobre a temática, uma das primeiras a abordar 

a temática paisagística: 

 

Em 1972, a Unesco criou a Lista do Patrimônio Mundial a fim de dar resposta a uma 

demanda internacional para a proteção de alguns sítios considerados importantes por 

apresentarem interesse e valores que extrapolavam as fronteiras nacionais. Ao longo 

de quarenta anos, a Convenção transformou-se em uma das mais bem-sucedidas ações 

da Unesco na área de cultura e meio ambiente, tornando-se objeto de disputa e de 

interesse internacional para inscrição de bens na Lista. (RIBEIRO, 2010, p. 31) 

 

O que se averiguou com essa convenção é o estabelecimento de uma divisão entre 

bens culturais e naturais, um afastamento, sob o entendimento à época de que uma coisa não 

podia se misturar à outra para compor o patrimônio: 

 

Segundo as linhas gerais da Convenção aprova da em 1972, esses bens poderiam então 

ser inventariados e classificados para inscrição de duas maneiras diferentes a partir do 

valor a eles atribuídos: como patrimônio natural ou como patrimônio cultural. Além 

disso, ela fixou o dever competente aos Estados signatários da Convenção, de 

identificação e preservação de possíveis sítios, cabendo a estes a responsabilidade da 

indicação dos seus bens candidatos a patrimônio mundial. (RIBEIRO, 2007, p. 35) 

 

A Convenção para a Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural é tímida 

quanto à preocupação com a concepção da paisagem, admitindo-a em segundo plano e 

vinculando-a ao ponto de vista estético. Apesar de pouca inovação no que diz respeito à 

paisagem, a Convenção de 1972 foi um marco para as demais convenções, tratados e acordos 



98 
 

internacionais que surgiriam, promovendo em diversos países, como o Brasil, a procura por sua 

proteção jurídica. Como foi o caso da Carta da Paisagem Mediterrânea de 1992, protegendo a 

paisagem natural e sendo base para a primeira convenção exclusivamente voltada para a 

paisagem (CUSTÓDIO, 2014). 

A Convenção Europeia da Paisagem de 2000 estabeleceu-se como um conceito 

amplo e inovador para a paisagem, constituindo-se como “uma parte do território, tal qual é 

percebida pelos seus habitantes, do lugar ou visitantes, que evolui no tempo sob o efeito das 

forças naturais e da ação dos seres humanos” (PORTUGAL, 2005, p. 2). Conforme palavras de 

Michel Prieur, “é agora Convenção Universal de Paisagem, aberta para outros Estados 

aderirem” (informação verbal)23, o que possibilitaria ser um substituto da convenção de 1972, 

ou um complemento a ela, permitindo uma expansão conceitual e protetiva. 

Nesse sentido, as paisagens são percebidas na Convenção Europeia segundo alguns 

significados emitidos da relação da comunidade com a paisagem, elas são definidas e 

diferenciadas segundo a forma pela qual uma delimitada área é percebida pelas pessoas que 

moram, visitam ou se identifiquem. Um segundo aspecto é da paisagem como testemunha do 

passado da relação entre os indivíduos e o meio ambiente. Por fim, a paisagem ajudaria a 

especificar culturas locais, sensibilidades, práticas, crenças e tradições (RIBEIRO, 2007). 

Assim, a Convenção da Europa sobre a paisagem: 

 

[...] cobre todas as paisagens, até mesmo aquelas que não são de um valor excepcional 

único. Da mesma forma, seu objetivo principal não é desenhar uma lista de ativos de 

valor universal excepcional, mas o de introduzir regras de proteção, gerenciamento e 

planejamento para todas as paisagens baseadas num conjunto de regras, constituindo 

um elemento fundamental da gestão do território. [...] e está relacionada às áreas 

naturais, urbanas e periurbanas, em terra, água ou mar. Ela não diz respeito apenas às 

paisagens memoráveis, mas também às paisagens ordinárias ou arruinadas. 

(RIBEIRO, 2007, p. 52-53) 

 

A convenção apresenta-se como marco importante para a caracterização da 

paisagem e de como Estados e sociedades devem agir para a proteção e a manutenção da relação 

com ela. A paisagem surge como um ambiente familiar para a coletividade, nas experiências 

vivenciadas, demonstrando a influência mútua entre cenário paisagístico e homem, como a 

seguir se explana: 

 

[...] a paisagem vernácula atesta a relação que um determinado grupo social mantém 

com o lugar, expressando a sua formação e continuidade, mantidas através de práticas 

culturais que podem ser representadas por exemplo, através dos complexos 

industriais, dos povoados rurais, das reservas indígenas, dos lugares sagrados, dos 

parques naturais etc. Cada um dos exemplos enunciados contém uma variedade de 

                                                           
23 Informação fornecida por Michel Prieur, no Seminário Diálogos com Michel Prieur, em Belo Horizonte, março 

de 2018. 



99 
 

elementos de ordem natural ou cultural associados a uma prática cultural que definem 

um conjunto de símbolos que expressam a memória do lugar. Essa relação entre o 

indivíduo e a paisagem é, portanto, mediatizada por uma rede simbólica cuja 

materialidade traz também o imaterial, algo visível que mostra o invisível, um gesto 

que significa um valor. (COSTA, 2008, p. 151) 

 

A construção de uma paisagem não está ligada a uma trajetória de modelos culturais 

rígidos e fixos, é uma aposta dinâmica. A Convenção Europeia de Paisagem observa o 

dinamismo vinculante às noções de reconhecimento e pertencimento daquele lugar, sem essas 

duas motivações, existe apenas um espaço sem contexto. Um lugar pode ser paisagem desde 

que imerso em “[...] intenções afetivas, de motivações singulares que acomodam as 

sensibilidades potencializadas por um universo de signos e de imagens dando ritmo aos 

deslocamentos em nossos percursos, em nossa trajetória, circulando sentidos no nosso tempo 

pensado e vivido” (ECKERT, 2007, p. 2). 

O estabelecimento da proteção jurídica da paisagem garante a base de uma 

identidade não mais atrelada ao nacionalismo, como proposto por Humboldt e Ratzel, mas à 

sociedade. Essa nova forma de sensibilização “[...] da paisagem é um grande desafio. Permite 

que as pessoas e os agentes econômicos participem dos processos decisórios que afetam a 

dimensão paisagística do território em que vivem e trabalham” (RAYMOND et al., 2015,  

p. 5)24. Assim, não somente os espaços detentores de extrema, excepcioal ou rara beleza serão 

objeto de tutela, como enunciavam as cartas, as convenções e as cartas anteriores. 

Portanto: 

 

O âmbito da Convenção Europeia da Paisagem é muito amplo. Trata-se de todo o 

território dos Estados Partes: as paisagens consideradas notáveis, mas também as 

paisagens da vida cotidiana e as dos espaços degradados. A paisagem é doravante 

reconhecida independentemente de seu valor excepcional. Todas as paisagens devem 

ser levadas em conta. (RAYMOND et al., 2015, p. 5, tradução nossa)25 

 

A convenção propõe a defesa jurídica da paisagem, para isso, promove 

sensibilização, educação, informação, da paisagem às pessoas, não sendo um mero direito, mas 

também um dever. O poder público, por sua vez, deve criar estratégias para cumprir o que foi 

posto no texto aos seus tutelados, traçando uma efetivação para além dos limites territoriais e 

                                                           
24 No original: ‘[...] au paysage représente alors un enjeu majeur. Elle permet aux populations et aux acteurs 

économiques de participer aux processus décisionnels affectant la dimension paysagère du territoire dans lequel 

ils vivent et travaillent’. 
25 No original: ‘Le champ d’application de la Convention européenne du paysage est très étendu. Il concerne tout 

le territoire des États parties : les paysages considérés comme remarquables, mais aussi les paysages du quotidien 

et ceux des espaces dégradés. Le paysage est donc désormais reconnu indépendamment de sa valeur 

exceptionnelle. Tous les paysages doivent être pris en compte’. 
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soberania dos Estados ampliando a participação para cooperação entre os signatários. Rompe-

se com a ideia de amparo local ou regional, compreendendo realmente a noção difusa e 

intergeracional paisagística. 

 

Assim, as paisagens são o resultado de diferentes fatores que contribuem para o 

desenvolvimento de nossos territórios. Eles são, de certo modo, a síntese e o resultado. 

Eles oferecem uma oportunidade para apreciar, de forma transversal e sistêmica, todos 

os aspectos de um território e as ações que o moldaram e moldam novamente. 

(RAYMOND et al., 2015, p. 6, tradução nossa)26 

 

A Convenção Europeia trouxe uma mudança na postura política, administrativa e 

jurídica dos membros signatários com o objetivo de defender a paisagem. O trabalho 

comunicado da convenção invoca uma participação e uma gestão democrática dos cidadãos e dos 

países assinantes, “a cooperação é vista como ponto importante, pois, além de garantir efetividade 

dessa proteção, devido à congregação de forças, ela reforça a noção da identidade única, onde 

todos juntos protegem um patrimônio que é de todos” (CUSTÓDIO, 2014, p. 170). Sem a 

participação popular, não há como se falar em paisagem, muito menos em sua proteção, cabe aos 

Estados tomarem medidas particulares ou coletivas quando convierem, para integrar a opinião da 

sociedade na tomada de decisão sobre o que será considerado paisagem a tutelar-se. 

Outra proposta trazida pela convenção é a cooperação e a governança dos Estados frente 

à defesa paisagística, que não deve ser percebida como desordem. A convenção não pauta uma 

proteção estanque, uma gestão rígida e um planejamento padrão, exige-se dos signatários um 

enquadramento dos princípios gerais, das estratégias e das diretrizes individuais e coletivas, aplicando 

diversas medidas de acordo com o tipo de paisagem a ser tutelado, em semelhança ao modelo de 

integridade do direito proposto em Dworkin (2010) e os sentimentos de reconhecimento e 

pertencimento produzidos ao perceber o espaço paisagístico, não impondo uma vontade legal, mas 

apenas determinando a ordem dos cursos e emprestando força à vontade da coletividade. Como 

esclarecem Prieur e outros (2006, p. 13, tradução nossa) 27: 

 

É simplesmente um instrumento jurídico internacional que requer que o estado 

individual enquadre políticas de paisagem adequadas à área específica e às 

necessidades expressas pela comunidade e que reúna políticas e experiências a nível 

                                                           
26 No original: ‘Ainsi, les paysages résultent de différents facteurs qui contribuent au développement de nos 

territoires. Ils en sont, en quelque sorte, la synthèse et le résultat. Ils offrent une opportunité d’apprécier, de manière 

transversale et systémique, l’ensemble des aspects d’un territoire et des actions qui l’ont façonné et le façonnent 

encore’. 
27 No original: ‘It is simply an international legal instrument which requires the individual state to frame landscape 

policies appropriate to the particular area and to the needs expressed by the community and to pool policies and 

experiences at Council of Europe level. The convention does not impose any set menu. It merely lays down the 

order of courses’. 
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do Conselho da Europa. A convenção não impõe nenhum menu definido. Apenas 

estabelece a ordem dos cursos. 

 

A convenção previu para a paisagem uma relação com a cultura, a sociedade, a 

política, o meio ambiente, a defesa e a gestão dela, contudo, não deixou de observar em seu 

texto uma abordagem econômica para a paisagem. Com isso, ela permite o uso econômico por 

parte dos países signatários, com a geração de empregos diretos e indiretos com o turismo. 

Assim, a paisagem não é um objeto a ser escondido, é recurso “[...] propício para a atividade 

econômica e [...] sua proteção e gerenciamento contribuem para a criação de empregos. 

Turismo sustentável como uma atividade de desenvolvimento econômico local não pode 

prescindir da paisagem como capital para crescer” (PRIEUR, 2001, 169, tradução nossa)28. 

É certo que a Convenção Europeia da Paisagem é um texto inovador para a 

construção de uma ideia de paisagem, pois atrela em seu texto normas que permitem a 

instituição da proteção jurídica da paisagem, sem deixar de levar em conta a participação 

democrática da sociedade, o dever jurídico do poder público em defender esse bem jurídico 

sem deixar, quando for o caso, de estabelecer a cooperação e a governança paisagística, o meio 

ambiente e a economia. O conceito, a validade, a forma de defesa, gestão, etc., propostos nessa 

convenção, são uma visão holística da paisagem, pois aborda de forma democrática e efetiva a 

proteção do ambiente paisagístico.  

Visando aprofundar como a memória é um fator principal para a formação desse 

sentimento de pertencimento e reconhecimento, para a constituição de uma proteção jurídica, a 

seguir será estudada a paisagem sob o aspecto da memória. 

 

4.3 Brasil e a concepção de paisagem: uma visão crítica do modelo jurídico 

paisagístico 

 

O Direito de Paisagem no mundo paulatinamente tem ganhado visibilidade e 

importância em âmbito jurídico, as convenções para a proteção do patrimônio mundial cultural 

e natural e a convenção da Europa sobre paisagem destacam-se pela busca da preservação da 

paisagem. No contexto internacional, o ambiente e o espaço em que se vive torna-se importante, 

igualmente, a paisagem contemplada, a atenção e a vontade das sociedades em ter preservado 

                                                           
28 No original: ‘[...] favorable à l’activité économique et que sa protection et sa gestion contribuent à la création 

d’emplois. Le tourisme durable comme activité de développement économique local ne peut se passer du paysage 

em tant que capital à faire fructifier’. 
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uma paisagem foram essenciais para imprimir uma tutela do direito, cabendo aos países 

adequarem-se a esse novo objeto jurídico em seus sistemas. 

Contudo, nem todos os países ainda visualizam a importância e a proteção da 

paisagem em seu organismo, nem promovem trabalhos com a sociedade para sensibilizarem a 

construção de uma identidade paisagística. Algumas sociedades, apesar de possuírem uma 

relação paisagística histórica no passado, não retém atualmente o interesse em desenvolver esse 

pertencimento com o meio, logo, nem o direito interno desses Estados busca se aquedar com 

profundidade ao que vem sendo excluído do direito interno. 

No Brasil, a relação entre pessoas e paisagem remonta à época dos índios “[...] com 

a formação das primeiras comunidades indígenas organizadas, entre 9000 a.C. e 1600 d.C., com 

um crescimento populacional e ocupação de áreas gerando alteração e supressão da paisagem” 

(CUSTÓDIO, 2014, p. 181). Verifica-se, entretanto, a proteção paisagística quase inexistente, 

o trato da paisagem brasileira baseia-se na Carta Patrimonial de 1972 da Unesco, em que se 

preservam objetos ou um complexo notadamente interessante ou de valor simbólico nacional 

elevado. 

Um dos primeiros problemas relativos à paisagem no país é a tratativa dela como 

um bem, esteticamente belo ou um símbolo nacional ou de importância turística. Não há, 

diferentemente da Convenção Europeia, uma visão larga do que possa ser uma tela paisagística, 

que aproxime a noção de reconhecimento e pertencimento da sociedade e que dela nasça à busca 

pela preservação do cenário. 

A falta de apelo paisagístico talvez se revele na ausência de símbolos 

representativos ao povo brasileiro e sua essência, identificando, ao mesmo tempo, a diversidade 

cultural existente na sociedade ou em grupos residentes. Assim, na condição histórica do Brasil, 

desde a chegada da Família Real ao país, a independência, bem como o movimento de 

instauração da República, “[...] em termos culturais e identitários, o novo Estado Nacional 

representava uma continuação da emancipação surgida com a transferência da Corte Portuguesa 

[...]” (ALVES, 2017, p. 113), mas ainda sob forte influência cultural da antiga metrópole, sem 

observar as tradições brasileiras. 

Nos séculos XVIII e XIX, no Rio de Janeiro, há a criação do passeio público e, 

concomitante com São Paulo, dos Jardins Botânicos. Aos poucos, a paisagem passava a deter 

destaque na elaboração do paisagismo de jardins e parques. Os artistas inspirados no movimento 

do Romantismo desenvolveram pinturas, literatura, livros com descrições de paisagens naturais, 

nacionais, ressaltando as riquezas do país, a paisagem era observada aos moldes de Humboldt 

e Ratzel. 
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Mesmo agora, após diversas mudanças no comportamento social e jurídico do 

Brasil, a paisagem não é percebida como deveria. As bases legislativas sobre a paisagem no 

país remetem-na como um objeto do meio ambiente, seja natural ou cultural. Na década de 

1930, já se detectavam legislações incipientes na proteção da paisagem cultural, como o 

Decreto-lei no 25/1937 e, posteriormente, a fundação do SPHAN, atual IPHAN, que buscava a 

proteção dos patrimônios “[...] através da figura do tombamento, que surge no mesmo período. 

Primeiramente tem-se a valorização do monumento histórico de forma isolada, sem considerar 

onde este se insere, e o patrimônio protegido é visto como algo autônomo excepcional na 

cidade” (CUSTÓDIO, 2014, p. 186). Não se introduziu uma sensibilização ou educação 

ambiental e paisagística da comunidade para que se relacionasse com o espaço, em decorrência 

da falta de percepção ou do contato que permita o reconhecimento e o pertencimento do lugar, 

produz-se uma ausência de proteção, assim, se não há interesse social, não haverá interesse 

político, nem interesse da lei em defender a paisagem. 

 

Do ponto de vista legislativo, no Brasil, o tema da paisagem tem sido tratado, desde 

1977, através da Lei n° 6.153, de 20 de dezembro, que argumenta sobre a criação das 

áreas especiais e de interesse turístico. O texto da referida Lei destaca que a paisagem 

notável deve ser identificada como de interesse turístico, e ainda preservada e 

valorizada em seus sentidos cultural e natural. Mas esta lei utiliza o termo “paisagem 

notável”, que não tem um sentido muito claro. (CUSTÓDIO, 2014, p. 211) 

 

O Brasil adotou uma lógica de proteção da paisagem inserida no contexto do meio 

ambiente, ou ligado ao patrimônio cultural ou vinculado às belezas naturais excepcionais do 

meio, contudo, a paisagem consiste em um objeto autônomo do meio ambiente, utilizando os 

elementos advindos dele para constituir o seu cenário de proteção. 

 

A maioria dos países possui legislações de proteção da paisagem, mas ainda presos 

aos conceitos de proteção ao patrimônio histórico, cultural e natural, não se 

preocupando com a necessária vinculação da paisagem a uma identidade cultural, 

fator que muitos países ainda buscam. O Brasil é um bom exemplo disso. Apesar de 

bem protegido pela Constituição de 1988 e por leis que existem desde a década de 30, 

a proteção da paisagem ainda tem sido de difícil implementação. (CUSTÓDIO, 2014, 

p. 211) 

 

Há diferenças a serem expostas sobre paisagem e meio ambiente. O meio ambiente 

é objeto jurídico difuso e coletivo, indeterminável, indivisível e igual para todos, portanto, a 

identificação ou a individualização não podem ser determinadas, pois pertencem a 

indeterminadas pessoas (MACHADO, 2017), é protegido expressamente na CF/88 no art. 

22529, e outros dispositivos ao longo do texto constitucional. A proteção paisagística, em se 

                                                           
29 Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e 

essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-

lo para as presentes e futuras gerações (BRASIL, 1988, p. 131). 
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tratando de norma constitucional, deriva de uma interpretação de artigos sobre o tema 

ambiental, além disso, a paisagem não possui a qualidade de um direito coletivo. 

O meio ambiente cultural é protegido na CF/88 nos art. 21530, 21631 e art. 225 caput, 

“[...] representa os diferentes modos de viver, sendo estes criados, adquiridos ou transmitidos 

por uma coletividade que os define e os caracteriza em determinado grupo social” (DUTRA, 

2016, p. 20). Assim, “o que diferencia o meio ambiente natural do cultural é a síntese subjetiva 

que interconecta os elementos outrora apontados, de modo não taxativo, à vida em coletividade 

[...]” (LIMA, 2018, p. 9). 

A proteção do meio ambiente cultural deriva de uma necessidade de preservação da 

história e dos monumentos, a memória, ou elementos que conduzam a referências históricas de 

uma civilização ou de um grupo. São geralmente compreendidos numa vertente de proteção 

estática, em que se conserva o objeto da forma como está ou na sua forma originária, restaurado 

ou não, sendo importante a historicidade do objeto protegido para os indivíduos, não 

necessitando do seu entorno para ser compreendido. 

O meio ambiente natural, por sua vez, necessita antes de uma proteção que importe 

menos dano ou impacto, a natureza possui uma condição similar ao meio ambiente cultural, 

imprimindo um amparo menos dinâmico do que a paisagem, não podendo, quando protegido, o 

bem natural ser retirado, modificado, transformado, como pode ocorrer com a paisagem. 

Importa dizer que um complexo de elementos que exista em um local pode ser 

destruído ou não para formar a paisagem, dentro da concepção de meio ambiente, seja ele 

natural ou não, essa ideia não é possível de ser aplicada em razão dos objetos jurídicos, das 

normas e da proteção dada a esses objetos. Por isso, a paisagem não pode ser confundida com 

o meio ambiente, nem deter o mesmo estilo de proteção. 

Sobre a compreensão de como a paisagem se relaciona com outros direitos: 

 

O Direito de Paisagem vem se desenvolvendo cada vez mais rapidamente e tem sido 

cada vez mais expressivo [...] em três frentes jurídicas: direito florestal e rural; no 

direito do patrimônio cultural e natural e mais genericamente no direito ambiental; e 

no direito urbanístico e de organização territorial. Tais frentes tentam regulamentar a 

tensão gerada entre as três formas de apropriação da paisagem (individual, pública e 

coletiva), de forma a harmonizar a proteção da parte física da paisagem com seu valor 

para a 245 sociedade. (CUSTÓDIO, 2014, p. 233-234) 

 

                                                           
30 Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, 

e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais (BRASIL, 1988, p. 126). 
31 Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados 

individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos 

formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem (BRASIL, 1988, p. 126). 
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Outro fator interessante de discussão é a importação de teses e ideias que o Brasil 

faz, como no Decreto-lei no 25/193732, de inspiração italiana, que está desatualizado em relação 

aos conceitos e aos novos patrimônios estabelecidos e ausente de conceito em relação ao plano 

paisagístico. Vale a pena ressaltar que há muito tempo o Brasil importa ideias, como o decreto 

citado. Apesar da importância da Convenção 2000, protagonizada pelos europeus, ou do texto 

internacional produzido pela Unesco, inserido em seu arcabouço normativo, o Estado brasileiro 

não produz uma noção própria, a ser reivindicada e aplicada, assim, no país, “a proteção da 

paisagem pelo Direito no Brasil é fragmentada seguindo a perspectiva científica [...] não a 

protege no conjunto” (CUSTÓDIO, 2014, p. 198). 

Semelhante problema ocorre com a Portaria nº 12733 de 2009 do Iphan, a qual 

apresenta uma insuficiência à proteção da paisagem, pois encontra-se sendo a única forma de 

normativa acerca de um conceito de paisagem no Brasil. Enquanto uma portaria é um ato 

emanado por chefes dos órgãos públicos aos seus subordinados para gerarem atos em 

conformidade com o texto, “[...] não é instrumento jurídico adequado e não vincula os 

particulares, não garantindo assim sua aplicação à realidade dos fatos de forma inequívoca [...]” 

(CUSTÓDIO, 2014, p. 221). 

A portaria emitida pelo Iphan ultrapassa sua competência, uma vez que cabe às leis 

hierarquicamente superiores a ela derivadas, sobretudo do art. 5934 da Constituição Federal de 

1988, e à União criar e delimitar conceitos de grande relevância. A função secundária da 

portaria já se visualizava desde os ensinamentos de Cretella Júnior (1974). Sobre esse ato 

administrativo, o autor revela que ela: 

 

Inscreve-se entre os atos administrativos, ou seja, encerra a manifestação da vontade 

do Estado, por seus representantes, no exercício regular das funções que exercem, que 

tem por finalidade imediata a criação, o resguardo, o reconhecimento, a modificação 

ou a extinção de situações jurídicas subjetivas, em matéria administrativa [...] Portaria 

não inova, não cria, não extingue direitos, não modifica, por si, qualquer impositivo 

da ordem jurídica em vigor. Não dispõe contra legem, mas atua secundum legem. 

Interpreta o texto legal com fins executivos, desce a minúcias não explicitadas em lei. 

(CRETELLA JÚNIOR, 1974, p. 450, 453, grifo do autor). 

 

                                                           
32 Art. 1º Constitue o patrimônio histórico e artístico nacional o conjunto dos bens móveis e imóveis existentes no 

país e cuja conservação seja de interêsse público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, 

quer por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico (BRASIL, 1937). 
33 Art. 1º. Paisagem Cultural Brasileira é uma porção peculiar do território nacional, representativa do processo de 

interação do homem com o meio natural, à qual a vida e a ciência humana imprimiram marcas ou atribuíram 

valores. Parágrafo único - A Paisagem Cultural Brasileira é declarada por chancela instituída pelo IPHAN, 

mediante procedimento específico (BRASIL, 2009). 
34 Art. 59. O processo legislativo compreende a elaboração de: I - emendas à Constituição; II - leis complementares; 

III - leis ordinárias; IV - leis delegadas; V - medidas provisórias; VI - decretos legislativos; VII - resoluções. 

Parágrafo único. Lei complementar disporá sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis 

(BRASIL, 1988). 
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Existe, ainda, um uso incorreto do instrumento legal que ultrapassa os limites de sua 

finalidade, utilizando-o para outros fins que não seja o de regulamentar questões internas da 

administração pública, como órgãos, fundações, secretarias ou institutos em algumas de suas funções: 

 

[...] ressalta que esses atos, no entanto, vêm sendo utilizados estranhamente pela 

administração pública para outros fins, como preencher o espaço da lei. É o que o 

Conselho Nacional de Justiça reafirma na decisão do processo administrativo N° 

0004482-69.2010.2.00.0000, ao acentuar “Muito já se salientou, nesse Conselho, 

sobre a impossibilidade de uma Portaria inovar na ordem jurídica, seja para restringir 

ou para ampliar direitos, particularmente quando em dissonância com dispositivos 

legais” (CNJ, 2011). Deve-se ter cuidado com essas situações, pois o Estado Brasileiro 

é Democrático e de Direito, como bem estabelece a CF/88, devendo-se respeitar os 

pilares da democracia e da hierarquia das normas também na hora de editar normas 

para a 228 sociedade, já que esta não deve ser apenas a cumpridora de normas, mas 

também partícipe da produção das normas, atendendo ao princípio democrático. 

(CUSTÓDIO, 2014, p. 214-215) 

 

Apesar de inserida no mundo jurídico, o desempenho desse ato normativo encontra 

começo e fim no próprio poder público. Dessa forma, percebe-se que a norma produzida dá um 

conceito para suas instituições, porém, não define um para a sociedade, tão pouco observa a 

existência de algum conceito de paisagem nela, impondo a vontade estatal sobre a relação que 

deveria iniciar-se socialmente. A portaria teria a legitimidade de produzir um texto a partir de 

uma definição cultural, técnica e social se observada a coletividade. É preciso, antes de uma 

chancela jurídica, haver um sentimento de reconhecimento e de pertencimento para com a 

paisagem, permitindo então uma proteção real, do espaço, para as presentes e as futuras 

gerações, para a história e a memória dos conviventes. 

Verifica-se uma necessidade de mudança no paradigma atual da paisagem, tratá-la 

somente como um bem jurídico não aborda toda a potencialidade e a relação social que se extrai 

dela. Há também uma necessidade de atualização normativa dos textos, pois não mais enxergam 

a realidade da época, e sim de um passado, uma memória jurídica, cabendo ao poder público 

enfrentar a questão desenvolvendo um conceito que abrace as noções atuais de paisagem e 

observe a relação da sociedade com o cenário paisagístico. Só assim atingirá um ambiente 

democrático e digno de habitação social. 

Portanto, o resgate da memória como chave para esse sentimento de 

reconhecimento e pertencimento é essencial à produção de defesa da paisagem, esclarecendo, 

como será proposto a seguir, uma condição de alteridade, responsabilidade e pertencimento 

com o espaço paisagístico e, consequentemente, com outro, logo, viabilizando e reconhecendo 

a paisagem como essencial para a vida. 
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5 A MEMÓRIA DA PAISAGEM: FUNDAMENTOS PARA A SOCIEDADE 

PAISAGÍSTICA 

 

Até aqui foram abordados em separado os temas memória e paisagem, 

apresentando-os didaticamente sob a finalidade de elucidar sua formação, seus conceitos e sua 

relação com a sociedade e a cultura. Esses objetos, entretanto, não atuam separadamente, 

convivem na vida humana. A intenção é demonstrar que sem a memória não se pode falar em 

paisagem, sem a memória, não há como a sociedade estabelecer sentimentos de reconhecimento 

e pertencimento, sem a memória, haveria uma ausência de proteção paisagística, visto que ela 

é, ao mesmo tempo, fundamento e instrumento para a constituição paisagística. Portanto, sem 

a memória, não há experiências, não há vida a ser vivida. 

 

A relação entre paisagem e memória está assentada na geografia da percepção, na 

existência de um conjunto de signos que estruturam a paisagem segundo o próprio 

sujeito e refletindo uma composição mental resultante de uma seleção plena de 

subjetividade a partir da informação emitida por seu entorno [...] Estes símbolos 

trazem o sentido que o indivíduo ou um grupo os percebem e são reconhecidos por 

uma particularidade: são as realidades concretas, os objetos ou os atos físicos, portanto 

a existência factual e relativamente independente das significações que lhe damos. 

Constituem-se portanto, como instrumentos de conhecimento e de comunicação, 

portanto de integração social. (BOURDIEU, 1989 apud COSTA, 2003, p. 4) 

 

A memória configura-se como uma retomada da sensibilização humana, é por força 

dela que se lembra da infância, dos momentos com os amigos, dos lugares que se visita. A 

relação do ser humano com o ambiente e a memória não foi deixada de lado por Ricoeur (2007), 

pois, para o filósofo, ela é uma consequência própria, circunstanciada na fenomenologia e 

concretizada independentemente de vontade, desejo ou força legal, como exposto: 

 

De saída, temos a espacialidade corporal e ambiental inerente à evocação da 

lembrança. Para explicá-la, opusemos a mundaneidade da memória ao seu polo de 

reflexividade. As lembranças de ter morado em tal cidade ou de ter viajado a tal parte 

do mundo são particularmente eloquentes e preciosas; elas tecem ao mesmo tempo 

uma memória íntima e uma memória compartilhada entre pessoas próximas: nessas 

lembranças tipos, o espaço corporal é de imediato vinculado ao espaço do ambiente, 

fragmento da terra habitável, com suas trilhas mais ou menos praticáveis, seus 

obstáculos variadamente transponíveis. (RICOEUR, 2007, p. 157) 

 

A memória atua, dentro da concepção de Ricoeur (2007), como um agente ativo, 

arquivando lembranças espaciais, captando a emoção resultante da experiência paisagística, 

permitindo que sejam expostas para auxiliar na sensibilização individual e coletiva da 

paisagem. Sem essa atuação mnemônica, seria impossível identificar quais elementos e lugares 

seriam considerados essenciais à coletividade. 
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Contudo, têm-se também as lembranças de momentos tristes, episódios não 

recalcados pelo inconsciente, mas que despertam, assim como a felicidade e os bons momentos, 

um sentimento retido na memória. Logo, retêm-se as impressões causadas, das experiências e 

percepções do mundo das relações sociais e com o espaço. A complexidade mnemônica é posta 

como uma forma de retomar os fatos pretéritos, ela é fonte criadora, retentiva, individual, 

coletiva ou rememorativa, essas formas encontradas na memória permitem retomar objetos do 

passado no presente ou mesmo criar passados, consequentemente, pode retomar ou criar 

paisagens na memória. 

A paisagem compõe-se dessas impressões retidas na memória, a partir do liame 

individual e coletivo dessas experiências boas ou ruins em relação ao espaço vivido. “A 

identificação do sujeito com a paisagem é explicitada pela relação cognitiva, onde a construção 

da memória do lugar é representada pelas atividades cotidianas onde se produz formas de 

espaço culturalmente construídas” (COSTA, 2003, p. 7). Os sentimentos evocados ao se 

perceber um lugar serão importantes para estabelecer o vínculo paisagístico. Reconhecer e 

pertencer não depende exclusivamente de sentimentos felizes, mas da importância que esses 

sentimentos provocam no espaço, constituindo posteriormente a paisagem.  

Dessa forma, há cenários de profundo ressentimento, como Auschwitz, escondidas, 

como os parques industriais, de beleza exuberante, como a cidade do Rio de Janeiro, paisagens 

que representam nossa história, como as constituídas por monumentos culturais, nacionais, 

como o Congresso Nacional, além de cenários virtuais, criados, recriados. “Cada indivíduo 

apreende o entorno, utilizando diversos registros de atividade cognitiva, construindo uma 

relação paisagem-memória que se manifesta em recortes territoriais” (COSTA, 2003, p. 7). 

A memória irá propor a paisagem, sobretudo, numa perspectiva de alteridade, 

responsabilidade, identidade, reconhecimento e pertencimento, para que se produza no presente 

um sentimento que o passado inaugura, para que as gerações futuras conheçam a história e o 

contexto da sua sociedade. Outrossim, a paisagem promoverá a rememoração os fatos que serão 

retidos e selecionados para a formação do ser humano enquanto ser no mundo. 

Assim: 

 

[...] deve-se pensar que um povo sem memória não compreende sua própria 

significação na atualidade. Cada pessoa é o que é pela formação social e cultural que 

obteve ao longo da vida, passada de geração em geração e refletida na realidade atual 

que transformamos diuturnamente. A paisagem é o resultado do olhar humano sobre 

o espaço, o território, razão pela qual, se faltar o observador, resta apenas o meio 

ambiente como elemento físico inanimado. É a formação cultural que cria a relação 

sentimental entre os indivíduos e seu território, produzindo a paisagem [...]. 

(CUSTÓDIO, 2014, p. 63) 



109 
 

 

A memória, então, se torna importante, ela que permitirá aos indivíduos e, 

consequentemente, à sociedade lembrar elementos no espaço que lhes sejam afetivos. A 

lembrança criada ou rememorada influenciará nos sentimentos de reconhecimento e 

pertencimento. A experiência do sujeito-espaço estará contida na lembrança, se importante, em 

momento futuro, será manifestada e exposta à paisagem e aos conviventes no meio, “é o 

momento em que o seu lugar é habitado, pensado e sentido, num consentimento provindo de 

sua experiência espacial e, portanto, de sua existência” (COUTINHO, 2012, p. 192). 

A paisagem configura-se como recorte da complexidade que é mundo, mas que a 

representa, a memória da existência humana, trazendo à tona toda essa complexidade de 

sentimentos e de pertencimento do mundo vivido para a paisagem. 

 

Na verdade, o homem está “em algum lugar” porque o sente, o habita, o quer. É 

quando se reconhece enquanto homem, pois está familiarizado, acostumado com este 

ou aquele espaço. E quando isso se cumpre, “o Dasein, pelo simples fato de existir, 

segundo Heidegger, cria um espaço para seu campo de ação, e sendo assim, não pode 

ser compreendido enquanto um simples estar presente em algum lugar (“aqui”). O 

Dasein, nestes termos, configura novos lugares, ou seja, ele espacializa”. (LEAL, 

2010, apud COUTINHO, 2012, p. 193, grifo do autor) 

 

A não afetividade com o espaço reflete na proteção paisagística, pois, uma vez sem 

essa noção de preservação por parte dos indivíduos, eles tenderão a degradar e destruir o meio, 

por não reconhecerem aquele lugar como integrante e participante da vida social. 

Consequentemente, as proposições de proteção do direito à paisagem serão inefetivas, porque 

só serão legítimas e efetivas se houver sensibilização, se fizerem pessoas e grupos lembrarem, 

retomarem a dimensão valorativa do lugar. 

O Estado não conseguirá proteger tudo e todos ao mesmo tempo, a paisagem, por 

ser um objeto jurídico dependente essencialmente da sociedade para se constituir, não terá na 

lei a mesma força impositiva encontrada em outros objetos tutelados. É pelo reconhecimento e 

pertencimento do espaço como parte da existência dos indivíduos que se promoverá a proteção 

da paisagem, logo, a tutela jurídica será consequência, uma chancela diante da vontade social 

emanada do vínculo com o cenário paisagístico, consolidando “[...] união entre a presença e o 

mundo, ou seja, entre o ser-aí (homem) e o mundo” (COUTINHO, 2012, p. 193). Documentos, 

arquivos, monumentos, lembranças individuais e coletivas são capazes de auxiliar a 

constituição do vínculo paisagístico, visto que a paisagem igualmente se utiliza desses recursos 

para se compor. 



110 
 

A fenomenologia, o modo pelo qual se interpreta o espaço e os elementos contidos 

nele pelo ser humano, constituirá a paisagem. A memória atua como agente na busca, até 

mesmo na criação dos elementos capazes de compor a paisagem ou guardar os novos elementos 

trazidos pela alteração do meio ambiente por agentes modificadores. Logo, a cada tempo, será 

verificado pela sociedade se o meio paisagístico se manterá ou se transformará para que 

continue a representar aquela sociedade. 

Dessa forma: 

 

A abordagem fenomenológica significa constantes desafios para os estudos da 

paisagem: compreendê-la enquanto imaginação e enquanto representação social. 

Enquanto imaginação, a paisagem se constrói visualmente, mas não necessariamente se 

atendo a um processo ótico. A transformação da paisagem em imagem se dá em 

processos de representação social, que podem ser expressos em narrativas, na literatura, 

na música, na fotografia, na pintura, no cinema e em tantas outras formas. As ações de 

perceber e representar a paisagem passam por valores estéticos, plásticos e emocionais 

em relação ao meio. E interpretar essas imagens e representações pressupõe a 

compreensão de uma determinada matriz cultural. A abordagem fenomenológica, 

também, está intrinsecamente relacionada com o conceito de tempo, de modo que não 

há nada fixo, estático ou imutável. O caráter dinâmico e mutante da paisagem em relação 

à imprevisibilidade da própria natureza, e principalmente das concepções de uma 

sociedade, a caracterizam como um meio volátil, difícil de manipular e em constante 

transformação. A partir desta noção de tempo condensado chegamos novamente ao tema 

da memória. (VERDUM; VIEIRA; PIMENTEL, 2016, p. 133-134) 

 

A paisagem se assemelha à narrativa, “a lógica com a qual se comporta a paisagem, 

como nasce e como evolui, está relacionada a estas narrativas porque para existir necessita 

destes olhares e interpretações dos indivíduos que interagem com o território” (VERDUM; 

VIEIRA; PIMENTEL, 2016, p. 138). As memórias dispostas ao interlocutor no campo 

paisagístico por ele serão interpretadas com auxílio dos registros, arquivos e documentos, 

outros tipos de memória, compondo essa narratividade usada para explicar a experiência 

mnemônica com o espaço. 

 

A memória é um dos agentes que determina a crescente complexidade da paisagem, 

uma vez que se acumula em estratos ao longo do tempo. Nas pedras, nas dobras e no 

simples caminhar do viajante se depositam uma infinidade de histórias, que por um 

lado compõe a paisagem tal como se apresenta fisicamente, e por outro, geram uma 

diversidade causada por esta multiplicidade de leituras. Esta superposição ocorre em 

diferentes medidas, e pode crescer em lugares onde a paisagem se construa a partir de 

dicotomias ou dualidades, tais como: o urbano-rural, o passado-presente, a natureza-

sociedade, o individual-coletivo, o teórico-prático, o subjetivo-objetivo (VERDUM; 

VIEIRA; PIMENTEL, 2016, p. 134). 

 

A memória devolve ao espaço o signo paisagístico contido, porém, escondido, nele, 

desvelado e exposto à sociedade pelas relações fenomenológicas provocadas com o contato 

sensível do ser humano com o lugar. O signo terá ainda que ser interpretado, para que faça 
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pertencer àquela sociedade, podendo, ainda, ocorrer a inserção de novos elementos ao conjunto 

paisagístico ou a retirada deles, modificando o signo, não o destruindo, mas, apenas, 

reinterpretando-o. 

Isso liga-se à noção de dinamismo da paisagem, logo, o cenário pode ser modificado 

para atender à exigência social. A memória, filtrando essa nova noção, recomporá a percepção 

paisagística em cada indivíduo e na sociedade. Percebe-se a plasticidade da memória e da 

paisagem nesse contexto, alterando a leitura social dos signos paisagísticos, podendo ou não 

alterar a estrutura física da paisagem para atender à coletividade. 

 

A dimensão temporal, inscrita na memória que constrói a identidade coletiva e na 

dinâmica dos processos sociais, completa-se na dimensão espacial, que territorializa 

os eventos e processos. Essa dimensão espacial situa a ação humana em suas 

complexas relações com a paisagem natural, que é culturalizada a cada momento de 

interação. Os conhecimentos de Geografia e de Economia estão aqui apontados nas 

relações de produção e apropriação de bens, que conformam as dimensões materiais 

da existência concreta do homem e geram desdobramentos diversos sobre a vida em 

sociedade. Os processos de ação e controle dessas paisagens implicam 

responsabilidades sociais, coletivas, que assegurem a existência comum e a 

sobrevivência futura das comunidades humanas. (MEC, 1999, p. 13) 

 

A interação paisagem-memória encontra-se posta “[...] na geografia da percepção, 

na existência de um conjunto de signos que estruturam a paisagem segundo o próprio sujeito e 

refletindo uma composição mental resultante de uma seleção plena de subjetividade a partir da 

informação emitida por seu entorno” (COSTA, 2008, p. 150). É a interpretação da coletividade, 

iniciada por um movimento fenomenológico individual, que poderá buscar os signos e as 

interpretações da paisagem. 

 

[...] os lugares de memória reveste-se de uma variedade de símbolos, compreendidos 

pelas mais diversas formas da atividade humana. Estes símbolos trazem o sentido que 

o indivíduo ou um grupo os percebem e são reconhecidos por uma particularidade: 

são as realidades concretas, os objetos ou os atos físicos, portanto a existência factual 

e relativamente independente das significações que lhe damos. Constituem-se 

portanto, como instrumentos de conhecimento e de comunicação, portanto de 

integração social (BOURDIEU,1989 apud COSTA, 2008, p. 151). 

 

Por um lado, não há paisagem sem memória, mas, por outro, não existem 

lembranças de paisagem sem a experiência e a vivência no cotidiano da sociedade; ou, ainda, a 

sensibilização para o outro se inserir na noção paisagística. Portanto, a fenomenologia é 

importante para que a memória guarde e conserve a experiência obtida com o espaço e, no 

momento em que ela for suscitada para rememorar o fato pretérito, as sensações discorridas 

com a percepção espacial ativarão a memória para compreendê-la e formá-la com algum 

sentimento e sentido. 
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Assim, a fenomenologia espacial e mnemônica propugna 

 

[...] transformações espaciais, produzindo uma ruptura instauradora”. Sua estranheza 

torna possível uma transgressão da lei do lugar, mantendo uma relação entre o visível 

e o invisível, o material e o imaterial, constituindo-se em variantes que retratam-se em 

projeções simbólicas e narrativas, as sombras da prática cotidiana que consiste em 

aproveitar a ocasião e fazer da memória o meio de transformar os lugares. 

(CERTEAU, 1994, p. 161) 

 

A paisagem é configurada como uma obra arquitetônica, uma construção existente 

(ECO, 2013), contudo, vazia de sentido, porque necessita de uma interpretação, do contexto, 

das memórias, das experiências, das cargas culturais de que uma sociedade é composta, para 

definir e ser preenchida de sentido. Assim, o signo vazio da paisagem deve ser visto pela 

coletividade como o lugar necessitário da percepção social dos conceitos para se ter sentido, 

não será a força da lei ou a imposição legal que promoverá os sentimentos de afetividade com 

o espaço, com a paisagem. 

A paisagem pode aparentar ser um conjunto estático no espaço, por constituir-se do 

cruzamento ou do alinhamento de percepções que conduzem as escolhas dos itens que 

compõem o cenário. Entretanto, ao retomar a ideia dos elementos da paisagem – observador, 

percepção e elemento espacial (CUSTÓDIO, 2014) –, o espaço paisagístico é uma estrutura 

que se mantém pela vontade social, a manutenção da paisagem como ela foi percebida pode 

ocorrer ou não, o sentido da paisagem também pode ser modificado, “assim, observa-se que o 

lugar é uma força estrutural que prenhe de construções simbólicas” (COSTA, 2008, p. 153). 

A memória pode ser usada a favor da paisagem para constituir sentimento de 

pertencimento e reconhecimento, propor o mesmo sentido primeiro de quem vivenciou a 

paisagem, ou seja, da vontade de experimentar e visualizar o cenário, a nostalgia ou o “[...] mais 

perto possível de uma arqueologia impossível dessa nostalgia, desse desejo doloroso de um 

retorno à origem autêntica e singular e de um retorno preocupado em dar conta ainda do desejo 

de retorno” (DERRIDA, 2007, p. 111). 

O retorno, ou a busca desse retorno ao sentimento que permeou a vida de outros, é 

aparentemente doloroso por, muitas vezes, resgatar fatos do passado não antes mexidos ou por 

abrir o espaço para uma perspectiva que o indivíduo ainda não tenha experimentado. Assim, a 

dor e a alegria são sentimentos que permeiam a noção paisagística, rememorar faz parte dessa 

ação, como se explica a seguir: 

 

Contudo, não podemos deixar de destacar a dimensão afetiva, ou seja, a noção de 

pertencimento que o homem tem da paisagem, ou ainda, as lembranças que essa 

paisagem remete. Estamos habituados a situar a natureza e a percepção humana 

em dois campos distintos, embora elas sejam inseparáveis. Antes de poder ser um 



113 
 

repouso para os sentidos, a paisagem é obra da mente. A paisagem compõe-se 

tanto de camadas de lembranças quanto de estratos de rocha [...]. (PRIORI; 

PAIXÃO, 2015, p. 164) 

 

Assim, a paisagem e a memória produzem sentimentos de reconhecimento: 

 

[...] quando um lugar, de repente, expõe suas relações com uma visão antiga e peculiar 

da floresta, da montanha ou do rio. Um escavador de tradições curioso esbarra numa 

saliência que se projeta sobra a superfície dos lugares-comuns da vida contemporânea. 

Ele cava e descobre fragmentos e peças de um motivo cultural que parece escapar a 

uma reconstituição coerente, porém o leva a aprofundar-se mais no passado [...] pelas 

camadas de lembranças e representações, até tocar a base da rocha, que se formou há 

séculos ou até milênios, e voltando à superfície, à luz do reconhecimento 

contemporâneo. (SCHAMA, 1996, p. 27) 

 

É importante frisar que “o trabalho de construção social da memória exige que o 

grupo ‘crie esquemas coerentes de narração e interpretação dos fatos [...] que dão ao material 

de base uma forma histórica própria, uma versão consagrada dos acontecimentos’ (BOSI, 1994 

apud ALENCAR, 2007, p. 102). A seleção dos elementos e das lembranças é importante pois 

servirá de suporte para a construção da história paisagística, da identidade e da ideia de 

pertencimento no presente e para o futuro. 

A memória se estimulada pela experiência com o espaço geográfico, evidencia a 

participação dos grupos sociais, estimula as vivências esquecidas ou reforça as que estão fortemente 

marcadas, “através do convívio e por meio da narrativa dos eventos passados, pessoas que 

pertencem a diferentes gerações podem partilhar um mesmo conjunto de lembranças e de memórias 

sobre a história do lugar” (ALENCAR, 2007, p. 102). A comunicação entre diferentes gerações 

propõe uma responsabilidade, com o passado, o presente e o futuro, partilhando, gravando, 

construindo experiências, pois a paisagem não surge exclusivamente de uma igualdade de 

pensamentos, mas igualmente de uma dialética com a diferença. 

A interação entre memória-paisagem, entre indivíduos-paisagem e sociedade-

paisagem comunica-se reforçando o passado, podendo ser objeto de arquivos, fotos, imagens 

filmes, quadros, que narram uma paisagem contada, notada, mas, sobretudo, captada pela 

memória e rememorada conforme o contexto. Portanto, “[...] a paisagem se apresenta como 

uma forma de ver o mundo, sendo agenciada a partir de um conjunto de valores que o indivíduo 

traz consigo, atribuídos a partir do que apreende do meio” (GONÇALVES; LEITÃO, 2016,  

p. 20), sentimentos esses como alteridade, reconhecimento, pertencimento, responsabilidade e 

cuidado. 
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Ricouer (2007, p. 277), neste ponto, se torna importante ao abordar a narrativa, assim, 

ele pergunta: “será apenas quando a narrativa expõe um espaço, uma paisagem, lugares [...] só há 

legibilidade numa relação polar com a visibilidade?”. A resposta é encontrada a seguir: 

 

Nas narrativas, a paisagem do passado, uma paisagem da memória, que é conservada 

principalmente pelas gerações mais velhas, é repassada às gerações mais novas 

através de um processo de presentificação do espaço no tempo. Com este jogo de 

sobreposição de imagens os narradores conseguem informar os ouvintes sobre as 

transformações que ocorreram na paisagem, procurando estabelecer uma continuidade 

da paisagem do passado na paisagem do presente. Nesse sentido, a mudança somente 

é compreensível através de recortes que se tornam aparentes apenas no momento da 

narrativa, no contraste estabelecido entre a paisagem do presente e a paisagem do 

passado. (ALENCAR, 2007, p. 105) 

 

Aqueles que interagem com a imagem da paisagem são capazes de reproduzi-las, 

mesmo que tenham sido reproduzidas pelas tradições orais ou pelos arquivos e documentos. 

São formas de sensibilização com a paisagem e de resgate de lembranças, mais do que isso, em 

muitos casos, daqueles que estão afastados de uma relação com a paisagem, há a criação de um 

cenário paisagístico pela memória, tendo em vista sua capacidade criadora (IZQUIERDO, 

2018), cabendo, em posterior momento, armazenar esse conteúdo criado para uma futura 

exposição, “[...] pelas experiências acumuladas das gerações passadas e transmitido na forma 

de um saber [...]” (ALENCAR, 2007, p. 107). 

As narrativas conseguem identificar as transformações produzidas no espaço, assim 

como as obtidas pela cognição mnemônica, dessa forma, as diversas diferenças narrativas 

encontradas são avaliadas e sobrepostas não com o intuito de decidir qual proposição é correta 

ou errada, mas sim como uma possibilidade de avaliar e verificar os diversos aspectos que o 

cenário produziu e que ficaram armazenados na memória. 

 

A reabilitação do estado afetivo perante a paisagem seria então a capacidade de nos 

reconhecermos não apenas como sujeitos ativos no processo de sua construção, mas 

também como objetos de outros sujeitos e, assim, partícipes de uma 

intersubjetividade, remetendo-nos a uma certa unidade. (GONÇALVES; LEITÃO, 

2016, p. 21) 

 

Nota-se a importância da memória para a composição da paisagem, sem os registros 

mnemônicos, não há de se falar numa noção paisagística, isso porque é a capacidade de 

rememorar que comporta e grava as experiências fenomenológicas de indivíduos e coletividade 

com o espaço. Logo, não rememorar esses sentimentos, ou não fazer, por meio de transmissão, 

surgir a afetividade com a paisagem, qualquer forma que se proponha induzir uma noção de 

paisagem que não pela sociedade, é falha, inefetiva e ineficaz. 
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Por isso, o direito que pretende proteger a paisagem, sem a participação inicial dos 

grupos sociais, não terá resultados, uma vez que, apesar de um conceito jurídico, não há 

sensibilização, sentimentos de respeito, cuidado, responsabilidade, reconhecimento e paisagem. 

O cenário protegido pela lei será desconsiderado não pela má-fé, mas por falta de compreensão 

de que o espaço ali projetado para ser protegido é importante para uma pessoa ou para várias. 

O direito que protege a paisagem deve compor uma proteção, que tenha por 

premissa e permita continuamente a participação humana, buscando na sociedade os 

sentimentos e os lugares a serem tutelados, mas incentivando a criação de novas paisagens. A 

memória é o que o direito possui para avaliar essas possibilidades, os sentimentos, assim como 

fez a Convenção Europeia de Paisagem em 2000. A salvaguarda jurídica deve entremear-se a 

narrativa paisagística e memorial para produzir os efeitos que as leis pretendam dar. 

A ausência da sociedade na formação paisagística produz a falta de reconhecimento 

e pertencimento, além da ineficiência jurídica de tutela do bem jurídico, assim, desdobra em 

outras problemáticas: a ausência de alteridade, e, por conseguinte, do espaço; a falta de 

responsabilidade com o meio em que habita; e a não identificação e o não reconhecimento com 

o lugar. Essas deformações causadas pela ausência da coletividade na formação da paisagem 

podem romper com a necessidade protetiva da paisagem, não unicamente a quem está no 

presente, mas em nível intergeracional, avaliando que sem a memória da paisagem no presente 

não se encontrará no futuro. 

Assim, com o auxílio da memória, outras noções ou sentimentos, com outridade, 

responsabilidade e reconhecimento, deve-se estabelecer, restabelecer ou manter esses liames de 

sensibilização, como serão apresentados a seguir. 

 

5.1 Memória, paisagem e alteridade 

 

Trabalhar uma proposta ética-moral que permita a convivência e a paz é uma 

questão debatida na filosofia e no direito, de formas isoladas ou compondo um diálogo entre 

elas. Busca-se encontrar a melhor proposição para a convivência em sociedade. A alteridade35 

é uma abertura tomada por pensadores da filosofia, ao qual o direito vem dando espaço e se 

apropriando para estruturar seu sistema, permitindo uma releitura material, formal e processual 

de seus textos e ciência, reavaliando regras e reinterpretando princípios. 

                                                           
35 ‘Ser Outro, pôr-se ou constituir-se como Outro’ (ABBAGNNO, 2000, p. 35). 
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O fenômeno jurídico, ou as relações dele decorrentes, depende do “eu” e de um 

“outro”, logo, “a presença de um outro é condição para a existência jurídica” (AGUIAR, 2006, 

p. 15). Embora o direito consolide em seu sistema a existência e as condições para o outro com 

igualdade, a alteridade se manifesta independentemente desse campo, é anterior a uma situação 

jurídica ou política, resultante das próprias contingências socais e das diferenças individuais. 

 

A alteridade pode ser vista e vivida como condição prévia, como anterioridade 

existente que está à minha frente e que me obriga a responder a ela em termos de 

conduta e posições perante o mundo. É o rosto do outro, do outro que existe, que sofre, 

que me desafia, que sente, que pulsa e erra, que sofre e vive a dor, a alegria e as 

opressões, que exige a construção ética, antes mesmo que iniciemos o desvelamento 

ontológico. (AGUIAR, 2006, p. 15) 

 

A alteridade elucida não uma ontologia, com caracterização e definição do que é o 

“Ser”, mas uma proposta de relação com o “Ser”, não se busca descobrir e identificá-lo, mas 

proteger esse “alter” que se manifesta diante do “Eu”. Um desses autores que trabalharam a 

noção de alteridade é Emmanuel Lévinas36 (1906-1995), desenvolvendo sua teoria e suas 

críticas éticas partindo da filosofia da experiência com que teve contato, mas se distanciou de 

tais pensamentos por entender não se encaixar totalmente em sua visão moral. 

Lévinas (2011) permanece com a visão fenomenológica como forma de se alcançar 

a ética, a infinitude, mas critica a ontologia de Heidegger por entender que ela cria limitações 

à existência e à imanência do “Ser”, totalizando-o ou, em outras palavras, objetificando no 

tempo e no espaço o ser humano, tornando-o objeto disposto à manipulação no mundo. 

“Lévinas acusa, também ele, a filosofia racionalista ocidental de teoreticismo e de violência na 

medida que, não enxergando sua origem não teórica, oculta seus pressupostos a ela inacessíveis, 

tornando-se incapaz de sair de si mesma” (BORDIN, 1998, p. 553). 

Ela, portanto, é definida como um estado de ser distinto e diferente, de ser outro. É 

a capacidade de empatia de perceber e acolher o outro no mundo, “[...] ultrapassa o 

reconhecimento do outro como sujeito, para alcançá-lo como ser único, livre e responsável, ao 

qual se deve respeitar em sua diferença e autonomia” (REIS; NAVES, 2017, p. 74). É a tomada 

ética-responsável para com pessoas. Por que não com a paisagem? Para isso precisa-se 

investigar o que é a alteridade. 

A alteridade é percebida inicialmente como uma relação entre pessoas, das 

particularidades do “outro” diferente de “mim”. Lévinas (2011) traz em sua tese uma relação 

                                                           
36 Emmanuel Lévinas foi filosofo nascido em uma família judaica na Lituânia, naturalizando-se posteriormente 

francês. Foi influenciado pelas obras de Martin Heidegger e pela filosofia fenomenológica de Edmund Husserl, 

traduzindo e introduzindo as obras desses autores para o francês. 
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entre sujeitos que estabelecerá uma proposta de cuidado, uma responsabilidade para o infinito37. 

“O foco já não é mais o eu perante o outro, mas os outros frente ao mesmo” (AGUIAR, 2006, 

p. 16). O outro é privilegiado, realçado em sua ética, é a partir dele que se poderá falar em um 

bom viver, na constituição ética individual e social, na não exterminação do outro e na 

possibilidade de enxergar o outro e conviver com ele. “É importante ressaltar que a alteridade 

em Lévinas não parte de uma negativa do ‘Eu’, ou igualdade entre o ‘Eu’ e o ‘Outro’, mas vai 

para além, partindo do princípio da existência do ‘Nós’ [...]” (RAMOS, 2018, p. 39). 

Percebe-se uma inversão na compreensão ética por parte do filósofo lituano. Para 

ele, há uma condição prévia de existência do outro, o que não era observado anteriormente ou, 

se visualizado, era tomado como uma relação jurídica em uma ficta igualdade e unidade, assim: 

 

Para abordar à alteridade, Lévinas se detém na questão do Eu, que será ilustrado como 

uma identidade, construída através da experiência [...]. Mas esse Eu egoísta entra em 

relação com o Outro, enquanto alteridade, uma alteridade não apenas formal (reflexiva). 

Assim como sou um Eu (Mesmo) com identidade, o outro também surge concretamente 

como possuindo uma identidade própria. Este Outro é livre, não podendo estar no domínio 

do Mesmo, pois jamais se identificará totalmente com o lugar do Mesmo. [...] Assim, 

pode-se notar que Lévinas abre a possibilidade de pensar a relação entre os homens não 

em termos de igualdade, mas de alteridade. A fraternidade humana está pautada na 

percepção de que cada homem é uma individualidade inalienável. (COSTA; REIS; 

OLIVEIRA; 2016; p. 16, 17, 19 e 20) 

 

A memória nesse aspecto é o agente que permitirá reconhecer e lembrar a existência 

e a permanência do outro enquanto ser no mundo, mesmo quando esteja em transformação, pois 

“o Eu não é um ser que se mantém sempre o mesmo, mas o ser cujo existir consiste em 

identificar-se, em reencontrar sua identidade de tudo o que lhe acontece” (LÉVINAS, 2011, p. 

24). Pode-se admitir que paisagens, pessoas, contingências, as relações com o espaço moldam 

constantemente as pessoas, o que os tornam singulares. 

O outro é visto como um ser de cuidados, “o Outro, que aparece com seu rosto 

desnudo, que demanda respeito e acolhida, por ser diferente [...]” (AGUIAR, 2006, p. 17), que 

permitam sua existência no infinito, longe das amarras ontológicas, totalizantes e reducionistas 

                                                           
37 Um dia, alguém mostrou sua preocupação diante de Lévinas quanto ao ‘caráter fantasmático’ de sua filosofia, 

em particular quando ela trata do ‘rosto do outro’. Lévinas não protestou diretamente. Porém, recorrendo ao 

argumento que acabo de chamar ‘pascaliano’ (‘é preciso que o outro seja acolhido independentemente de suas 

qualidades’), ele precisa exatamente ‘acolhido’, e sobretudo de maneira ‘imediata’, urgente, sem esperar, como se 

as qualidades, atributos, propriedades ‘reais’ (tudo o que faz com que um vivente não seja um fantasma) 

retardavam, mediatizavam ou comprometiam a pureza deste acolhimento. É preciso acolher o outro em sua 

alteridade, sem esperar, e portanto não se deter para reconhecer seus predicados reais. É preciso pois, para além 

de uma percepção, receber o outro correndo o risco sempre inquietante, estranhamente inquietante, inquietante 

como o estrangeiro (umheimlich), da hospitalidade oferecida ao hóspede como ghost ou Geist ou Gast. Não há 

hospitalidade sem essa implicação da espectralidade (DERRIDA, 2004, p, 131, grifo do autor). 
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que a tradição ocidental permitiu, como exemplo existem as atrocidades derivadas das grandes 

guerras mundiais, em que as pessoas eram vistas e assimiladas como objetos de uso, objetos 

manipuláveis, para quem usa de qualquer emoção ou capacidade, deixados marginalizados 

tanto pelos cuidados éticos quanto pelo direito. 

O pensamento da alteridade em Lévinas (2011) propõe bases fenomenológicas, a 

presença do outro ou a efêmera visualização do rosto pelo “eu” são experiências importantes 

para compreender o desvelamento do outro à ética. Contudo, à medida que trabalha sua tese, 

Lévinas (1988) afasta-se aos poucos da fenomenologia, como se observa a seguir: 

 

Todavia, quase a cada passo de sua reflexão, Lévinas afasta da exterioridade do rosto 

a experiência presidida pelo conhecimento. A fenomenologia, neste ponto, é 

abandonada por Lévinas: Não sei se posso falar de fenomenologia do rosto, pois a 

fenomenologia descreve o que aparece. Da mesma forma, me pergunto se posso falar 

de olhar voltado para o rosto, porque o olhar é conhecimento, percepção. Penso antes 

que o acesso ao rosto é liminarmente ético... O rosto é significação sem contexto... O 

rosto tem sentido sozinho. (LÉVINAS, 1988 apud CINTRA, 2002, p. 112) 

 

O afastamento com a filosofia da experiência não é sua rejeição, Lévinas apenas 

não resume seu pensamento a uma vertente filosófica, constrói seu raciocínio de abertura ética, 

com abertura a pensamentos especialmente de tradições judaicas para fundamentar seu 

posicionamento. O objetivo é não permitir um pensamento totalizante, um reducionismo do 

pensamento, que já se encontrava na ontologia da tradição ocidental (COSTA; REIS; 

OLIVEIRA, 2016). 

A importância e a influência da alteridade radical levinasiana são inegáveis, porém, 

encontram limites em sua aplicação, pois recaem apenas sobre as relações entre seres humanos, 

o que impede, à primeira vista, a perspectiva de alteridade no espaço, com os animais, com o 

não humano; ou com os conceitos de identidade e reconhecimento avaliados como fechamento 

conceitual, o que impede de conhecer o outro. Em relação ao espaço paisagístico, a alteridade 

em Lévinas (2011) não possui importância na efetivação da ética, participando unicamente 

como pano de fundo, para as relações humanas. 

Contudo, não é somente a interação entre as pessoas que deve ser objeto da 

alteridade, como já sinalizado por Foucault (2007), o espaço geográfico é a primeira relação 

com que uma pessoa tem contato e a primeira com que a memória retém lembranças. A 

alteridade (ipseidade ou outridade) pode ser pensada como um primeiro passo para uma 

concretização social de uma sensibilização à paisagem e à sua proteção, mas concebendo essa 

relação antiegocêntrica, que é a alteridade nas interações sociais com o cenário paisagístico. 
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Logo, a noção trazida por Lévinas (2011) deve ser ampliada no horizonte de 

sentidos, deve-se interpretar o termo alteridade para que seu conceito seja expandido de forma 

a abarcar novas complexidades. A paisagem, enquanto um complexo meio, seja pela 

composição por diversos elementos, seja por sua concretização enquanto cenário, deve ser fruto 

de uma revisão dos saberes e dos conceitos aprendidos, em razão das mudanças históricas, 

sociais e paradigmáticas que ocorrem, dando abertura a uma proteção paisagística eficiente e 

sensibilizada. 

 

Nesse sentido, aprender a complexidade ambiental, implica um processo de 

“desconstrução” do pensado para se pensar o ainda não pensado, para se 

desentranhar o mais estranhável de nossos saberes e para dar curso ao inédito, 

arriscando-se a desmanchar nossas ultimas certezas e a questionar o edifício da 

ciência. (LEFF, 2010, p. 196) 

 

A palavra é uma estrutura ausente de sentido próprio, sendo preenchida de 

memórias conceituais dadas nos mais diferentes momentos interpretativos, a disposição e a 

manipulação das mais diferentes áreas e ciências, na medida em que são inseridas no contexto 

(ECO, 2013). Nesse caso, rompe-se com os limites conceituais da alteridade, compreende-se 

que cada coisa é portadora de múltiplas significações, mantendo a estrutura gráfica ou a sua 

raiz etimológica. Logo, o cenário paisagístico pode ter sua proteção assegurada, percebendo a 

alteridade enquanto um signo contendo as memórias das relações entre seres humanos, espaço 

ou coisas. 

 A abertura filosófica para uma nova interpretação da alteridade foi percebida e 

utilizada enquanto um signo: é o que se abre para algo mais de significação que possa existir 

além do sentido originário (ECO, 2013). Promove-se, portanto, uma desconstrução, o 

desencaixe e o encaixe de princípios ou elementos que compõem o sentido, em vez de uma 

destruição de conceitos. É, portanto, a retomada das memórias das coisas ou palavras, à sua 

etimologia e descolando suas camadas heterógenas de sentido, observando que os textos 

arquivam as relações simbólicas. Assim como a memória em sua dinâmica é capaz de receber 

novas lembranças e armazená-las, a linguagem deve conferir semelhante compreensão, 

autorizando que novas interpretações sejam contempladas em seu texto. 

Autores como Jacques Derrida38 (1930-2004), que, dentro desse contexto de 

desconstrução, abre a semântica da alteridade para a de outridade, possuindo, além de uma 

ampliação conceitual, uma diferenciação na escrita sem perder o sentido original, contudo, 

                                                           
38 Jacques Derrida é nascido em El-Biar, Argélia. Seus principais trabalhos foram sobre filosofia da linguagem, 

psicanálise, teoria da literatura, ontologia, ética. 



120 
 

expandindo o conceito e o horizonte de aplicação à proposta de Lévinas. “Pode-se dizer que 

‘ela [a diferança (sic)] atravessa a ordem do entendimento’. Entendimento, de acordo com o 

tradutor, no sentido de ‘passar’ pelo interior de alguma coisa, bem como ‘transpor’ para além 

dela os seus limites” (DERRIDA, 2006 apud ANDRADE, 2017, p. 155). 

Derrida assume uma postura mais radical que Lévinas. Ao falar de alteridade, 

compreende o “outro” não somente como ser humano, assim: 

 

[...] “ética” de Lévinas, sem dúvida uma das mais ousadas, exigentes e justas da nossa 

contemporaneidade. Diferendos que não deixarão também de revelar que, na loucura 

da sua hiper-radicalidade, a desconstrução derridiana vai ainda mais longe na sua 

vigília e na sua fome de “ética”, de “justiça”, de “responsabilidade” e de “desejo de 

invenção” do que a ética Lévinasiana, a quem marcará inauditos e surpreendentes 

limites: limites que, pelo essencial, revelarão o “carno-falogocentrismo” do 

“humanismo” profundo da “ética” Lévinasiana – uma ética assumidamente sacrificial. 

(JUNGES; BERNARDO, 2012, p. 590) 

 

A diferença empregada por Derrida na escrita da outridade faz perceber que o 

diferente não pode ser contatado como um contrário absoluto; “a relação ética de Outridade 

inaugura um futuro que está além do devir da síntese ontológica de contrários opostos e das 

novidades produzidas por uma ordem mundial guiada pela racionalidade econômico-

tecnológica-ecológica dominante” (LEFF, 2012, p. 118). Dessa forma, as oposições e as 

contradições não podem ser tomadas como reducionismo ou anulação do outro; a outridade 

deve assumir que as diferenças sejam admitidas pelo “Eu”. Nessa lógica, percepções, tradições, 

compreensões divergentes do que se abrange como a paisagem pelos indivíduos e a coletividade 

devem estar inseridas nessa proposta ética, uma sinergia positiva das diversas relações com a 

paisagem. 

A memória atua no resgate da dialética das diferenças que a outridade permite, o 

bem viver entre indivíduos, expondo que esse mesmo convívio entre os diferentes permite a 

possibilidade de enxergar a paisagem como algo convergente. O cenário paisagístico é um 

espaço de alteridade que reconhece e aceita as contradições e as diferenças em seu núcleo, mas, 

ao receber essas noções, devolve e propaga uma ideia de comunhão, de reconhecimento e 

pertencimento. Portanto, ela é o cenário que permite a difusão da outridade, ao mesmo tempo 

que deve ser vista da mesma forma. 

 

A contradição aparece na dialética do pensamento como fases sobredeterminadas, 

antinômicas e antagonistas de entidades e de posições políticas incompatíveis, onde 

não existe dialogo possível para construir um estado de coisas diferentes [...] o dialogo 

abre possibilidade para além da “síntese” para a qual se desenvolveriam as 

“contradições objetivas” para superar o atual estado de coisas (LEFF, 2012, p. 118). 
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A paisagem e a memória do espaço e da alteridade abrem caminhos “[...] para uma 

política da diferença e para uma ética das relações sociais aberta para o dissenso, para a 

diferença e para a outridade, que nem sempre remetem a contradições ontológicas e políticas” 

(LEFF, 2012, p. 121). É através do diálogo entre as diferentes visões sobre a paisagem, as 

diversas memórias intuídas no âmbito individual e coletivo e a acepção das relações éticas que 

se poderá permitir uma outridade com o espaço. 

Ricoeur, observa a filosofia de Lévinas trabalhando-a sob um outro conceito (ou 

grafia) à ideia de alteridade, declarando-a como ipseidade39. Assim, “[...] em Ricoeur, o 

fenômeno da consciência configura uma experiência de alteridade por excelência porque reúne 

em si todo o trajeto ético do ser-imposto pelo Outro na figura da voz que se dirige na segunda 

pessoa, que em sua injunção específica convoca o Dasein [...]” (RUGGERI, 2016, p. 338, grifo 

do autor). Ainda, critica o radicalismo filosófico do lituano, sua negação da subjetividade 

ontológica e a historicidade em sua ética para o infinito40. Ricoeur propõe rever alguns 

argumentos apresentados pela ética da alteridade: 

 

O problema era aparentemente superar a dissimetria para explicar a reciprocidade e a 

mutualidade; ele agora mostra ser o inverso: como integrar à mutualidade a 

dissimetria originária, diante da suspeita de que essa dissimetria possa minar, a partir 

de dentro, a confiança no poder de reconciliação ligada ao processo do 

reconhecimento (RICOEUR, 2006, p. 272). 

 

Para Ricoeur, “a admissão da dissimetria ameaçada de esquecimento vem recordar, 

em primeiro lugar, o caráter insubstituível de cada um dos parceiros da troca; um não é o outro 

[...]” (RICOEUR, 2006, p. 272). O esquecimento de que o filósofo fala é aquele referente à 

memória extinta. Não rememorar que a diferença do outro constitui a base para a outridade é 

absolutizá-lo, retomá-lo como ser manipulável.  

Outrossim, Ricoeur (2006) considera a objetividade um dogmatismo, porque a 

subjetividade, por mais distante que esteja durante avaliação do fenômeno, está presente nos 

seres humanos. As cargas histórica, valorativa e semântica são relevantes para a composição 

das diferenças, e é a partir dessa dissimetria subjetiva que se poderá alcançar uma alteridade. 

Mas admite-se que a subjetividade deve ser avaliada e filtrada para compor a alteridade, uma 

                                                           
39 ‘Termo usado por Duns Scot para indicar a singularidade da coisa individual’ (ABBAGNANO, 2000, p. 584). 
40 Pode-se afirmar que a subjetividade em Lévinas [...] transcende do interior para alcançar o ‘Outro’ sem que seja 

perdida a alteridade, ou seja, a capacidade da responsabilização assimétrica em relação ao ‘Outro’ independente 

da presunção de que o ‘Outro’ também devesse sentir-se responsável. Nesse sentido, antes mesmo da compreensão 

e constituição de uma consciência, haveria uma relação (RAMOS, 2018, p. 39). 
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vez que história e ego fazem parte da nossa tradição; mais do que isso, são partes da 

fenomenologia que compõem as pessoas. 

 

A alteridade de outrem, como toda outra alteridade, se constitui em (in) mim e a partir 

(aus) de mim; mas é precisamente como o outro que o estranho é constituído como 

ego para si mesmo, isto é, como um sujeito de experiência a mesmo título que eu, 

sujeito capaz de perceber a mim mesmo como pertencendo ao mundo de sua 

experiência. (RICOEUR, 2006, p. 169, grifo do autor) 

 

A paisagem deve ser compreendida na outridade ou ipseidade; encontrar ou estar 

diante do meio paisagístico deve promover o mesmo cuidado ou responsabilidade semelhante 

atribuído aos seres humanos dentro da ética da alteridade. O conceito deve evoluir, descontruir-

se de seu significado primário, não para deixar de existir, mas para abrigar novos horizontes 

conceituais, como propõe Derrida. Dessa forma, a paisagem, que imprime uma necessidade de 

sensibilizar a sociedade da sua importância, encontraria na alteridade caminho para ser 

protegida. Ao passo que, com Ricoeur (2006), a dissimetria, ou diferenças axiológicas, 

ontológicas e históricas, deve estar inserida nesse contexto ético para que essa diversidade 

auxilie na construção de um sentido, conceito e tutela da paisagem. 

Assim, elucida: 

 

A alteridade é vizinha do grau zero no sentimento de familiaridade: nós nos 

encontramos nela, nos sentimos à vontade, em casa (heimlich) na fruição do passado 

ressuscitado. Por outro lado, a alteridade está em seu auge no sentimento de estranheza 

(a famosa Unheimlichkeit do ensaio de Freud, “inquietante estranheza”). Ela é 

mantida em seu grau médio, quando o acontecimento rememorado é, como diz Casey, 

trazido de volta [...]. (RICOEUR, 2007, p. 56, grifo do autor) 

 

É possível pensar uma alteridade ou um zelo com as coisas, com o espaço, com a 

paisagem, para isso, as lembranças ou o resgate delas devem proporcionar condições de 

cuidado, percebendo a individualidade de cada paisagem composta no mundo e como ela é 

essencial para o vínculo com outras pessoas e coisas. Ao mesmo tempo, deve promover a quem 

lembra o significado que a paisagem observada exprime, tocando sujeito ou coletividade para 

que projete a paisagem no infinito. 

Portanto, o espaço geográfico (Pays) busca ser interpretado de forma semelhante 

ao rosto (Visage) do outro, proposta na ética levinasiana. A proteção do espaço paisagístico 

deve estar pautada na mesma ideia de responsabilidade, cuidado que um indivíduo tem com o 

outro. A memória deve guiar essa compreensão de respeito e tutela do outro à paisagem, 

lembrando do pertencimento existente com o lugar que se permite conviver em alteridade, para 

que, assim, ao enxergar o meio paisagístico, também se perceba a relação de outridade do “Eu” 
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com o espaço, para que permaneça no infinito (em seu sentido intergeracional, para futuras 

gerações), de acordo com cada momento social e história da sociedade. 

A paisagem (Pays du Visage), para que possa ser protegida e abraçada pelos 

sujeitos, necessita constar da ideia última de Lévinas em uma interpretação a alcançar a 

paisagem a qual a face proporciona; o conceito de que “não matarás” o outro sujeito entende-

se ser atribuído para a paisagem em sentido de “não destruirás”. A história, as memórias, as 

relações sociais e espaciais devem ser compreendidas numa outridade, visto que é dentro do 

cenário paisagístico (espaço) que se constitui a convivência social, a tal ponto que se possa 

estabelecer a ideia de responsabilidade, que será abordada no próximo item. 

 

5.2 Memória, paisagem e responsabilidade 

 

A alteridade, ou sua vertente mais radical, a outridade, pode ser tida como uma 

primeira forma de sensibilização das pessoas para uma proteção e acolhimento do outro, seja 

ele outro indivíduo ou não humano (como o espaço geográfico). O espaço geográfico, 

anteriormente citado, apesar de possuir diferenças, morfológicas, geológicas, ambientais e 

perceptivas, para uma construção ética da outridade, é importante a existência dessa 

diversidade, pois detém um significado em comum: o da responsabilidade com esse diferente. 

A responsabilidade aqui trazida não se limita ao conceito jurídico apenas, em que 

há uma responsabilidade de reparar, fazer, não fazer, dar, diante de um fato ou uma obrigação 

jurídica; é ao mesmo tempo “[...] uma doutrina moral e jurídica na qual a responsabilidade é 

enquadrada por códigos elaborados, que colocam delitos e penas nos pratos da balança da 

justiça” (RICOEUR, 2006, p. 119). A responsabilidade sem uma proposta ética anterior ao 

direito não possui mesma imperatividade, somente a força da lei não garante a compreensão e 

o entendimento social de se ser responsável por algo ou alguém. 

Contudo, se essa condição axiológica existir previamente, os participantes da 

sociedade podem entender a vontade normativa, pois ela derivará da própria vontade social. Por 

isso, Ricoeur crítica a visão restrita de uma responsabilidade limitada ao fenômeno jurídico: 

 

A ideia de responsabilidade subtrai a de imputabilidade à sua redução puramente 

jurídica. Sua principal virtude é salientar a alteridade implicada no dano ou no 

prejuízo. Não que o conceito de imputabilidade seja estranho a essa preocupação, mas 

a ideia de infração tende a dar como contrapartida ao contraventor apenas a lei que foi 

violada. A teoria da pena que pode ser lida na Doutrina do direito, de Kant, sob o título 

“Direito de punir e de perdoar”, conhece apenas a violação da lei e define a pena pela 

retribuição, sendo o culpado merecedor da pena em razão apenas de seu crime 

enquanto violação da lei. Daí resulta a eliminação como parasitária ele toda prestação 

de conta seja da correção do condenado, seja da proteção dos cidadãos. A reparação 
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sob a forma de indenização ou outra faz parte da pena, na qual um dos critérios é fazer 

o culpado sofrer em razão de sua falta. Esse fazer sofrer como réplica à infração tende 

a ocultar o primeiro sofrimento que é o ela vítima. É na direção da vítima que a ideia 

de responsabilidade reorienta a de imputabilidade. A imputabilidade encontra assim 

seu outro do lado das vítimas reais ou potenciais de um agir violento. (RICOEUR, 

2006, p. 121-122) 

 

O que se pretende com a responsabilidade é tomá-la como um fenômeno resultante 

da vivência com pessoas e espaço, a noção de que a existência do outro (para além do sentido 

de Ser) é importante para a convivência social, para a própria noção de direitos e deveres, 

sobretudo, para a construção de uma noção de paisagem. Essa ideia paisagística nasce pelos 

diversos elementos dispostos nos espaços que promovem afetividade com quem visualiza e 

interage. Essa mesma diversidade de olhares para o espaço projeta percepções diversas e, 

naquilo que for convergente para a sociedade ou para um grupo, compreende-se como um meio 

paisagístico. 

Portanto, a responsabilidade é em defender e proteger o outro (indivíduo e 

paisagem) para que desenvolvam uma afinidade com o espaço paisagístico e para que as 

presentes e futuras gerações absorvam essa perspectiva. Por isso, a noção de outridade é 

importante para a responsabilidade, o encontro do outro “[...] tornando-o responsável por um 

futuro melhor para ele e para toda a comunidade local e/ou global [...] não podendo o indivíduo, 

na formação e construção da cidade e uso da paisagem como um todo, se furtar a esse seu 

compromisso” (CUSTÓDIO, 2014, p. 2). Sem essa ética do cuidado, não se permite caminhar 

para a responsabilização de pessoas e coletividade. A ética é o primeiro passo para 

responsabilidade, inclusive a jurídica. 

Dessa forma, outridade, ou ipseidade, não pode ser confundida com a 

responsabilidade; ambas fazem parte do percurso ético, mas têm condições diferentes. Lévinas 

retorna aos ensinamentos judaicos da Bíblia para iniciar sua análise a respeito da alteridade. 

Ricoeur perfaz, analogamente, o mesmo percurso, retornando aos textos bíblicos para 

identificar a noção de responsabilidade e a diferença com a ipseidade: 

 

Responsabilidade não é, pois, afirmação ele ipseidade, mas resposta que segue o 

modelo do “eis-me” de Abraão. 

É a possibilidade do assassínio - tema por meio do qual Hobbes inaugura a política 

dos modernos -, possibilidade evocada já nas primeiras páginas sobre a guerra, que 

abre a questão da relação mútua. Se é verdade que “Outrem é o único ser que posso 

querer matar” [...], que recurso e que socorro pode invocar a “resistência ética” [...] 

Totalidade e infinito não se confronta ao aspecto institucional dessa resistência. O 

livro é interrompido na obrigação de entrar no discurso e de deixar-se ensinar pela 

bondade, pela não-violência da paz. A figura subjacente do outro é a do professor de 

direito que ensina. A justiça, que coloca em cena um terceiro, não me atinge senão 

por meio do rosto de outrem: “O terceiro olha para mim nos olhos de outrem - a 
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linguagem é justiça” [...] Nesse sentido, a ética do rosto isenta, em Totalidade e 

infinito, de uma elaboração distinta da problemática do terceiro. “A assimetria elo 

interpessoal” [...] que estava no começo [...]. (RICOEUR, 2006, p. 172, grifo do autor) 

 

A linguagem é o campo frutífero para a difusão e a assimilação tanto da alteridade 

quanto da responsabilidade. A busca interpretativa nos textos religiosos pelos dois filósofos é 

base para uma ação moral, não por força religiosa, mas por uma constatação ético-histórica. A 

memória desses textos, das narrativas religiosas, memória-arquivos, já percebe e reconhece a 

noção de responsabilidade e ipseidade nos grupos. 

Nesse momento, a memória na sociedade atual tem a função de lembrar, seja por 

meio de arquivos e documentos ou pela manifestação do (in)consciente dessa relação moral, 

reproduzindo-a em vários momentos, atravessando gerações. A paisagem passa a ser vista como 

um objeto de responsabilidade da sociedade, pois rememora-se que os humanos são 

pertencentes à natureza, consequentemente, ao espaço que habitam e, posteriormente, dos 

Estados, resultado do sentimento legítimo dos indivíduos de pertencimento e reconhecimento, 

de uma responsabilidade para a tutela da paisagem. 

Há, no pensamento de Ricoeur (2006, p. 107), um reconhecimento da 

responsabilidade ou, como ele propõe: “[...] um parentesco semântico estreito entre a atestação 

e o reconhecimento de si, na linha do ‘reconhecimento da responsabilidade’ [...]”. A 

responsabilidade é sustentáculo para a ética da paisagem; ela inaugura nos indivíduos uma 

necessidade de mudança de postura diante do mundo, do espaço que se habita. Logo, essa noção 

individual alcança a coletividade, assim: 

 

Delineia-se o “Princípio Responsabilidade”, parte constitutiva da liberdade humana, 

na região da Ética, como a imposição de deveres perante a preservação do mundo [...] 

Trata-se, em síntese, de uma nova ética, apta a enfrentar as complexidades do mundo 

atual, revelando-se como uma nova postura em relação ao mundo e às suas 

tecnologias, e visando, através de condutas responsáveis [...]. (RICOEUR, 1996 apud 

BENTES, 2012, p. 177-178) 

 

Ainda dentro desse pensamento, 

 

[...] a ética da responsabilidade objetiva uma reformulação dos princípios, no âmbito 

filosófico e um novo modelo para a educação, com a finalidade de conter o ímpeto 

humano de dominação. Nesse sentido, propugna-se por uma vida digna não apenas 

para a espécie humana, mas para a natureza como totalidade. (BENTES, 2012, p. 179) 

 

Se observada a Convenção Europeia de Paisagem, há, por parte do texto, essa 

preocupação em inserir à sociedade essa responsabilidade, em seu preâmbulo: “Persuadidos de 

que a paisagem constitui um elemento chave do bem-estar individual e social e que a sua 
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protecção (sic), gestão e ordenamento implicam direitos e responsabilidades para cada cidadão” 

(PORTUGAL, 2000, p. 1), assim, designa individualmente, e coletivamente entre pessoas e 

países, a responsabilização pela proteção da paisagem. Logicamente, somente a produção de 

uma convenção não gera plenos efeitos; é necessário um trabalho com a sociedade, de 

cuidado/outridade e compreensão com o espaço paisagístico que se delineia. 

A convenção expõe, em seu texto, o que se vem tentando delinear nesta pesquisa. 

Sem indivíduo ou seu grupo de convivência, não há chances efetivas de se concretizar a 

paisagem, menos ainda de se abordar uma proteção, seja ela de nível social ou jurídico. As 

pessoas são parte na construção de uma paisagem, por isso mesmo, sem alteridade e 

sensibilização, não há como a responsabilidade possuir efetividade 

Assim: 

 

Ser responsável efetivamente por alguém ou por qualquer coisa em certas 

circunstâncias (mesmo que não assuma nem reconheça tal responsabilidade) é tão 

inseparável da existência do homem quanto o fato de que ele seja genericamente capaz 

de responsabilidade ─ da mesma maneira que lhe é inalienável a sua natureza falante, 

característica fundamental para a sua definição, caso alguém deseje empreender essa 

duvidosa tarefa [...]. (JONAS, 2006, p. 175) 

 

A responsabilidade, em uma noção ética com a paisagem, deve ser vista como algo 

inerente ao ser humano, a ponto de estar armazenada em sua memória, tendo em vista a 

afetividade com o espaço e a proteção daquilo que considera paisagem, mas, sobretudo, as 

outras percepções de outros indivíduos ao que atém como meio paisagístico. A rememoração é 

o caminho é o que guarda e ao mesmo tempo expõe esse sentimento de responsabilidade, o que 

implica uma pretensão de responsabilidade fora do seu tempo, ou seja, os cuidados com a 

paisagem devem permanecer no presente, para as atuais gerações, mas também devem ser 

mantidas para gerações vindouras. 

Então:  

 

Percebe-se que a paisagem vai além da sua espacialidade, ela é reprodução de valores 

da comunidade. Representa sua história, sua atualidade e, por isso, deve ser protegida 

para as futuras gerações, ou seja, é intergeracional, avançando além de uma única 

geração em três perspectivas: passado, presente e futuro. (CUSTÓDIO, 2014, p. 109) 

 

O cenário paisagístico investido de uma compreensão responsável permite o olhar 

mnemônico, compreendendo a fenomenologia da paisagem com o sujeito, desde o passado, no 

presente, mas permitindo entender a importância daquele lugar na vida social e individual das 

pessoas. A paisagem permite um acesso à memória, à história de uma civilização, mas é também 
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com o seu auxílio que se consegue resgatar a responsabilidade e a outridade com o espaço, em 

uma melhor qualidade de vida para os viventes. 

 

Assim, a partir de uma experiência do passado que constrói os modelos culturais de 

apreensão da realidade e são frutos da inserção de uma sociedade num ambiente 

dinâmico, e através da observação das transformações na paisagem, as pessoas 

conseguem visualizar na paisagem do presente as modificações que poderão ocorrer 

no futuro. (ALENCAR, 2007, p. 107) 

 

A responsabilidade liga-se ao dever de proteção da paisagem, das relações entre as 

pessoas. No encontro com o outro, tem-se a responsabilidade de cuidar e respeitar aquele que 

aparece como um diferente. Por conseguinte, há um sentido coletivo de responsabilidade, de 

tudo aquilo que não somente identifica o “Eu”, mas também os outros (des)conhecidos, sendo 

essencial para a manutenção de uma identidade coletiva. A paisagem é uma dessas identidades 

coletivas, desenvolvendo uma noção de que esse coletivo está presente ou poderá estar em um 

futuro, assim tendo uma proteção e responsabilização intergeracional. 

 

[...] a proteção do direito à paisagem é essencial ao bem-estar dos seres humanos, 

tanto das gerações presentes como das futuras, e, como já dito, a proteção da paisagem 

assegura o bem-estar que, em uma instância, é um dos fins da qualidade de vida. O 

Direito à Paisagem é o direito a ter acesso à memória de uma comunidade que 

resguarda a identidade social dos indivíduos. (CUSTÓDIO, 2014, p. 161) 

 

Uma possível responsabilidade jurídica deve pressupor uma ética da 

responsabilidade, que lembre ao Direito a importância que o cenário paisagístico carrega. Dessa 

forma, como se vê a seguir, esclarece-se o entrelace, o ajuste, entre paisagem, memória e 

responsabilidade: 

 

Em suma, entendida assim, a “responsabilidade” não fixa fins, mas é a imposição 

inteiramente formal de todo agir causal entre seres humanos, dos quais se pode exigir 

uma prestação de contas. Assim, ela é precondição da moral, mas não a própria moral. 

O sentimento que caracteriza a responsabilidade – não importa se pressentimento ou 

reação posterior – é de fato moral (disposição de assumir seus atos), mas em sua 

formalidade pura não é capaz de fornecer o princípio efetivo para a teoria ética, que 

em primeira e última instância tem a ver com a apresentação, reconhecimento e 

motivação de finalidades positivas para o bonum humanum. (JONAS, 2006, p. 166) 

 

Por fim, a tomada de uma posição responsável com o outro insurge ao Poder 

Público, Estado ou grupo de países compor em seus sistemas uma responsabilidade derivada 

dessa condição moral coletiva. Esses agentes se sentirão na obrigação ou serão pressionados 

pela sociedade a proteger a paisagem, a ter responsabilidade, com pessoas e com o espaço, visto 

ser um apelo social. Assim: 
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Ainda seguindo o argumento do senhor Feinberg, diria que duas condições têm de estar 

presentes para a responsabilidade coletiva: devo ser considerado responsável por algo que 

não fiz, e a razão para a minha responsabilidade deve ser o fato de eu pertencer a um grupo 

(um coletivo), o que nenhum ato voluntário meu pode dissolver, isto é, o meu pertencer ao 

grupo é completamente diferente de uma parceria de negócios que posso dissolver quando 

quiser. [...] Esse tipo de responsabilidade, na minha opinião, é sempre política, quer apareça 

na forma mais antiga em que toda uma comunidade assume a responsabilidade por qualquer 

ato de qualquer de seus membros, quer no caso de uma comunidade ser considerada 

responsável pelo que foi feito em seu nome. O último caso tem, é claro, mais interesse para 

nós, porque se aplica, para o bem e para o mal, a todas as comunidades políticas, e não apenas 

ao governo representativo. (ARENDT, 2006, p. 217) 

 

O direito nessa intercessão social e política será efetivo se a participação social, 

com responsabilidade e outridade, forem bases para uma proteção legal. O sistema jurídico será 

como parte de uma memória, que lembrará para quem se esquece e continuará lembrando para 

as presentes e as futuras gerações o que a paisagem configura como mais importante e que será 

estudado ao final: o sentimento de reconhecimento e pertencimento. 

 

5.3 Memória paisagem, reconhecimento e pertencimento 

 

Os sentimentos de pertencimento e reconhecimento são crenças subjetivas que 

permitem uma união entre indivíduos. As pessoas que se encontravam atreladas a um egoísmo, 

frente à afeição de outridade e responsabilidade, identificam a si mesmas como membros de 

uma coletividade na qual símbolos expressam valores, aspirações, emoções. Esses sentimentos 

ressaltam características culturais de se pertencer e se reconhecer em um espaço. Busca-se 

evidenciar uma proximidade de pessoas com o ambiente, a paisagem deve ser tida como algo 

tão próximo que, por mais distante que alguém esteja dela, ela ainda lhe seja familiar; irrompe 

uma memória afetiva com a paisagem. 

A memória da paisagem, o seu recordar e perceber a importância da paisagem para 

si e para a coletividade é um signo que emite um significado construído pela fenomenologia 

dos sujeitos com o espaço “[...] como processo histórico de integração pelo homem, nos níveis 

culturais e individuais, de tudo o que foi desenvolvido por seus antepassados” (ALENCAR; 

FREIRE, 2007, p. 309). Um signo sob um significado semelhante ao de estar com familiares 

ou amigos, a afetividade e a subjetividade de quem está passando pela experiência devem ser 

levados em conta para que essa miscelânea de vivências seja transmitida para o terceiro, 

acolhendo e percebendo essa carga que recebe. 

Logo: 

 



129 
 

Da mesma maneira como no caso familiar do qual ele extrai seu simbolismo, esse fato 

engendra algo mais do que uma simples obrigação: uma identificação emocional com 

o coletivo, o sentimento de “solidariedade”, que é análogo ao amor pelos indivíduos. 

E mesmo a solidariedade de destino pode assumir o papel da origem comum em 

termos afetivos. (JONAS, 2006, p. 183) 

 

O “Eu”, afetado pelas pessoas que o cercam, permite o vínculo de reconhecimento 

e pertencimento; essa mesma identificação pode ser compreendida no espaço. O sujeito, ao se 

dar conta do meio que o cerca, deve perceber como ele lhe afeta “[...] a personalização do 

ambiente e a relação de reciprocidade da ‘afetação’ (afecção, páthos) [...] ao projetarmos no 

ambiente nossa identidade, estilo de vida etc., criamos uma organização espacial que nos afeta, 

modificando-nos também” (ALENCAR; FREIRE, 2007, p. 311). Por outro lado, ao imprimir a 

subjetividade na paisagem, ela é modificada, pois recebe e precisa da perceptividade para se 

estruturar e permanecer como algo importante, “ou seja, a paisagem é mediação entre os 

indivíduos e o mundo em que vivem, garantindo reconhecimento de pertencimento a uma 

sociedade, o que conduz à interação social” (CUSTÓDIO, 2014, p. 65). 

A paisagem é lugar para expor e captar sentimentos mútuos: de hospitalidade, de 

reconhecimento, sentimento, identidade; em uma relação entre humanos e a paisagem-

indivíduo. Essa gama de sentimentos destacada deve permitir ao meio ambiente uma integração, 

a extensão do ser humano na paisagem e vice-versa, expressada a seguir sob a perspectiva da 

natureza vegetal, porém, estendendo a interpretação à natureza do espaço: 

 

O ato essencial do vegetal é o dom, no sentido de doação (le don). E seu modo de 

viver é o “vivre ensemble”, “living together” se quisermos remeter, novamente, a 

Derrida. Há uma palavra inglesa que traduz bem isso, e que é também 

intraduzível: togetherness. O vegetal nos leva a pensar que há uma ética que se baseia 

mais em dividir mais que em reter, em acolher mais do que em escolher, em ofertar 

mais do que em apartar. Uma ética da generosidade, que é, em última instância, uma 

ética da hospitalidade. Mais não digo, senão: “olhai os lírios do campo…”. 

(MÜLLER, 2017, s.p., grifo do autor) 

 

Essa troca de afetividade deve ser objeto da memória, pois o reconhecimento e o 

pertencimento são produzidos no decorrer da percepção (RICOEUR, 2007). Logo, se não 

rememorados imediatamente, ficam guardados e alocados na memória, esperando o momento 

para serem desvelados ou recalcados, a depender da experiência vivida. Essa capacidade de 

registro desses sentimentos se deve pela capacidade de apreender o conteúdo percebido no 

espaço, como se revela, 

 

[...] a memória espacial tem direito a uma menção distinta. Ficamos surpresos, ao 

mesmo tempo, com a amplitude e com a precisão da informação, e com certa estreiteza 
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inerente ao caráter abstrato das condições de experiência relativamente às situações 

concretas da vida, em relação, além disso, às outras funções mentais e, enfim, em 

relação ao envolvimento de todo o organismo. (RICOEUR, 2007, p. 433) 

 

A memória permitirá gravar o conteúdo material e subjetivo da paisagem. A 

assimilação desse conteúdo pode autorizar sua expressão posterior, devolvendo a resultante 

subjetiva à paisagem, contribuindo com a responsabilidade e a outridade41. Dessa forma, os 

gatilhos para ativar a lembrança são: para o pertencimento, a interligação do indivíduo, a sua 

inserção no meio em que habita; identificando a ele os relatos, os textos podem contribuir para 

despertar o pertencimento (CUSTÓDIO, 2014), e “o reconhecimento também pode apoiar-se 

num suporte material, numa apresentação figurada, retrato, foto, pois a apresentação induz a 

identificação com a coisa retratada em sua ausência” (RICOEUR, 2007, p. 438), mas não ignora 

as possibilidades cognitivas e imateriais para se reconhecer. 

Quanto ao reconhecimento, esclarece-se que: 

 

Ainda resta voltar do fato elo reconhecimento rumo à presunção da sobrevivência: 

reconhecer uma lembrança é reencontrá-la. E reencontrá-la é presumi-la como 

principalmente disponível, se não acessível. Cabe, pois, à experiência do 

reconhecimento remetê-la a um estado de latência da lembrança da impressão 

primeira cuja imagem teve de se constituir ao mesmo tempo que a afecção originária. 

(RICOEUR, 2006, p. 137) 

 

O que se alça de importante é que a paisagem, ou o espaço a ser visto como cenário 

paisagístico, pertença ao cotidiano social, reavivando ou introduzindo na memória percepções 

cotidianas de uma experiência com o lugar de paisagem. Costa (2008), como se vê a seguir, dá 

uma ideia de como essa relação cotidiana, memória e espaço, permite ressaltar o sentimento de 

pertencimento e reconhecimento: 

 

A identificação do sujeito com a paisagem é explicitada pela relação cognitiva, onde 

a construção da memória do lugar, é representada pelas atividades cotidianas onde se 

produz formas de espaço culturalmente construídas. Cada indivíduo apreende o 

entorno, utilizando diversos registros de atividade cognitiva, construindo uma relação 

paisagem-memória que se manifesta em recortes territoriais. Nesse momento o espaço 

torna-se lugar, é recortado afetivamente. Para Bourdin, “o sentido de pertença é 

resultado do conjunto de recortes que especificam a posição de um ator social e a 

inserção de seu grupo de pertença a um lugar”. (BOURDIN, 2001 apud COSTA, 

2008, p. 152) 

 

                                                           
41 [...] a coisa reconhecida é duas vezes outra: como ausente (deferente da presença) e como anterior (diferente do 

presente) [...] essa alteridade complexa apresenta por sua vez graus que correspondem aos graus de diferenciação 

e de distanciamento do passado em relação ao presente (RICOEUR, 2007, p. 56). 
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A memória, nesse aspecto, produz a identificação do indivíduo na paisagem, 

construindo uma narrativa histórica de reconhecer e pertencer ao espaço, que será perpetuada 

para outros sujeitos, por meio de fotos, arquivos, monumentos, imagens, tudo o que puder 

reconstituir a memória da paisagem. Outrossim, ao mesmo tempo, será base para uma 

concepção legal de tutela e defesa da paisagem, como subsidiária e reforço à perspectiva social 

e individual com a paisagem. 

Ricoeur (2007, p. 443) permite concluir a capacidade mnemônica no auxílio à 

paisagem quando indica que “[...] é o reconhecimento que nos autoriza a acreditar: aquilo que 

uma vez vimos, ouvimos, sentimos aprendemos não está definitivamente perdido, mas 

sobrevive, pois podemos recordá-lo e reconhece-lo”. Assim, a manifestação de uma relação 

afetiva com a paisagem tem um auxílio mnemônico para se consolidar no cotidiano social, “[...] 

o momento do reconhecimento efetivo marca a reinserção da lembrança na massa da ação viva” 

(RICOEUR, 2007, p. 447). 

O pertencimento e o reconhecimento trazem à pessoa uma proposta de sentimentos 

que permitem avaliar e construir em sua mente aquilo que deve ser a paisagem. Essa mesma 

condição, após a elaboração pessoal, é posta à sociedade, observando o que cada um entende 

do espaço como paisagem, colhendo os elementos em comum para unir e transmitir o cenário 

paisagístico daquela sociedade. A memória apresenta, assim, igual perspectiva, uma vez que a 

concepção de lembrança passa por uma propositura individual em que se observam os filtros 

das memórias individuais, porém, quando lançados à coletividade, a memória social irá filtrar 

e estabelecer o que compõe ou não a rememoração do grupo. 

Observa-se, portanto, que toda a expressão de paisagem se delimita pela 

importância emanada pela sociedade. O longo trajeto até sua constituição como bem de valor 

social e/ou jurídico é trilhado, inicialmente, numa propositura individual, em que uma pessoa 

observadora constrói sua percepção e sua relação com o espaço. Em seguida, essas projeções 

de cada pessoa são lançadas no espaço a ser definido como paisagem. 

São os cruzamentos de olhares distintos sobre o mesmo local, as experiências 

diversificadas de cada sujeito, que irão construir, diante dos elementos físicos do lugar, o 

sentido de paisagem; o que era uma afetividade particular torna-se algo coletivo. A alteridade, 

a responsabilidade, o reconhecimento e o pertencimento são bases que auxiliam a constituição, 

a permanência e a busca por novos lugares, que se tornarão paisagem. Essa conjuntura social e 

sentimento com a paisagem faz com que o poder público não ignore os anseios socais com o 

espaço, construindo uma tutela, uma defesa jurídica e jurisdicional da paisagística, tendo por 

fora o apelo da sociedade, que inicialmente filtrou e determinou o que seria ou não protegido. 
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O bem jurídico paisagem surge como proteção remediadora, um reforço à proteção e à afinidade 

da coletividade com o espaço. 

Contudo, esses sentimentos, a ideia de paisagem e a sua formação, o direito e a sua 

proteção só se concretizam em virtude da memória; é ela o instituto que formata todos os outros, 

que molda o que as pessoas são e serão em um sentido íntimo e individual, com toda a captação 

do que se percebe, interage e se grava. Os aspectos cognitivos e psicológicos para a constituição 

de cada indivíduo recaem sobre a coletividade e as memórias coletivas, ao passo que as 

memórias advindas dos grupos a que cada sujeito pertence também modificam seu pensamento 

ao longo do tempo. 

As pessoas são moldadas pelas memórias, boas ou ruins, de um tempo próximo ou 

afastado, mas o que se percebe é que a experiência fenomenológica do sujeito com outro e dele 

com o espaço são vias de mão dupla, em que um modifica o outro, e cada um arquiva e 

rememora o que lhe marca. Dessa forma, assim como a memória é feita de marcas, impressões 

que ficaram dispostas no consciente ou no inconsciente humano, a paisagem também é 

composta de marcas, resultantes dos sentimentos dispostos pelos olhares de indivíduos e de 

seus grupos que são cruzados para a descoberta dos quais os conjuntos de elementos são 

atribuídos valores e que, assim, constituem a paisagem. A premissa é de que a paisagem surge 

de uma avaliação de pessoas, para que possa se constituir objetivamente como lei, como 

princípio, qualquer forma de proteção que o direito possa dar. 

 

A preservação das paisagens da memória requer um exercício prospectivo, uma vez 

que a memória é constituída de fragmentos dispersos e às vezes sem nexos. Nos mais 

recônditos lugares ou nas mais simples manifestações, sempre poderemos encontrar a 

memória em suas mais diversas particularidades, como uma presença que nos habita 

através das lembranças e recordações. A paisagem reveste-se de elementos 

nostálgicos que invadem sua essência e permitem se contaminar por outras memórias, 

outras recordações, outros lugares da memória e evocam fragmentos do passado que 

se cristaliza em um imaginário. (LINS, 2000 apud COSTA, 2008, p. 154) 

 

Assim, observa-se que a memória, enquanto perspectiva fenomenológica, é um 

agente determinante para se promover a paisagem, sua tutela social e jurídica, pois é nela que 

se conservam a linguagem, as culturas, as tradições, as experiências de vida de cada sujeito no 

mundo. Ao mesmo tempo, a memória não é referenciada na perspectiva singular, é também 

uma proposta coletiva, que permitirá, por meio de arquivos, leis, documentos, monumentos, 

relembrar a gama de sentimentos dispostos na sociedade. As mais variadas formas de memória 

contribuem para a existência do ser no mundo e para com a sua relação com a passagem. 
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A memória é que sempre permitirá encontrar a relação da humanidade com o lugar 

que convive, é o filtro emocional e fático, é a guia, a guardiã da paisagem para as presentes e 

as futuras gerações. Sem ela, não se pode falar em existência, muito menos de paisagem. 

Ricoeur (2007), ao longo de seus pensamentos, reforça essa narrativa e a importância da 

memória, evidenciando seu papel na vida humana, concluindo a necessidade e a possibilidade 

da memória na proteção paisagística. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante do que foi apresentado, observa-se que a memória se constitui como um 

importante fator para a vida humana e para a paisagem. Ela envolve a humanidade, 

apresentando-se como um fenômeno capaz de reter fatos do passado e trazê-los ao presente, 

além de permitir a formação das noções de espaço, linguagem, tradições, culturas, 

inteligibilidade e contribuir até na própria formação jurídica. A rememoração é a base para a 

formação da personalidade de cada sujeito, formadora também dos grupos e das sociedades 

presentes antes e hoje no mundo, que molda e constrói sentidos de paisagens. 

A filosofia, a psicologia, a psicanálise e a neurociência, diferentes tipos de ciências, 

estudam, sob perspectivas de seu próprio sistema científico, o funcionamento da memória para 

conceituar e delimitar a ação mnemônica. Psicanálise e psicologia debruçam-se sobre o 

funcionamento do consciente e do inconsciente mnemônico; a neurociência analisa as relações 

fisioquímicas e a organicidade da mente no que diz respeito à rememoração; e, por fim, o 

pensamento filosófico inaugura os questionamentos sobre as potencialidades da memória e sua 

forma de armazenamento, partindo dos mitos gregos até a filosofia contemporânea. 

A mitologia grega foi importante para a tradição ocidental, pois ela amparou 

respostas apresentadas pelos gregos às perguntas sobre fenômenos do mundo e características 

humanas; assim, contavam histórias sobre deuses, heróis, monstros e afins na intenção de trazer 

explicações. A titã Mnemosine, como uma dessas representações, foi tratada com 

circunspecção, pois permitia aos oráculos e aos poetas retomar o passado com o intuito de 

relembrarem feitos históricos, o culto aos deuses. Era essa deusa que decidia quem e o que iria 

se rememorar; dentro de sua ambivalência, controlava o lembrar e o esquecer. 

Como titã, Mnemosine não era uma figura representável. Tentavam apresentá-la 

como giganta ou remetiam sua imagem a uma forma bizarra, além de ser confundida como uma 

ação ou um aspecto do tempo, o seu irmão, Cronos. Contudo, memória e tempo são fenômenos 

distintos, encarnados em duas figuras mitológicas, mas que, em muitas ocasiões, atuavam em 

concomitância. A memória impede que o tempo destrua por completo as histórias e as 

lembranças dos indivíduos, imortaliza, afasta a degradação temporal causada nos corpos dos 

mortais, preservando histórias e fatos em seu poder.  

Já as filhas da titânide com Zeus, as musas, que desfrutam de habilidades específicas 

ligadas às artes, à astronomia, à história, são formas especializadas de manter e perpetuar 

lembranças. Esse mito é uma metáfora à grandiosidade da memória, representada pela titânide 

imaterial, irrepresentável e complexa, enquanto suas filhas são representações das formas de 
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conservação das histórias e dos fatos da vida grega, para que conseguissem perpetuar suas 

tradições.  

Os gregos, ao abandonarem as narrativas mitológicas, passaram a examinar a 

memória por outra perspectiva, por meio de uma racionalidade. Dessa forma, pensadores gregos 

como Platão e Aristóteles são importantes para a configuração do pensamento filosófico a 

respeito da atuação mnemônica, os quais são constantemente retomados ao longo da tradição 

filosófica ocidental. 

Com Platão, há uma retomada à figura mitológica dos rios do esquecimento e da 

memória para iniciar seu pensamento. Enquanto o corpo físico era dispensado, a alma carregava 

as memórias das vidas passadas; as lembranças do mundo sensível a que o corpo humano 

pertence eram registradas na alma, contudo, o retorno a esse mundo físico não permitia à alma 

relembrar todas as vidas e os fatos pretéritos. Platão, por outro lado, questionava os sofistas, 

seus contemporâneos, que acreditavam ser a rememoração uma técnica que deveria ser usada 

em favor de si, porém, a tese platônica admitia uma parcial tecnicidade mnemônica enquanto 

uma retomada dos eventos ocorridos. 

Platão ainda configura a ação da memória como uma imagem. O resultado da 

impressão em um bloco de cera é uma metáfora utilizada para ilustrar como a memória agiria. 

Segundo o filósofo, o bloco de cera representaria a maleabilidade da alma e indicaria o tanto 

que um fato impregna na alma, ou seja, produz marcas no bloco de cera. Desse modo, conforme 

a qualidade da alma e a força dessas marcas, as lembranças seriam mais ou menos impregnadas, 

assim, mais fáceis ou difíceis de ser lembradas. 

Aristóteles, por sua vez, discípulo de Platão, propõe uma revisão sobre a atuação da 

memória, argumentando que a rememoração era uma interação e uma integração do corpo com 

a psiquê, algo concomitantemente cognitivo e orgânico, alegando existir uma memória em 

animais não humanos, sendo, contudo, menos complexa e com menor capacidade de relembrar 

e expressar os fatos. Assim, a memória do homem, ou o que ele chama de reminiscência – para 

diferenciá-la da dos demais seres –, é para Aristóteles uma atribuição exclusivamente humana, 

tendo em vista a sua complexidade fisiológica e da alma, capaz de fazer associações de ideias, 

de maneia racional e consciente. Outrossim, em virtude de esse aparato cognitivo ser mais 

abstruso que os dos demais, os seres humanos conseguem perceber-se e ter percepção do 

espaço. 

Logo, as memórias não são percebidas de forma igual, pois cada indivíduo produz 

uma sensação e uma noção distinta. Portanto, as pessoas armazenam percepções diferentes de 

um mesmo caso, assim rompendo com o pensamento platônico, que privilegiava o mundo 
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suprassensível. Aristóteles observa a necessidade dos sentidos humanos, de sua percepção em 

conjunto com a racionalidade, a sua cognição, para compreender e poder rememorar algo no 

pretérito. 

Os gregos, apesar de terem tentado responder sobre os limites e a atuação da 

memória, deixaram ainda perguntas não esclarecidas pelo pensamento grego, levando a 

rememoração a ser considerada uma aporia. Seguindo esse pensamento, os medievais, à luz de 

Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, buscaram igualmente responder sobre a gênese, uma 

concepção a respeito da memória. 

Dessa forma, Santo Agostinho afirma ser a memória vinculada à alma humana, 

criada por Deus em conjunto com o corpo humano, sendo a alma o local de armazenamento das 

lembranças, funcionando como um palácio da memória, em que ficam registradas e arquivadas 

imagens coletadas pelos indivíduos, não sendo, contudo, de igual qualidade ou representação 

para quem recorda. Dessa forma, imagens, cores, sons, cheiros e luzes são exemplos de 

percepções gravadas na alma, mas que, ao serem relembradas, não são idênticas ao fato original, 

distorcidas quando rememoradas. 

Tomás de Aquino perfaz seu pensamento sobre a rememoração indicando que ela 

está presente em animais humanos e não humanos, como uma forma instintiva, esclarecendo 

que a reminiscência, aquela mais elaborada, capaz de delimitar um contexto lógico e racional 

para resgatar fatos do passado no presente, é exclusiva das pessoas. As memórias humanas são 

conservadas como imagens na alma, mas também no intelecto, tendo em vista a percepção dos 

fatos pelos sentidos e a organização racional para que sejam gravadas. 

A filosofia moderna tentou igualmente compreender os fatos da memória, junto com 

o pensamento de Descartes, dentro de um contexto racional da lembrança, propondo uma 

distinção mnemônica, uma relação entre a memória e o corpo físico e outra, incorpórea e 

imaterial, ligada ao intelecto e à alma. Com Hegel, por sua vez, compreende-se que a memória 

é intelectiva, conservada no espírito subjetivo, diferente da capacidade corpórea de recordar. O 

intelecto humano permite à memória ser compreendida como universal, e não há em seu 

pensamento a imagem como objeto arquivado no intelecto ou a intuição do objeto a ser 

rememorado. Em Russell, a memória é inteligência que pertencente ao espírito. O cérebro é 

capaz de captar e conservar os fatos e as percepções obtidas no mundo, porém, o espírito 

manifestado no corpo expõe os acontecimentos do passado para o presente, tornando-se uma 

relação entre utilidade e retenção de lembrar fatos percebidos pelo corpo. 

Husserl destaca-se por sua contribuição ao pensamento fenomenológico, 

introduzindo na filosofia um estudo sobre as experiências vividas pelos indivíduos e a 
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interpretação subjetiva consciente desses sujeitos. Para a memória, contribuiu analisando a 

essência e a conformação mnemônica e sua relação com o espaço. O caráter experimental da 

sua filosofia, consequentemente da memória, foi importante para o pensamento 

fenomenológico proposto nesta pesquisa.  

Porém, é com Bérgson e Halbwachs que se destaca a pesquisa filosófica sobre a 

memória. Henry Bérgson distingue a memória em duas: uma ligada ao hábito e às condições 

fisiológicas, um saber prático e útil para exercer alguma função; a outra é a lembranças do 

passado no presente – ambas são realizadas pelo cérebro, que funciona como filtro ao que 

rememorar ou recalcar. Com Maurice Halbwachs, investiga-se a função da rememoração em 

âmbito coletivo, traçando-se o caminho inverso até agora exposto: ao invés de ser a lembranças 

individual a modificar a coletiva, é esta que altera e influencia os sujeitos, acrescentando que é 

a memória coletiva que produz os filtros sociais usados pelos indivíduos na constituição de sua 

personalidade. 

Apesar de a filosofia buscar a todo momento resolver algumas perguntas e pesquisar 

as condições da memória, ela se encontrava ainda sob uma perspectiva metafísica, em que as 

respostas eram delimitadas em um contexto externo, mediante um conceito absoluto. O 

rompimento com esse pensar abriu a possibilidade de se conhecer a memória distante dessas 

amarras e de dialogar com outras ciências, como a psicologia, a psicanálise e a neurociência, 

fontes científicas baseadas em outras dimensões, mas que contribuem para responder o que é e 

como funciona a memória. 

Com uma abertura dialética às ciências, permitiu-se que autores como Paul Ricoeur 

pudessem elaborar uma tese sobre em que consiste a memória e seu campo de atuação, 

integrando-se ao pensamento filosófico e observando os fenômenos mentais do consciente e do 

inconsciente mnemônico, vindos das pesquisas da psicanálise e da neurociência. Ricoeur, 

assim, permitiu uma atualização acerca da memória, saindo das algemas da metafísica e 

compreendendo a rememoração em sua relação com o mundo, como indivíduo e coletividade 

constroem a memória e como ela constrói sujeitos e grupos. 

Esse autor ainda observou os desdobramentos em relação a tipos de memórias, como 

os arquivos, os documentos, os monumentos, além de trazer uma crítica ao uso dessas variadas 

lembranças na história. Ricoeur ressaltou o que foi trabalhado por pensadores anteriores a ele e 

construiu um pensamento que imprimia a importância dessa tradição, mas sob o olhar de 

rompimento com a metafísica. 

Ricoeur elaborou uma epistemologia sobre a memória para que pudesse encontrar 

respostas não apresentadas desde os gregos sobre o que pode ser a memória. O seu pensamento 
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interdisciplinar permitiu olhar para o que a memória é no contexto social hoje, em razão do 

desgaste e da crise cultural que abalavam as sociedades, marcas de duas grandes guerras, que 

abalaram as memórias individuais e coletivas, cabendo, então, uma releitura de tudo que fora 

já tratado. A partir da ótica fenomenológica de sua filosofia, Ricoeur pretendeu compreender a 

profundidade das memórias, das marcas deixadas pelas experiências nos indivíduos, como isso 

afeta seu comportamento, sua identidade, seu sentimento de reconhecimento e a relação com a 

sua coletividade. 

Ricoeur ainda apresenta um estudo sobre o esquecimento, retomando a análise da 

mitologia grega de que esquecer consiste em um trabalho da memória a partir de filtros mentais, 

de memórias que foram recalcadas, tendo sido outras expostas, não desprezando a experiência 

fenomenológica adquirida desses contatos com o mundo. O filósofo francês percebe a maestria 

da atuação mnemônica e observa como ela é capaz de ser um agente ativo de lembranças, pode 

criar, reconstruir, reconstituir, rememorar fatos e é, inclusive, o resultado de uma necessidade 

ou um aprendizado automático e momentâneo, uma mnemotécnica. A memória é algo que dá 

vida aos fatos pretéritos no presente, não se limitando apenas a formas cognitivas dos humanos, 

mas podendo se apresentar como arquivos, documentos, leis, monumentos, fragmentos de 

memórias conservadas em textos, linguagens, signos e sentidos. 

A rememoração é a base para a História e seus especialistas elaborarem suas pesquisas 

e arquitetarem suas narrativas, construindo uma história linear, sob recortes epistemológicos que 

os historiadores escolhem contar; já os arquivos e os documentos são evidências, rastros, 

fragmentos registrados do passado, importantes para as pesquisas históricas, para comprovar fatos 

ou atividades, públicas ou particulares, igualmente importantes para a sociedade. Observando os 

fragmentos de memória, monumentos como registros físicos, patrimônios nacionais, culturais, 

regionais, que representam as tradições de uma sociedade ou de um grupo que perduram na 

história e no tempo, reflete-se com base em um contexto histórico, a ser percebido e narrado a 

quem deseja conhecer.  

Quanto ao Direito, compreende-se um duplo sentido: pode-se falar em um direito 

fundamental de esquecer ou lembrar, mas é por meio da memória que uma sociedade possui e 

recorda seu sistema jurisdicional. Dessa forma, jurisprudência, testemunhos e casos concretos 

pertencem ao âmbito da rememoração, como vestígios específicos. Por outro lado, quando se 

observam decisões judiciais, verifica-se a utilização da memória como fundamento para 

convalidar um posicionamento, lembrando ou não dos antecedentes criminais ou 

desautorizando a circulação de livros de teor ofensivo a culturas e tradições, por exemplo. 
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Ao longo desta pesquisa, a fim de demonstrar a necessidade da memória, pesquisou-

se a atuação dela na formação e na constituição da paisagem. Iniciou-se com um estudo sobre 

o que é, seus fundamentos, conceitos, tipologia, além de sua sistemática jurídica de 

principiologia e leis que relacionam e protegem ou visam proteger a paisagem. Estudaram-se a 

noção espacial e a relação humana com o lugar onde se convive, as interferências mútuas e 

marcantes, em que um altera e modifica o outro. 

Percebeu-se que a paisagem é uma noção que ainda está sendo construída, contudo, 

o surgimento de uma sociedade paisagística nas tradições orientais iniciou-se na China, desde 

o século V a.C., com conceitos e perspectivas de paisagem definidos sob fundamentos da 

tradição taoista. Os manuais chineses ensinavam detalhadamente como elaborar uma paisagem 

a partir da visão e da memória que se detinham do espaço geográfico; elementos como 

montanhas e água eram essenciais para os trabalhos realizados. 

No mundo ocidental, no primeiro momento, a paisagem não era tida como algo 

importante, utilizada exclusivamente no preenchimento do fundo de pinturas e gravuras, sem 

se respeitarem as respectivas proporções. A fenomenologia em relação ao espaço e os aspectos 

sentimentais eram inicialmente descartados, diferentemente da visão oriental; apenas 

compunham fundos de representações religiosas. 

O Renascimento foi o momento no Ocidente de mudança cultural, política e 

econômica e, consequentemente, de uma atualização conceitual sobre a paisagem, dando 

importância não a uma parte específica do cenário, mas, sim, a seu todo, sendo tal elemento 

incorporado nas músicas, na literatura, nos quadros. Posteriormente, a paisagem seria utilizada 

por geógrafos, como Humboldt e Ratzel, como forma de assimilar elementos de um espaço 

como símbolo nacional, uma memória coletiva, destacando-se a natureza como a representação 

de determinada nação, o espírito de seu povo. 

Nas décadas de 1960 a 1980, a paisagem destacou-se na geografia cultural e 

humanista, que propôs uma nova geografia, empregando estudos geomorfológicos e humanos, 

uma releitura do pensamento de Ratzel. Nesse sentido, a fenomenologia espacial permitiu a 

construção da paisagem a partir da percepção humana, como um signo que atravessa o tempo 

e a narrativa da história, algo projetado no passado, mas que permanece no presente e no futuro, 

moldado não somente por ações geográficas e morfológicas, mas, inclusive, pelas ações 

humanas e os sentimentos que ali foram gerados. 

A paisagem, como um signo vivo, dinâmico e importante para a sociedade, assim, 

buscou no Direito uma forma de ser protegida e mantida no tempo, conforme a vontade social. 

Nesse sentido, o Direito de Paisagem, como todo ramo jurídico, é composto de regras e 
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princípios que auxiliam na tutela paisagística e na sua atualização, buscando na memória 

coletiva os sentimentos de pertencimento e reconhecimento, descobrindo e mantendo 

formações paisagísticas ao longo do tempo. 

A paisagem, então, foi concebida como um direito difuso, de terceira geração, sendo 

que as primeiras leis eram locais, delimitando uma proteção pontual, o que imprimia noção 

individualizada e plural sobre esse bem jurídico. Com os tratados internacionais, as convenções 

e as cartas patrimoniais, houve a necessidade de reunir sob um conceito a proteção paisagística. 

Eles foram, portanto, importantes para harmonizar e atualizar as legislações a respeito do 

espaço paisagístico, para melhor protegê-lo. 

A Convenção da Unesco, de 1972 foi um marco internacional de proteção da 

paisagem. Apesar de aparentar ter um conceito limitado sobre paisagem, é ratificada pelos 

países-membros, que começaram a proteger seus espaços paisagísticos. Contudo, foi a União 

Europeia que desenvolveu um acordo internacional específico sobre paisagem, propondo um 

conceito mais amplo e inovador do que aquele posto pela tratativa da Unesco, caracterizando 

como Estados e sociedade devem comportar-se para proteger a paisagem no presente e para o 

futuro. 

No Brasil, os estudos sobre a paisagem são muito incipientes. Apesar de que, 

anteriormente à colonização, possuía-se uma noção paisagística, ela se perdeu durante o período 

de dominação portuguesa. Somente com a assinatura da Convenção para a Proteção do 

Patrimônio Mundial, Cultural e Natural de 1972 retomou-se parcialmente essa proteção de 

paisagens, dentro de uma concepção de excepcionalidade e extrema beleza. Não houve após a 

ratificação do tratado, por parte do Estado nem da sociedade, ações em prol da proteção 

paisagística. A sociedade não é sensibilizada a reconhecer e pertencer a um espaço e, assim, 

não consegue cobrar uma efetiva proteção do Estado para a paisagem. Dessa forma, as leis e o 

sistema jurídico, ao observarem esse bem jurídico, não lhe dão a devida relevância. 

A falta de sensibilização social, de educação paisagística e de proteção pelo poder 

público no Brasil é consequência da ausência de sentimentos de reconhecimento e 

pertencimento à paisagem. A falta de apelo paisagístico se revela pela deficiência de símbolos 

representativos ao povo brasileiro e sua essência, identificando, ao mesmo tempo, a diversidade 

cultural existente na sociedade do país. 

Apesar da carência de uma proteção paisagística, pode-se pensar em uma tutela 

retomando conceitos ético-filosóficos, com ajuda da memória, para resgatar e conservar a 

importância da paisagem para a sociedade e, a partir dela, cobrar uma proteção jurídica 

adequada. A Constituição Federal de 1988 é uma abertura jurídica a essa proposta mnemônica, 
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ética e filosófica para que a sociedade possa reconhecer, cuidar e se responsabilizar pelo espaço 

paisagístico. 

Percebe-se que a relação fenomenológica expressa o resultado do contato com o 

mundo, que modifica e é transformado pelo ser humano. Assim, tanto a constituição da 

paisagem quanto a formação da memória são marcas dessa experiência, logo, a memória 

justifica-se como ponto para promover e suscitar sentimentos de reconhecimento e 

pertencimento, que permitem a condução de uma noção paisagística social em razão da 

similitude experimental ou fenomenológica de memória e paisagem.  

A primeira noção a ser empregada é a alteridade, expandindo a compreensão 

conceitual de Lévinas: de uma relação entre humanos para uma relação entre humano e 

paisagem, a alteridade torna-se paisagilidade. A desconstrução do conceito de alteridade para 

o de outridade, observado por Derrida, não elimina sua propositura ética, mas permite expandi-

la para além da relação entre seres humanos, atingindo não humanos. Em outro aspecto, o 

afastamento da fenomenologia e a relação histórica também não são negados; Ricoeur admite 

o uso deles para melhor projetar uma outridade. Assim, a paisagem é protegida pela sociedade, 

por ela compreender o cuidado com o outro, com o espaço e com os seres humanos. 

A segunda noção se dá em razão da abertura da alteridade: a responsabilidade é 

princípio a ser seguido, partindo da ideia de que o cuidado com o outro inspira uma 

responsabilidade com ele, dentro e fora dos ditames da lei. A responsabilidade coordena e 

proporciona a efetivação da alteridade com a paisagem e o dever de protegê-la para as presentes 

e as futuras gerações, conforme a interpretação dada pela sociedade a seu tempo. 

Por fim, há a noção de reconhecimento, de perceber a interação dos seres humanos, 

enquanto indivíduos e coletividade, na formação da paisagem. O reconhecimento permite 

visualizar a importância que a paisagem tem para cada pessoa e grupo, sem que se perca o 

sentimento de pertencimento com o cenário paisagístico. O que se alça é que a paisagem a ser 

vista pertence ao cotidiano social, reavivando ou introduzindo na memória percepções 

cotidianas de uma experiência com o lugar de paisagem. 

O pertencimento e o reconhecimento, portanto, sugerem construir na mente aquilo 

que deva ser a paisagem, de modo que o olhar individual auxilia a composição coletiva, que é a 

paisagem. Em outras palavras, após a elaboração pessoal de um sentido de paisagem, ela é posta 

para a sociedade, observando o que cada um entende do espaço como paisagem, arquivando os 

elementos comuns para unir e transmitir o cenário paisagístico daquela sociedade. 

Assim, a memória enquanto ação fenomenológica é um agente decisivo para se 

construir a paisagem, bem como sua tutela social e jurídica, pois é nela que se conservam a 



142 
 

linguagem, as culturas, as tradições, as experiências de vida de cada sujeito no mundo. A 

memória consentirá desvelar a relação da humanidade com o lugar onde convive, será o filtro 

emocional e fático, a guardiã da paisagem para as presentes e as futuras gerações. A memória 

é imprescindível e fundamental para a paisagem e sua tutela, de modo que a sociedade deva 

usar a rememoração para construir as bases de uma tutela social e, assim, cobrar e buscar uma 

efetiva proteção jurídica à paisagem. 
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