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O Historiador, a Memória e a História. 
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- Memória (para um historiador)  é uma reconstrução do passado 
que serve para atender interesses do presente 

 
            Ausência de metologia específica 
 
            Pouco senso crítico 

Expressão narrativa 
                                
  Influência do elemento afetivo 
                          
                                    Compartilhamento de discursos e lembranças 
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   “A memória, tanto individual como coletiva, constitui um 
objeto de manipulação. Isso acontece com bastante frequência 
considerando que todos manipulam suas memórias, mesmo que 
não intencionalmente. 
   Sendo a memória o instrumento do historiador, este resgata 
o passado tendo como função mediar as manipulações da história ao 
mesmo tempo em que possa discernir sobre o que de fato aconteceu 
e a subjetividade do indivíduo, do documento ou qualquer outro meio 
que lhe sirva como fonte. 
   O historiador tem um compromisso com a verdade histórica 
ao mesmo tempo em que reflete sobre sua própria realidade e 
temporalidade.” 

https://www.webartigos.com/artigos/historia-e-memoria-alguns-conceitos/43200/#ixzz5Cm1IzZNr 

 

Fundamentos da História: tempo, memória e cultura 



 
 
 
 
 

O historiador e a cultura 
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Origem da palavra  
 
“A palavra cultura vem da raiz semântica colore, que originou o 
termo em latim cultura, de significados diversos como habitar, 
cultivar, proteger, honrar com veneração (Williams, 2007, p.117). Até 
o século XVI, o termo era geralmente utilizado para se referir a uma 
ação e a processos, no sentido de ter “cuidado com algo”, seja com 
os animais ou com o crescimento da colheita, e também para 
designar o estado de algo que fora cultivado, como uma parcela de 
terra cultivada.  
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A partir do final do século passado ganha destaque um sentido mais 
figurado de cultura e, numa metáfora ao cuidado para o 
desenvolvimento agrícola, a palavra passa a designar também o 
esforço despendido para o desenvolvimento das faculdades 
humanas. Em consequência, as obras artísticas e as práticas que 
sustentam este desenvolvimento passam a representar a própria 
cultura” 
 
Daniele Canedo - “CULTURA É O QUÊ?” - REFLEXÕES SOBRE O CONCEITO DE CULTURA E A ATUAÇÃO DOS 
PODERES PÚBLICOS  
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 Cultura significa todo aquele complexo que inclui o conhecimento, a 
arte, as crenças, a lei, a moral, os costumes e todos os hábitos e 
aptidões adquiridos pelo ser humano  
 

 A cultura é o conjunto de formas e expressões que caracterizarão no 
tempo uma sociedade determinada. Pelo conjunto de formas e 
expressões, entende-se e inclui os costumes, crenças, práticas 
comuns, regras, normas, códigos, vestimenta, religião, rituais e 
maneiras de ser que predominam na maioria das pessoas que a 

integram. 
              Artigo http://queconceito.com.br/cultura 
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  Cultura representa o patrimônio social de um grupo e a soma de 
padrões dos comportamentos humanos. 

 
 É a gama do comportamento de um grupo de pessoas 

envolvendo seus conhecimentos, experiências, atitudes, valores, 
crenças, religião, língua, hierarquia, relações espaciais, noção de 
tempo e conceito de universo. 
 

 Estado de espírito cultivado pela instrução ( conceito iluminista) 
 

                    Cultura  Fonte e meta do historiador  
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   Sobre o trabalho do historiador, Halbwachs afirma que ele 
deve partir da busca dos detalhes que se somará a conjuntos que 
resultará, por sua vez, em uma soma de conjuntos onde nenhum 
fato é menos importante que outro. Desta forma, geraria a visão 
mais imparcial possível do todo. 
   O historiador procura dar um significado às ações humanas 
e convertê-las em uma experiência exclusiva que possa delinear um 
novo futuro através do prestígio do presente. 

 
 

https://www.webartigos.com/artigos/historia-e-memoria-alguns-conceitos/43200/#ixzz5Cm1IzZNr 
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