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RESUMO 

 

O papel da memória na elaboração e construção do pensamento humano assume instância 

valorativa na conjectura tempo-espaço, na medida em que estes evidenciam um caráter 

substancial na dialética da aprendizagem humana. Memórias múltiplas: do vivido, do pensado e 

do regido socialmente engendram uma trajetória de reflexão e (re) construção de si mesmo. Dos 

resquícios particulares às interações com o “outro”, memória e cognição entrelaçam-se na 

pertinência de uma aprendizagem significativa. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Vamos agora, considerar a valiosa casa de invenções, a guardadora de todas as 

partes da retórica, a memória... Há dois tipos de memória, uma natural, outra 

artificial. A memória natural é gravada em nossas mentes, nasce 

simultaneamente com o pensamento. A memória artificial é a memória 

fortalecida ou confirma- da pelo treino. Uma boa memória natural, e também 

uma fraca, podem ser melhoradas pela arte (thecné). 

Agora, eu vou falar da memória artificial... A memória artificial é estabelecida a 

partir de locais e imagens, a definição do guardado para ser repetido pelos 

tempos. Um local é um lugar facilmente apreendido pela memória, como uma 

casa, um espaço entre colunas, um canto, um arco, etc. Imagens e formas, 

marcas e simulacros (formae, notate, simulacra) daquilo que queremos lembrar. 

Por exemplo, se queremos lembrar o gênio de um cavalo, de um leão, de uma 

águia, devemos colocar suas imagens em determinados lugares. 

A arte de memória é como uma escrita interna... os locais são como tábuas de 

cera ou papirus, as imagens como letras, o arranjo e a disposição de imagens, 

como o script, e a fala, a recitação, como a leitura... Os lugares permanecem na 

memória e podem ser usados novamente, muitas vezes... 

 

(Ad Herenium, apud Yates (1966), p. 5-8) 

 

A aprendizagem constitui-se como capacidade inata ao ser humano, desde o nascimento até 

a morte. A relação memória e cognição permite que o indivíduo estabeleça relações de sentido 

com o mundo, percebendo-se como sujeito social historicamente determinado por uma cultura 

subjacente. Este movimento acontece de maneira gradual e por interferência das relações sociais, 

culturias, psíquicas, históricas e contextuais. 

 

APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO HUMANO: CONTÍNUOS DA 

INTERAÇÃO HUMANA 

 

Do ponto de vista interpretativo; à luz de uma epistemologia fenomenológica da psicologia 

social e sob um olhar pedagógico, este estudo discute a relação entre memória e cognição como 

eixos que se intercalam e se interpenetram num tempo-espaço determinados socioculturalmente 

no processo de aprendizagem humana. Nas palavras de Izquierdo (1989, p. 90): 
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O aprendizado e a memória são propriedades básicas do sistema nervoso; não 

existe atividade nervosa que não inclua ou não seja afetada de alguma forma 

pelo aprendizado e pela memória. Aprendemos a caminhar, pensar, amar, 

imaginar, criar, fazer atos-motores ou ideativos simples e complexos, etc.; e 

nossa vida depende de que nos lembremos de tudo isso. 

 

Para ilustrar essa discussão, apresenta-se algumas citações, no Quadro 01, abaixo, com 

grandes nomes da literatura mundial, os quais deixaram em seus legados escritos (memórias), a 

valorização do papel da memória, na essência do ser humano, em sua relação com o mundo: 

 

Um quadro de citações sobre memórias ou um apanhado sobre memórias
1
 

Ele ainda era demasiado jovem para saber que a 

memória do coração elimina as coisas más e amplia as 

coisas boas, e que graças a esse artifício conseguimos 

suportar o peso do passado. 

(Gabriel Garcia Márquez) 

Que a riqueza das sensações não basta para indicar o 

nível da inteligência, prova-o, no homem, a força de 

memória, que não está, quase nunca, em relação com o 

vigor do raciocínio. 

(Paolo Mantegazza) 

A memória é a consciência inserida no tempo. 

(Fernando Pessoa) 

A memória é o perfume da alma. 

(George Sand) 

A memória é o espelho onde observamos os ausentes. 

(Joseph Joubert) 

A lembrança esquece./ Mortos, inda morremos. 

(Ricardo Reis) 

O efeito da memória é levar-nos aos ausentes, para que 

estejamos com eles, e trazê-los a eles a nós, para que 

estejam connosco. 

(António Vieira) 

Acredito na fraqueza da memória das pessoas. Sabemos 

sempre que no dia a seguir já nada é notícia. 

(Umberto Eco) 

Aquele que não tem memória arranja uma de papel. 

(Gabriel Garcia Márquez) 

Ah, memória, inimiga mortal do meu repouso! 

(Miguel Cervantes) 

A memória age como a lente convergente na câmara 

escura: reduz todas as dimensões e produz, dessa forma, 

uma imagem bem mais bela do que o original. 

(Arthur Schopenhauer) 

Vivemos da memória, que é a imaginação do que 

morreu; da esperança, que é a confiança no que não 

existe; do sonho, que é a visão do que não pode existir. 

(Fernando Pessoa) 

A memória diminui... se não for exercitada. 

(Marcus Cícero) 

Pobre memória, que só anda de marcha atrás. 

(Lewis Carroll) 

O papel principal da memória é conservar não 

simplesmente as ideias, mas a sua ordem e a sua 

posição. 

(David Hume) 

A memória prega-nos destas partidas: leva-nos coisas 

interessantes e deixa-nos as banalidades, os factos sem 

interesse. 

(Florbela Espanca) 

‘Fui eu que o fiz’, diz a minha memória. ‘Não posso ter 

feito isso’, - diz o meu orgulho e mantém-se inflexível. 

Por fim - é a memória que cede. 

(Friedrich Nietzsche) 

Assim como os eventos reais são esquecidos, alguns que 

nunca existiram podem estar nas nossas memórias como 

se tivessem acontecido. 

(Gabriel Garcia Márquez) 

                                                 
1
 Quadro meramente ilustrativo, sem compromisso com um maior aprofundamento da questão em suas fontes 

originais, na visão de cada um desses autores, reconhecendo, inclusive, os contextos de produção de suas obras, a 

dimensão temporal e, principalmente, suas as divergências ou convergências teóricas. 
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Toda a teoria sobre a memória implica uma 

pressuposição sobre o ser do passado. 

(Jean-Paul Sartre) 

Quando o interesse diminui, com a memória ocorre o 

mesmo. 

(Johann Goethe) 

Toda a invenção é memória. [...] Quem nos arranja os 

materiais é a memória. As tais coisas de que a gente não 

fala e aparecem nos livros, de maneiras desviadas. 

(António Lobo Antunes) 

Embora a memória e o raciocínio sejam duas faculdades 

essencialmente diferentes, uma só se desenvolve 

completamente com a outra. 

(Jean Jacques Rousseau) 

Só quando tivermos aprendido a amar o esquecimento 

aprenderemos a arte de viver. 

(Oscar Wilde) 

A memória é a (auto)consciência inserida no tempo. 

(Fernando Pessoa) 

Não te queixes tanto das falhas de memória. Porque se 

soubesses tudo o que soubeste, não te poderias mexer. E 

então é que não terias nenhuma. 

(Vergílio Ferreira) 

A realidade apenas se forma na memória; as flores que 

hoje me mostram pela primeira vez não me parecem 

verdadeiras flores. 

(Marcel Proust) 

Nós apenas trabalhamos para encher a memória e 

deixamos o entendimento e a consciência vazios. 

(Michel de Montaigne) 

Foi para o sobrestimarmos que o passado foi incorporado 

na nossa memória. 

(Hugo Hofmannsthal) 

Um dos enormes disparates da pedagogia moderna foi 

desvalorizar a memória. A educação escolar é hoje, em 

grande medida, um exercício de amnésia programada. 

Recordo que a minha aprendizagem de Medicina foi, 

desde sempre, um exercício de musculação da memória. 

A memória é essencial para a vida, em geral, e para o 

exercício de uma profissão, em particular. 

(João Lobo Antunes) 

Um quadro, as personagens de um filme ou de um livro, 

por mais fora do comum que sejam, foram gerados com 

base na leitura de elementos contidos na memória do seu 

autor. E a memória é um produto da nossa carga 

genética, do útero materno, do ambiente social, do meio 

educativo e das relações do nosso Eu com a própria 

mente. 

(Augusto Cury) 

As únicas coisas que valem a pena serem ditas são as 

que esquecemos, tal como as únicas coisas que valem a 

pena serem feitas são as que surpreendem o mundo. 

(Oscar Wilde) 

Eu acredito que ainda ouvimos nas entradas dos edifícios 

os passos daqueles que os atravessaram e que, desde 

então, desapareceram. 

(Patrick Modiano) 

Uma cabeça sem memória é uma praça sem guarnição. 

(Napoleão Bonaparte) 

Vive a tua memória e assombra-te. 

(Jack Kerouac) 

São perigosos sobretudo os velhos que guardaram a 

lembrança das coisas e perderam a das suas repetições. 

(Michel de Montaigne) 

A verdadeira arte da memória é a arte da atenção. 

(Samuel Johnson) 

A memória como uma maldição. Caímos na eternidade e 

a memória é um peso, continua a prender-nos em 

qualquer ponto para onde nunca poderemos voltar. 

(José Luís Peixoto) 

As águas verdes da memória, onde tudo cai. E é 

necessário remexer. Algumas coisas tornam a subir à 

superfície. 

(Jules Renard) 

FONTE: Retiradas do site Citador
2
, p. 1-6. Disponível em: < http://www.citador.pt/frases/citacoes/t/memoria >. 

Acesso em: 29 jun. 2017. 

 

                                                 
2
 Segundo o próprio site, “o Citador”, de onde essas citações foram retiradas, ele “é o maior site de citações, frases, 

textos e poemas genuínos e devidamente recenseados em língua portuguesa. Desde o ano 2000 que o Citador recolhe 

conteúdos directamente das fontes bibliográficas, sem recorrer a cópias de outros sites ou contributos duvidosos a 

partir de terceiros”. Disponível em: < http://www.citador.pt/index.php?op=1 >. Acesso em: 28 jun. 2017. 
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Apresenta-se a memória como um produto individual e social, relacionado, portanto, às 

experiências pessoais de cada sujeito, que desde as aprendizagens iniciais, submetem-se a lógica 

das construções cognitivas pelo entremeio entre o tempo passado, presente e futuro, como 

operações interconexas que tonificam a aprendizagem humana e a transformação do 

conhecimento em saber. 

Esse saber refere-se à produção de sentidos, significado e significância sobre as coisas e os 

fenômenos sociais, buscando interpretá-los e compreendê-los a partir de uma orientação técnica, 

lógica, conceitual e prática que rege as várias correntes epistemológicas da ciência, 

historicamente organizado e sistematizado em forma de teorias. Estas apesar de garantirem a 

sustentação dos fatos, não são definitivas, mas efêmeras, metamorfoseiam-se conforme a 

evolução dos tempos e dos contextos de domínio no qual de situam. E assim, o conhecimento e o 

saber humano vão sendo arquitetados como produtos do meio social. Na visão de Sousa; Salgado 

(2015, P. 144): 

 

O aprendizado ou a aquisição de memória podem ser vistos como sinônimos, 

pois só se pode gravar aquilo que foi aprendido. Da mesma forma, só podemos 

gravar e posteriormente lembrar aquilo que aprendemos. Assim como já dizia 

Bartlett (1995), nada pode ser reconhecido ou recordado, sem antes ser 

percebido. 

 

A matéria-prima desse conhecimento transformado em saber é a memória, encarregada de 

encadear narrativas de vida, na manutenção das tradições culturais. Sendo assim, está articulada 

ao pensamento, as sensações, as percepções, a imaginação e a linguagem oral, que a mantêm 

viva, pois que, ela não é apenas um depósito de informações e crenças neutras; mas um 

mecanismo de geração de autoconhecimento e registro da subjetividade humana. 

A memória é uma propriedade de espírito que orienta o desenvolvimento da humanidade. 

Funciona como instrumento mediador dos processos mentais e dos impulsos positivos. Seus 

reflexos interferem diretamente na aprendizagem e no desenvolvimento cognitivo. O movimento 

de articulação entre memória e cognição representa um importante papel no processo de 

construção dos significados, pela mediação consciente entre pensamento abstrato, capacidade de 

lembrar e realidade (LIMA, SILVA, 2014). 

Nessa perspectiva, a dimensão cognitiva encontra-se em estreita relação com a memória, 

posto que a aquisição do conhecimento e a percepção das coisas surgem a partir das vivências 

cotidianas, do ato de rememorar e do encontro entre memórias individuais e coletivas, que se 

processam em sentido de complementaridade e abertura para a criação de novos sentidos e 

experiências valorativas. 
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Essas categorias intercalam-se diante de um tempo e um espaço abstratos, que ganham 

sentido e forma a partir da plurivocalidade de vozes e coexistência de sujeitos. No espaço do 

aprender as memórias são elementos estruturantes na formação das competências cognitivas dos 

alunos, através da interação docente-discente estabelecida dentro de sala de aula. O 

desenvolvimento cognitivo constitui-se da organização das estruturas da inteligência, buscando 

transformar e reinventar as experiências e as atividades do convívio social. Assim, memória e 

cognição exercem papeis fundamentais neste percurso, constituindo-se como aspectos 

inseparáveis, inerentes a qualquer relação de mobilização de saberes. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Para finalizar, uma poesia musicada, que trata de memória e da saudade de um tempo que 

não volta mais, estabelecendo um elo comparativo entre o ontem e o hoje. A letra é uma 

composição de Belchior, especialmente interpretada por Elis Regina, no disco antológico Falso 

Brilhante, de 1976, época do regime militar brasileiro: 

 

Como nossos pais 

 

Não quero lhe falar meu grande amor 

De coisas que aprendi nos discos 

Quero lhe contar como eu vivi 

E tudo o que aconteceu comigo 

Viver é melhor que sonhar 

E eu sei que o amor é uma coisa boa 

Mas também sei 

Que qualquer canto é menor do que a vida 

De qualquer pessoa 

 

Por isso cuidado meu bem 

Há perigo na esquina 

Eles venceram e o sinal 

Está fechado pra nós 

Que somos jovens... 

 

Para abraçar seu irmão 

E beijar sua menina, na rua 

É que se fez o seu braço, 

O seu lábio e a sua voz... 
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Você me pergunta pela minha paixão 

Digo que estou encantada como uma nova invenção 

Eu vou ficar nesta cidade não vou voltar pro sertão 

Pois vejo vir vindo no vento cheiro da nova estação 

Eu sinto tudo na ferida viva do meu coração... 

 

Já faz tempo eu vi você na rua 

Cabelo ao vento, gente jovem reunida 

Na parede da memória esta lembrança 

É o quadro que dói mais... 

 

Minha dor é perceber 

Que apesar de termos feito tudo o que fizemos 

Ainda somos os mesmos e vivemos 

Ainda somos os mesmos e vivemos 

Como os nossos pais... 

 

Nossos ídolos ainda são os mesmos 

E as aparências não me enganam não 

Você diz que depois deles não apareceu mais ninguém 

Você pode até dizer que eu tô por fora 

Ou então que eu tô inventando... 

 

Mas é você que ama o passado e que não vê 

É você que ama o passado e que não vê 

Que o novo sempre vem... 

 

Hoje eu sei que quem me deu a ideia 

De uma nova consciência e juventude 

Tá em casa, guardado por Deus 

Contando vil metal... 

 

Minha dor é perceber que apesar de termos 

Feito tudo, tudo, tudo, tudo o que fizemos 

Nós ainda somos os mesmos e vivemos 

Ainda somos os mesmos e vivemos 

Ainda somos os mesmos e vivemos 

Como os nossos pais... 

 

Memória e cognição convergem, portanto, para um encontro de rememórias, um pensar 

sobre as próprias memórias, assim, um quase metamemória. A aprendizagem depende desse 

https://www.facebook.com/psicologia.pt


Psicologia.pt 

ISSN 1646-6977 
Documento publicado em 23.07.2017 

 

Francisco Renato Lima 8 facebook.com/psicologia.pt   
 

processo contínuo e fluido de lembranças e recordações, que substanciam a história de vida de 

cada sujeito e instigam-no a interessar-se pelos desafios do presente e do porvir. 
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