
 
 

 
 

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA "JÚLIO DE MESQUITA FILHO" 

 

 

 

 

 

 

JEAN MARCEL CAUM CAMOLEZE 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMÓRIA COLETIVA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO: DIMENSÕES DA 

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL EM JUNDIAÍ - SP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARÍLIA 

2017 



 
 

 
 

JEAN MARCEL CAUM CAMOLEZE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMÓRIA COLETIVA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO: DIMENSÕES DA 

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL EM JUNDIAÍ - SP 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-
graduação em Ciência da Informação da 
Faculdade de Filosofia e Ciências da 
Universidade Estadual Paulista “Júlio de 
Mesquita Filho” (UNESP), campus de Marília, 
como requisito parcial para a obtenção do título 
de Mestre em Ciência da Informação.   
Linha de pesquisa: Produção e Organização da 
Informação. 
 
Orientadora: Prof. Dra. Maria Leandra Bizello. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARÍLIA 

2017 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camoleze, Jean Marcel Caum. 
C185m  Memória coletiva e patrimônio histórico: dimensões da 

legislação municipal em Jundiaí - SP / Jean Marcel Caum 
Camoleze. – Marília, 2017.  

 139 f. ;  30 cm. 
 

Orientador: Maria Leandra Bizello. 
 Dissertação (Mestrado em Ciência da Informação) – 

Universidade Estadual Paulista (Unesp), Faculdade de 
Filosofia e Ciências, 2017. 

 Bibliografia: f. 106-116 
  

  1. Memória coletiva. 2. Patrimônio histórico – Jundiaí 
(SP). 3. Direito municipal – Jundiaí (SP). I. Título. 

 
                                                                                    CDD   363.69 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

JEAN MARCEL CAUM CAMOLEZE 
 
 
 
 
 
 
 

MEMÓRIA COLETIVA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO: DIMENSÕES DA 
LEGISLAÇÃO MUNICIPAL EM JUNDIAÍ – SP 

 
 
 

Dissertação para obtenção do título de Mestre em Ciência da Informação, da 
Faculdade de Filosofia e Ciências da Universidade Estadual Paulista – UNESP – 

Campus de Marília, na Linha de pesquisa “Produção e Organização da Informação”. 
 
 
 
 

BANCA EXAMINADORA 
 
 

________________________________________________________ 
Prof. Dra. Maria Leandra Bizello (Orientadora) 

Pós- Doutora em Ciência da Informação – UNESP/Marília 
 
 

________________________________________________________ 
 Prof. Dra. Icléia Thiesen (Membro da Banca) 
Doutora em Ciência da Informação - UNIRIO 

 
 

________________________________________________________ 
Prof. Dra. Sonia Maria Troitino Rodriguez (Membro da Banca) 

Doutora em História Social – UNESP/Marília 
 
 

________________________________________________________ 
Ricardo Medeiros Pimenta (Suplente) 

Doutor em Memória Social – IBICT/UFRJ 
 
 

________________________________________________________ 
Telma Campanha de Carvalho Madio (Suplente) 

Livre Docente em Documento Fotográfico – UNESP/Marília 
 
 
 

Marília, 07 de abril de 2017. 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Dedico este trabalho a minha raiz, a minha Flor e ao meu fruto.” 

 



 
 

 
 

AGRADECIMENTOS 

 

Agradecimento é a maneira de expressar toda a gratidão por aqueles que 

estiveram e estão ao seu lado nos momentos difíceis ou gloriosos da sua vida. 

Diversas pessoas me ajudaram nesta dissertação, não apenas nos aspectos 

acadêmicos ou profissionais, mas que passaram também pelos caminhos da 

amizade, paciência, afeto e sensibilidade. 

Sou muito grato a minha companheira e esposa Denise Emanoeli Caum 

Camoleze, pela compreensão, pela paciência e por compartilhar comigo sua história 

e sua vida. Também devo muito ao meu pai, José Carlos Camoleze (in memória), 

que me ensinou a importância da nossa luta e de nosso trabalho. A minha mãe, 

Nadir Aparecida Azevedo Camoleze, pelas diversas demonstrações de carinho e 

ensinamentos. A minha irmã, Gislaine Camoleze, por ser meu maior e melhor elo 

com meu passado. Agradeço aos familiares que escolhi para compartilhar minha 

trajetória: Euclides Caum (in memória), Aparecida Valdirene Martelli Caum, Diana 

Emilia Caum Felippi, Miliando Fellipi, Samuel Caum, Alexandre de Abreu e meu 

querido afilhado Rafael Caum Felippi. 

Agradeço também aos meus amigos irmãos. O Celso Romancini Junior, por 

sempre estar do meu lado e me ensinar o valor da amizade. A Maria Fernanda 

Bevilacqua, por todo carinho. A Juliana Grosseli Benezato, que sempre foi minha 

companheira de luta e minha grande questionadora. Ao Alexandre Augusto Oliveira, 

pelo grande ser humano que é e pelas discussões acadêmicas realizadas, ajudando 

muito nesta dissertação. O João Vitor Verges, pela paciência em corrigir meus textos 

e sempre me motivar. A Giany Póvoa, que muito ajudou para a finalização deste 

trabalho. Também agradeço ao meu mestre de cultura popular, Eufra Modesto, e o 

Dr. José Renato Poli, pelos ensinamentos compartilhados comigo. 

Deixo toda a minha gratidão aos funcionários da Secretaria Municipal de 

Cultura de Jundiaí e do Museu Histórico e Cultural de Jundiaí. Principalmente, aos 

companheiros de trabalho e amigos: Valéria Ignáncio de Paula, Nathalia Sgarbosa 

Pinheiro, Milena Menardo, Tércio Nascimento Marinho, Donizetti Pinto, Kleberson 

Alexando Pinto e Heloisa Silva Oliveira, pelo carinho e apoio que me deram, 

sobretudo nos momentos mais difíceis e na fase final da minha dissertação. 



 
 

 
 

Também expresso minha gratidão à Dra. Sonia Maria Troitiño Rodriguez por 

me ajudar a alcançar este objetivo e ser uma de minhas inspirações. Agradeço 

também à Dr. Telma Campanha de Carvalho Madio e a seu orientando Bruno 

Henrique Machado pela ajuda e pelos debates fundamentais para a compreensão 

de diversos saberes, notadamente na área da Ciência da Informação. Agradeço à 

Dra. Icléia Thiesen pelos ensinamentos teóricos e por aceitar participar da banca 

examinadora. 

Por fim, um agradecimento mais que especial a minha orientadora, Dra. Maria 

Leandra Bizello, por sua paciência, seus grandes ensinamentos e, principalmente, 

por me ajudar na avançar nesta etapa da minha vida. Você sempre ficará em minha 

MEMÓRIA. 

A todos estes queridos, deixo as palavras de Gabriel Garcia Marques: “um 

verdadeiro amigo é alguém que pega a sua mão e toca o seu coração”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E por mais que eu tente explicar, não consigo 
De tornar concreto abstrato que só eu sinto 
É como se eu ficasse aqui nesse cantinho 

Vendo o mundo girar no erro abusivo. 
(Criolo, 2014) 

 



 
 

 
 

RESUMO 

 

Esta dissertação apresenta um estudo de caso referente à legislação municipal para 
a preservação da memória coletiva no município de Jundiaí - São Paulo, percebendo 
a dinâmica sociocultural existente na formação da identidade social da cidade e a 
relação do poder público e da sociedade civil com a salvaguarda e a difusão da 
memória e do patrimônio histórico e cultural. Neste trabalho, pretendemos estudar a 
importância da integração da memória coletiva e institucional na formação dos 
indivíduos e da sociedade na qual estão inseridos. Para tanto, utilizamos diversas 
referências teóricas com o intuito de compreender a memória, sua epistemologia e 
sua importância na formação social e cidadã. Através de uma sequência de 
operações, averiguamos a historiografia da cidade de Jundiaí, principalmente no 
século XX e XXI, referente às leis que buscaram a salvaguarda da memória e a 
preservação histórica, e, assim, entendemos a análise da memória como um dos 
fatores fundamentais na composição política, ideológica e social da cidade. Também 
consideramos que a memória é seletiva e tem uma ação dinâmica nas experiências 
e vivências dos indivíduos. Esta pesquisa ainda exibirá as lacunas na preservação 
da memória coletiva da cidade de Jundiaí e, a partir daí, as consequências no 
reconhecimento de diversos grupos sociais que (re) constroem diariamente a história 
da cidade e são importantes fontes de informações sobre transformações culturais. 

 
Palavras-chave: Memória. Identidade Social. Municipalidade. Legislação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

This dissertation presents a case study concerning the municipal legislation for the 
preservation of collective memory in the city of Jundiaí - São Paulo, perceiving the 
sociocultural dynamics existing in the formation of the social identity of the city and 
the relation of the public power and the civil society with the safeguard and diffusion 
of memory and historical and cultural heritage. This paper studies the importance of 
the integration of collective and institutional memory in the formation of individuals 
and society, in which they are inserted. For that, several theoretical references were 
used in order to understand memory, its epistemology and its importance in social 
and citizen formation. Through a sequence of operations that analyzed the 
historiography of the city of Jundiaí, mainly in the XX and XXI century, referring to 
laws that seek to safeguard memory and historical preservation, the research 
analyzes memory as one of the fundamental factors in political, Ideological and social 
composition of the city. In addition to taking into account that memory is selective and 
has a dynamic action in the experiences and experiences of individuals, this research 
will also show the gaps in the preservation of the collective memory of the city of 
Jundiaí and with that the consequences in the recognition of diverse social groups 
that (re)construct daily the history of the city and are important sources of information 
on cultural transformations. 
 
Keywords: Memory. Social Identity. Municipality. Legislation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho foi motivado pela importância da memória na formação do social 

e a necessidade da ação do poder público, considerada fundamental para sua 

preservação e difusão. Reconhecendo que todo ser humano é um ser social, temos 

como ponto de orientação e justificação a nossa necessidade de lembrar, esquecer 

e, muitas vezes, silenciar as memórias; além de organizá-las e permitir o seu livre 

acesso. Diante disso, inferimos que todas as sociedades, que compreendemos 

como grupos humanos, estão inseridas em determinado tempo e espaço, seguindo 

um padrão comum de coletividade e tendo a memória como um fator essencial em 

sua formação. Atualmente, também precisamos refletir acerca da forma de valorizar 

ou desvalorizar a memória, como explica Marilena Chauí (2000, p. 161): 

Em nossa sociedade, a memória é valorizada e desvalorizada. É valorizada 
com a multiplicação dos meios de registro e gravação dos fatos, 
acontecimentos e pessoas (computadores, filmes, vídeos, fitas cassetes, 
livros) e das instituições que os preservam (bibliotecas, museus, arquivos). 
É desvalorizada porque não é considerada uma atividade essencial para o 
conhecimento – podemos usar máquinas no lugar de nossa própria 
memória – e porque a publicidade e a propaganda nos fazem preferir o 
“novo”, o “moderno”, a “última moda”, pois a indústria e o comércio só terão 
lucros se não conservarmos as coisas e quisermos sempre o “novo”. A 
desvalorização da memória também aparece na proliferação de objetos 
descartáveis, na maneira como a indústria da construção civil destrói 
cidades inteiras para torná-las “modernas”, destruindo a memória e a 
História dessas cidades. A desvalorização da memória aparece, por fim, no 
descaso pelos idosos, considerados inúteis e inservíveis em nossa 
sociedade, ao contrário de outras em que os idosos são portadores de todo 
o saber da coletividade, respeitados e admirados por todos. 

 

Assim, esta pesquisa tem como estratégia o estudo de caso sobre a 

legislação para a preservação e valorização da memória coletiva na gestão 

municipal da cidade de Jundiaí - SP, com o contexto da formação social e as 

políticas públicas para a salvaguarda de elementos do passado, que colaboram para 

a formação histórica e a identidade social de uma cidade.  

Para tanto, o presente trabalho é composto por diversos pontos de vista, 

referenciais bibliográficos, conceitos e apreciações que respeitam as constantes 

mudanças e a reorganização dos estudos ativos sobre o tema.  

Nessa perspectiva, a análise que ora apresentamos não tem o objetivo de 

esgotar o assunto pesquisado, mas ser fonte de contribuição para os estudos 

referentes ao tema e proporcionar mais elementos à discussão sobre a preservação 

da memória coletiva e a identidade social. 
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Com o intuito de analisar a legislação do município de Jundiaí1 para a 

salvaguarda da memória, compreendemos a sua interface na construção da 

identidade social e a participação de diversos grupos sociais na história da cidade. 

Neste intento, sabemos que a memória auxilia na formação dos valores de uma 

sociedade e que o poder público tem responsabilidade em sua preservação, fomento 

e difusão. 

A cidade de Jundiaí, localizada no interior do estado de São Paulo, a 

cinquenta quilômetros da capital, sempre foi um importante entroncamento logístico 

entre o interior e o litoral, seja no Período Colonial como entrada dos sertões, no 

Brasil Império, por meio da ferrovia ou, atualmente, pela malha rodoviária, sempre 

esteve inserida na expansão econômica do estado. Jundiaí também representa um 

importante ponto da diversidade cultural pela ocupação indígena, pela existência de 

negros africanos traficados para a região, pela imigração europeia e, recentemente, 

pela migração de diversos povos do país, principalmente do Nordeste e do estado 

do Paraná. Essa diversidade cultural, que constituiu e ainda constitui a cidade de 

Jundiaí, forma uma memória coletiva que precisa ser preservada e difundida. 

Esta pesquisa também surge como a indagação de algumas problemáticas 

relativas ao tema da memória pela gestão municipal e sua construção de maneira 

coletiva na formação da organização cultural da cidade. O fato de ambos os temas 

estarem interligados e a necessidade de se delinear políticas públicas para a 

preservação da memória coletiva regem e norteiam este estudo. Ressaltamos, 

ainda, o reconhecimento da importância da memória e da informação na constituição 

de valores, da identidade e da cultura. 

Partindo de um planejamento com referencial teórico, coleta e análise de 

dados, faremos a explanação sobre a importância da memória e da legislação 

específica para a sua preservação. Então, ao utilizarmos os decretos dos 

legislativos, o ato da Câmara, as normas correlatas e as leis como fonte de estudo, 

estruturamos uma forma de analisar como a sociedade entende a importância da 

preservação da memória, sendo uma política pública importante esta.  

O estudo de caso da legislação possibilitou a análise sobre sua 

funcionalidade para a preservação da memória da cidade e a investigação empírica, 

quantitativa e qualitativa, das ações do poder público referente ao tema. 

                                                           
1
 Os decretos, os atos, as normas correlatas e as leis utilizadas na pesquisa estão em anexo. Em exceção a Lei 

Orgânica do Município, que tem os destaques sobre o tema durante a dissertação.  



17 

 
 

Tendo como base a legislação municipal de Jundiaí que trata diretamente dos 

temas da memória coletiva da cidade, serão analisados a constituição, o conceito e 

a relação social das leis, buscando mostrar os resultados efetivos e as diferenças 

entre o discurso e as ações práticas.  

Com isso, esta pesquisa examina as leis do município de Jundiaí - SP 

considerando-as como um posicionamento ideológico e político para com sua 

memória coletiva. Nesse contexto, se buscou reconhecer que as ações em Jundiaí 

estão inseridas em uma estrutura e representa parte das diversas realidades dos 

municípios brasileiros e suas políticas públicas para a preservação da memória. Este 

trabalho também pretende compreender o campo teórico-metodológico sobre os 

conceitos da nossa memória coletiva e a identidade social, além de buscar as 

orientações para a preservação, a difusão do conhecimento e o acesso aos acervos 

custodiados pelo poder público ou de importância para a memória da cidade.  

Além desta introdução, a pesquisa apresenta mais quatro capítulos e as 

considerações finais. 

No Capítulo 2, destacamos a análise do conceito de memória e sua formação 

na sociedade. Desse modo, investigamos o conceito desde a Antiguidade até o 

início do século XX, considerando as alterações nas apreciações sobre o tema e a 

contribuição de diversos pensadores. Percebemos que a pesquisa é composta de 

distintas formas de compreender a memória ao longo dos tempos, as quais 

constituem elementos fundamentais para sua importância e interferência na 

formação da sociedade. Em seguida, no mesmo capítulo, discutimos a formação da 

memória coletiva, com base nos estudos de Halbwachs (2003), e sua influência ao 

pensarmos a identidade social e o processo sócio-histórico do ser humano. 

Discutimos, ainda, a memória como uma consequência das experiências e vivências 

humanas, sejam coletivas ou individuais, e sua importância em nosso cotidiano, 

sendo esta a redentora e difusora de diversos saberes e conhecimentos. Também 

estabelecemos relações entre a memória com a formação do nosso patrimônio 

cultural e sua importância na formação da identidade social em grupo. 

No Capítulo 3, debatemos elementos da história da cidade e realizamos uma 

análise crítica da historiografia produzida, pois são aspectos fundamentais para 

entender a formação da sociedade jundiaiense e as ações públicas referentes aos 

bens e patrimônios culturais. A compreensão dos elementos que compõem a história 

e a historiografia de Jundiaí revelam a importância da participação de diversos 
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grupos sociais na memória coletiva e na identidade social da cidade e como tais 

quesitos tornam-se referência para a criação das leis relativas à memória. Também 

são apresentados os aspectos ideológicos da memória de Jundiaí, conscientes de 

que tais fatores interferem diretamente na formação de políticas públicas para a sua 

preservação. Neste capítulo, discutimos a importância da memória institucional como 

um processo em construção e que dialoga constantemente com a formação das 

instituições e a memória coletiva de uma cidade.  

Diante disso, respeitamos a organização e singularidade de cada município, 

sempre ressaltando que não estão isolados, mas fazem parte de um processo 

societário e se relacionam outras esferas da organização política. Os Capítulos 2 e 

3, portanto, constituirão o referencial teórico para o estudo das ações públicas no 

município de Jundiaí-SP relativas à nossa memória e sua preservação e difusão. 

No Capítulo 4, concentramo-nos em discutir a memória como um direito, sua 

importância na formação cidadã e algumas ações legislativas em âmbito da União, 

durante o século XX, para referendar a sua preservação pelos municípios; ou seja, 

buscaremos construir uma síntese das principais leis federais que obrigam os 

municípios a salvaguardarem a própria história. Neste capítulo, a legislação sobre o 

patrimônio cultural - material e imaterial e sua multiplicidade em uma sociedade - 

será tratada como uma interface da memória coletiva e como um conceito histórico e 

socialmente construído, que se altera com o passar do tempo, isto é, “[...] o 

patrimônio cultural como lócus privilegiado onde as memórias e as identidades 

adquirem materialidade.” (PELEGRINI, 2007, p. 87). Ressaltamos que a legislação 

federal relacionada à preservação da memória é inseparável do estudo do 

patrimônio histórico e cultural. Nesse contexto, também refletimos sobre a 

problemática da materialização da história e os rumos do patrimônio cultural na 

temática das políticas públicas para a preservação da memória. 

No Capítulo 5, apresentaremos a pesquisa realizada sobre a legislação para a 

preservação da memória no município de Jundiaí. Trataremos de um estudo de caso 

sobre a legislação referente à preservação da memória do município, institucional ou 

coletiva, no século XX e início do século XXI na cidade de Jundiaí. Neste capítulo, 

também levaremos em conta a diferenciação entre o discurso proferido pelo poder 

público e suas ações práticas de organização da memória institucional, seja pelo 

cuidado com o acervo documental ou os fomentos proporcionados para com a 

guarda de acervos históricos e suas perspectivas acerca da preservação da 
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memória. Ademais, serão apontadas algumas ações da sociedade civil ou do poder 

público para a preservação dos acervos históricos e de sua memória social, a fim de 

compreendermos a identidade social e a historiografia da cidade. Neste momento, 

destacaremos as principais leis que trabalham com ação direta sobre a memória e o 

patrimônio histórico e cultural da cidade. Por fim, buscaremos concatenar os estudos 

realizados ao longo do trabalho e apresentar uma síntese da pesquisa com as ações 

e a legislação municipal referente ao tema. Nesta parte do trabalho, procuraremos 

também apresentar as consequências e lacunas causadas por ações efetivas da 

preservação da memória, além de apontar possíveis caminhos e mostrar a 

importância do poder público para a formação da identidade social e da memória 

coletiva na sociedade contemporânea. 

Nas considerações finais, ressaltaremos a importância da preservação da 

memória e do patrimônio, principalmente pela ótica legislacional, que contemple os 

diversos grupos sociais da cidade, e evidenciaremos a importância do respeito ao 

processo histórico e a necessidade de avanços nas políticas públicas em relação ao 

tema. 
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2 MEMÓRIA, HISTORICIDADE E EXPERIÊNCIA 

 

As memórias são capazes de colaborar para a historicidade de uma cidade e 

a formação de sua identidade cultural. Para Le Goff (2003, p. 419), a memória que 

preserva informações “[...] remete-nos em primeiro lugar a um conjunto de funções 

psíquicas, graças às quais o homem pode atualizar impressões ou informações 

passadas, ou que ele representa como passadas.”. Paul Ricoeur (2008) considera 

que as ações de seleções das lembranças passam a instrumentar a memória, ou 

seja, o esquecimento, o impedido ou o impulsionado, que depende dos interesses 

sociais, políticos, ideológicos, econômicos e étnicos. Então, preservar os bens 

culturais e o patrimônio é forma de resguardar a memória de um grupo, corresponde 

à maneira de auxiliar nas informações passadas e colaborar para a identidade 

cultural, pois “[...] a memória trabalha sobre o tempo, porém um tempo 

experimentado pela cultura.” (BARRETO, 2007, p. 164). 

A preservação dos bens e patrimônio cultural e histórico é de grande 

importância na sociedade, uma vez que cria possibilidades de auxiliar na formação 

da pesquisa em história e da memória coletiva, não apenas do que se passou, mas 

também do que permanece e que fomenta as reflexões do nosso presente. São 

recursos fundamentais do que conhecemos por sociedade, assim como os livros, as 

artes, os acervos museológicos, a arquitetura e outas expressões (BELLOTTO, 

2014). Com isso, são criadas as ligações que se entrelaçam para escrever a história 

e fortalecer a nossa memória e que intervêm na compreensão do passado e nas 

reflexões sobre o tempo atual. 

 Percebemos que a história e a memória, mesmo não sendo sinônimas, são 

fundamentais para a formação da identidade social dos grupos vivos. Para Pierre 

Nora (1993, p. 7), “[...] a memória é um fenômeno sempre atual, vivido no eterno 

presente: a história, uma representação do passado”; porém, ambas estão 

estreitamente interligadas, pois se utilizam dos vestígios do passado para se 

constituírem. 

 

2.1 Memória e Historicidade 

 

 A memória e a história auxiliam na releitura dos vestígios de tempos 

passados e na formação das funções sociais, muitas vezes organizadas pelos 
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fenômenos das ações comunicativas e informativas. Para Goody (1977, p. 35 apud 

LE GOFF, 2003, p. 421), esse fato por ser exemplificado ao observar que: “[...] em 

todas as sociedades, os indivíduos detêm uma grande quantidade de informação no 

seu patrimônio genético, na sua memória de longo prazo e, temporariamente, na 

memória ativa”, gerando, assim, interações das diferentes formas de estudos do 

passado e de nossa formação social. 

 Nesse sentido, a memória não pode ser considerada apenas como uma 

propriedade da inteligência, mas como uma das principais responsáveis por unificar 

diversos atos e pensamentos passados, auxiliando na fixação dos comportamentos 

que ajudam na produção humana técnica e na sociabilidade. Dessa forma, 

complementamos que a memória ocorre pela apropriação de nossas capacidades e 

aptidões, visto que “[...] em todo discurso da História, o progresso técnico está ligado 

ao processo dos símbolos técnicos da linguagem” atribuídos pela memória (LEROI-

GOURHAN, 1990, p. 117). 

Em seu livro, “História e Memória”, Jacques Le Goff (2003), ao propor um 

estudo histórico da memória, tem como inspiração Leroi-Gourhan (1964-1965), e 

divide o estudo em cinco períodos, sendo eles: 

1. a memória étnica nas sociedades sem escritas, ditas “selvagens”; 
2. o desenvolvimento da memória, da oralidade à escrita, da Pré-História à 

Antiguidade; 
3. a memória medieval, em equilíbrio entre o oral e o escrito; 
4. os progressos da memória escrita, do século XVI aos nossos dias; 
5. os desenvolvimentos atuais da memória. (LE GOFF, 2003, p. 423). 

 

Na primeira etapa, a memória está ligada à oralidade, na dimensão social dos 

eventos, do cotidiano e do desempenho de seus protagonistas “[...] em suas buscas 

incessantes de mudar e atualizar as estruturas a que está aparentemente 

subordinada ou submetida.” (ALBERTI, 2005, p. 12). 

Este momento da memória coletiva, que se comunica pela oralidade, contribui 

para a consolidação dos mitos de origem, cuja história e mito se confundem. No 

entanto, esta memória transmite uma estruturação social dos conhecimentos 

práticos e técnicos, dos saberes profissional e de uma produção e reprodução da 

vida imediata. 

Para Le Goff (2003), a memória coletiva na sociedade sem a escrita tem em 

seus interesses a idade coletiva do grupo, os prestígios das famílias dominantes e 

os saberes técnicos, sendo transmitida pelo conhecimento e não pela memorização. 
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Não consiste em uma reprodução “[...] das experiências passadas e sim uma 

construção, que se faz a partir daquelas, por certo, mas em função da realidade 

presente e com o apoio de recursos proporcionados pela sociedade.” (SÁ, 2005, p. 

71). 

A tradição da oralidade não desapareceu com a escrita, mas passou por 

muitas alterações. Exemplos são os mestres Griôs2, pela sua representatividade na 

cultura Afro-brasileira, considerados cronistas, genealogistas, cantores, contadores 

de histórias, poetas e mestres de cerimônias, entre outras formas de mediação, 

responsáveis pela transmissão dos saberes para os membros de suas 

comunidades. Os Griôs transmitem os saberes e conhecimentos populares 

adquiridos pela oralidade e têm o seu reconhecimento social dentro dos grupos 

pertencentes. 

Com o surgimento da escrita na Antiguidade, a memória coletiva altera a sua 

forma de registro, sem abandonar a oralidade, não apenas se utilizando da escrita 

cuneiforme, mas também através das construções e suas inscrições. Neste 

momento, portanto, a memória passa a ser lapidada, ou seja, registrada em pedras, 

a fim de criar a perpetuação da lembrança e do esquecimento, através de um 

caráter seletivo. A escrita permite registrar a memória em um novo suporte e 

formato, assegurando, desse modo, não apenas a linguagem auditiva, mas também 

a visual. 

Nesse contexto, se insere a linha tênue entre a memória e a história, pois 

ambas são, muitas vezes, como a face de uma mesma moeda - e não, ações 

distintas - que se complementam em determinados momentos, sem subjugar a 

importância alheia. Para Nora (1993, p. 9), 

[...] a memória verdadeira, social intocada, aquelas cujas sociedades ditas 
primitivas, ou arcaicas, representam o modelo e guardam consigo o segredo 
e a história que é o que nossas sociedades condenadas ao esquecimento 
fazem do passado, porque levadas pela mudança. 

 

Assim, a memória se diferencia como fator dialético da lembrança e do 

esquecimento, da história que se encontra em constante construção e repleta de 

problemáticas, além da demanda de análises críticas. 

 Na Antiguidade, a memória fora do tempo se distingue da história, pois, no 

entendimento de Aristóteles, a memória é uma evocação de afeto que: 

                                                           
2
 “Griô” é uma adaptação para a língua portuguesa do termo francês “Griot” que designa os agentes 
culturais da tradição oral africana (CASCUDO, 1984). 
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[...] pertence àquela parte da alma à qual a imaginação também pertence. 
Todas as coisas que são imagináveis são essencialmente objetos da 
memória, e aquelas que necessariamente envolvem a imaginação são 
objetos da memória apenas incidentalmente. [...] Falta ainda falar da 
recordação... ela não é nem a recuperação nem a aquisição da memória; 
porque quando se aprende ou recebe uma impressão sensória, não se 
recupera qualquer memória (porque nenhuma aconteceu antes), nem se 
adquire pela primeira vez; é somente quando o estado ou afeto foi induzido 
que existe memória. (ARISTÓTELES, 2012, p. 93). 

 

Nessa linha de pensamento, diferencia-se, portanto, da concepção de história 

formada ainda na Antiguidade, fundamentada nas obras de Heródoto, Tucídides e 

Políbios, em que se entende que a história nasce e não é constituída apenas sob o 

signo da memória, mas tem suas determinações pelas ações humanas e o curso 

dos acontecimentos, que está fora da vontade humana (CHAUÍ, 2000). 

 A memória na Antiguidade transpassa do grego para o latim por meio de 

Cícero, que a considera parte da prudência, unificada com a inteligência. Passa, 

então, a ser utilizada pela retórica e, posteriormente, na Europa Medieval, sofre 

profundas transformações. Segundo Spence (1986, p. 31), “[...] foi o próprio Tomás 

de Aquino quem implantou solidamente a ideia de que os sistemas de memorização 

faziam parte da ética, sendo mais que meros componentes da retórica”, o que 

contribui para o estudo da memória sobre a visão da oratória e da teologia. 

 Na Idade Média, o Ocidente, dominado pelas ideias do cristianismo, utiliza a 

memória como um fator escatológico, negando a experiência temporal (LE GOFF, 

2003). Em suas Confissões, Santo Agostinho declara a procura de Deus pela 

memória e explana: 

Transporei, então, esta força da minha natureza, subindo por degraus até 
àquele que me criou. Chego aos campos e vastos palácios da memória 
onde estão tesouros de inumeráveis imagens trazidas por percepções de 
toda espécie. (SANTO AGOSTINHO, 1984, X 8.12). 
[...] 
E o que agora entendo e distingo, conservo-o na memória para depois me 
lembrar de que agora o entendi. Por isso lembro-me de que me lembrei. 
(SANTO AGOSTINHO, 1984, X 13.20). 

 

 A memória também é fundamental para as manifestações das 

comemorações, celebrando os atos de Cristo, o testemunho dos mártires, os 

princípios morais cristãos e o culto aos mortos, elementos bastante difundidos 

dentro do cristianismo ocidental e medieval. Esse conjunto de significados na 

filosofia cristã medieval do Ocidente cria um equilíbrio entre a memória oral e a 

escrita, constituindo-se em elemento da retórica e da literatura. 
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 Os rituais litúrgicos, os estudos escatológicos e os ensinamentos cristãos 

auxiliaram na contribuição da formação de uma memória coletiva. Essa constituição 

de um pensamento e identidade sociais, formados com o auxílio da memória 

coletiva, também colaborou para a “[...] difusão do cristianismo como religião e 

ideologia dominante” (LE GOFF, 2003, p. 24) na Europa Oriental.  

 No final da Idade Média, o processo de alfabetização na Europa Ocidental 

começa a se ampliar e existe uma necessidade da difusão e ampliação do 

conhecimento pela escrita. O surgimento da prensa móvel e a ampliação da 

imprensa por Johannes Guttenberg, em 1440, alteraram as formas de registro de 

nossas memórias e “[...] os eclesiásticos, por sua vez, temiam que a imprensa 

estimulasse leigos comuns a estudar textos religiosos por conta própria em vez de 

acatar o que lhes dissessem as autoridades.” (BURKE, 2002, p. 135). Assim, a 

imprensa modificou o modo de pensar da Idade Média, ampliando o acesso a 

informações e, “embora lentamente, a memória ocidental” (LE GOFF, 2003, p. 451). 

 Com o surgimento e o crescimento da imprensa, a transmissão escrita da 

memória induz a uma forma de “[...] exteriorização progressiva da memória 

individual; é do exterior que se faz o trabalho de orientação que está escrito no 

escrito.” (LEROI GOURHAN, 1964-1965, p. 70 apud LE GOFF, 2003, p. 452). Desse 

modo, o mundo da escrita trouxe uma nova percepção e abordagem na modalidade 

do pensamento, conduzindo a uma inédita perspectiva da história e da memória. 

 No início da Modernidade, a memória passou a exercer uma função na 

formação dos governos, que ainda não haviam rompido com alguns precedentes da 

formação medieval. Nobert Elias (1993, p. 174) ressalta a ligação da memória entre 

o período medieval e a Modernidade, ao declarar como exemplo a cobrança dos 

impostos que “[...] permaneceu durante muito tempo na memória popular sob o 

agourento nome de mal – tôte.”. 

 Para Marcos José Pinheiro, no livro “Museu, memória e esquecimento: um 

projeto de Estado Moderno”, a formação estatal da Modernidade “[...] tem como 

base o sistema tributário centralizado, o poder militar, os monopólios da legislação e 

da violência, e a burocracia.” (PINHEIRO, 2004, p. 33), além da expansão da 

racionalidade ocidental, muitas vezes como uma oposição à ideologia cristã, 

predominante no período medieval. Na Modernidade, o homem passa a ser 

norteador de suas ações e a memória assume novos padrões, como a importância 

de comemorar e justificar a formação dos Estados e nações. 
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 Nesse contexto, o conceito de memória começa a ser utilizado para os fatos 

jornalísticos e diplomáticos, construindo novas funções para a memória e a 

consciência coletiva e estabelecendo a introdução de uma opinião pública, nacional 

e internacional sobre o tema (LE GOFF, 2003). 

A partir de 1789, com a Revolução Francesa e a ascensão da burguesia ao 

poder e o consequente rompimento com a antiga estrutura absolutista e alguns 

vestígios do feudalismo medieval, retornou-se uma exaltação da memória como 

recordação dos mortos e das datas comemorativas (LE GOFF, 2003).  

Para Ulpiano Meneses (1999), a comemoração favoreceu a partilha da 

memória alheia e, até os dias atuais, é utilizada como vetor da legitimação e 

integração social de determinados grupos. 

 A memória passa a fazer parte do presente, interferindo na vida cotidiana e 

formando uma nova perspectiva e dimensão como fonte de reflexão. Após a 

Revolução Francesa, “[...] a memória passou a ser fonte de inquietação interna 

intensa, que se manifesta na percepção radical da natureza opaca do passado e, 

consequentemente, da incerteza com relação a este passado.” (MENESES, 1999, p. 

14). Dessa maneira, carrega o sentido de experiência coletiva, proporcionada pela 

alteração da ordem vigente. 

 Outro fato que altera a sua dimensão e suas perspectivas, posterior à 

Revolução Francesa, é a introdução do ensino laico e, na sequência, gratuito. Com 

isso, a ampliação da exteriorização e os registros da memória se ampliam e ganham 

novos espaços na sociedade. 

 A criação dos arquivos nacionais na França, pós-Revolução, ordena a 

publicidade dos arquivos públicos e da memória nacional (LE GOFF, 2003). Neste 

momento, a documentação arquivística criou publicidade aos documentos desta 

última e fomentou a pesquisa histórica. 

No início do século XIX, diversas ações mostraram as perspectivas da 

arquivística e da memória coletiva. Em 1810, o Congresso dos Estados Unidos da 

América apontava para a necessidade da criação de um espaço para a guarda dos 

documentos públicos e a organização dos arquivos itinerantes. Com isso, até o final 

da Guerra de Secessão Norte-americana, o país conseguiu com facilidade a 

conservação dos documentos fundamentais para a memória do país (INDOLFO, 

2007). Neste mesmo período, diversos países escandinavos, impulsionados pela 

memória popular, criaram museus de folclore. Na Itália e na Alemanha, foram 
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criados museus nacionais, consolidando a concepção de memória nacional (LE 

GOFF, 2003).  

No Brasil, mesmo com o surgimento do Arquivo Público de São Paulo em 

1892, a política arquivística para a preservação da memória tem grande efetivação 

apenas no século XIX com a criação da Câmara dos Deputados do Brasil, e também 

o seu Arquivo, com a ata da Sessão como o primeiro documento do seu acervo em 

1823. No ano subsequente, tem-se a criação do Arquivo do Senado e depois, em 

1835, a criação do Arquivo do Império. Criado com o Instituto Histórico e Geográfico 

Brasileiro, o Arquivo do Império somava-se à Academia Imperial de Belas Artes. O 

Arquivo Público do Império passa a denominar-se Arquivo Público Nacional em 

1893, vindo a receber a atual denominação de Arquivo Nacional em 1911. Tal 

organização concatenava acervos importantes para a compreensão da memória do 

país e passou a colaborar para a ideia de identidade nacional.  

Na esfera global, o surgimento da fotografia também alterou as dimensões 

sobre a memória. Ainda no século XIX, a fotografia causou imensa comoção aos 

naturalistas ao conseguir, com grande qualidade, reproduzir o real. A fotografia 

tornou-se um meio de comunicação visual fundamental em uma sociedade de 

maioria analfabeta, pois permite a guarda da memória por meio de imagens 

(KOSSOY, 1989). 

Nesse sentido, no século XIX, a fotografia também refletiu a relação do 

homem com a natureza e a memória, o que movimentou constantemente o espaço e 

o meio em que a sociedade estava inserida. Para Costa e Silva (1995, p. 17), a “[...] 

fotografia referendou internamente essa dinâmica, na medida em que o projeto de 

desenvolvimento da perspectiva, subjacente ao código fotográfico, encontrou 

identidade nos rumos impostos à natureza.”. 

Para Cartier-Bresson (2015, p. 22), “A fotografia é uma operação instantânea 

que exprime o mundo em termos visuais, tanto sensoriais como intelectuais”, com 

finalidades diversas, mas com grande importância no cotidiano e na memória. 

Mesmo se constituindo como um meio em série de reprodução tecnológica, traz 

consigo valores e características de determinadas sociedades. 

Este aspecto social da fotografia possibilitou um estudo interdisciplinar nos 

diversos campos dos saberes, como história, arte, sociologia e ciência da 

informação. Não traz consigo apenas imagens, mas pensamentos, costumes, 
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culturas e tradições e, dessa forma, também a compreendemos como fonte de 

memória, que registra um determinado tempo e espaço (KOSSOY, 2007).  

Se, no final do século XIX, a fotografia transformou a guarda da memória, a 

construção de monumentos aos mortos da Primeira Guerra Mundial (1914-1918), 

também foi um movimento significativo para a memória coletiva (LE GOFF, 2003). A 

Primeira Guerra Mundial estabeleceu uma alteração nos padrões sociais e morais 

do mundo, deixando grave marca pelo grande número de mortos. No entanto, além 

de estabelecer uma alteração na memória coletiva europeia, as experiências vividas 

no campo de batalha - fora dele - também alteraram as perspectivas das memórias 

individuais (POLLAK, 1992). 

No século XIX e início do XX, a memória como aspecto coletivo tomou uma 

grande dimensão, apresentando-se como parte fundamental em nossa construção 

social e colaborando de maneira antagônica para a formação de uma identidade 

individual e da coletividade. Isso significa dizer que temos uma herança cultural que 

pode ser expressa na lembrança coletiva e na singularidade do ser humano. 

Atualmente, persistimos nesta memória coletiva, ligada ao comportamento, à 

mentalidade, aos valores éticos e morais e, principalmente, às capacidades de 

interagir com a natureza e construir intensas relações sociais, alterando o mundo e 

modificando-se pelo cotidiano. 

 

2.2 Memória e coletividade 

 

Segundo Bloch (2001) pode considerar a História como uma ciência 

interpretativa, que estuda o homem e suas ações no tempo, com suas metodologias, 

procedimentos e objetividade, a memória é diferente, pois é seletiva, em seus 

caracteres de lembrança e de esquecimentos, e sofre flutuações (POLLAK, 1989). 

Porém, tanto a primeira quanto a segunda possuem alguns elementos em comum, 

pois ambas têm seus protagonistas, lugares, tempos e acontecimentos, tornando-se 

vivas e capazes de causar as reflexões necessárias na sociedade atual. Todavia, 

tais semelhanças não as fazem dependentes uma da outra, uma vez que cada qual 

carrega sua transmissão de valores e suas singularidades. 

A história tem como um de seus elementos a crítica às fontes históricas e à 

memória sem análise. Para Nora (1993, p. 9), “[...] a memória é sempre suspeita 

para a história, cuja verdadeira missão é destruí-la e a repelir”; contudo, nem mesmo 
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a historiografia pode negar a importância da memória para a história. O autor ainda 

afirma que “[...] a necessidade de memória é uma necessidade da história” (NORA, 

1993, p. 14), ou seja, ambas são fundamentais na formação das identidades sociais 

e culturais de um grupo fechado ou de uma sociedade.  

Diante disso, a história tem como um de seus objetivos e de seus trabalhos a 

análise da memória como aspecto da formação social, sobretudo da memória 

coletiva que auxilia na construção do patrimônio e na formação da identidade 

cultural, estando inserida no trabalho de um grupo, com suas vivências e referências 

(HALBWACHS, 2003).  

Nora (2009) exalta que a memória coletiva é fundamental para a identidade 

social e para a formação do sujeito como um ser ativo dentro da sociedade, ao 

escrever: 

A ideia de que são os coletivos que têm uma memória implica numa 
profunda transformação do lugar dos indivíduos na sociedade e de sua 
relação com o coletivo; é lá que está o segredo, por trás da emergência 
misteriosa de algo mais: a identidade. (NORA, 2009, p. 9). 

 

Assim, a memória tem que ser preservada e, muitas vezes, materializada em 

museus, bibliotecas, arquivos, centros de memórias e outros lugares, sem deixar de 

ser uma das fontes de estudo da história. Estes locais frequentemente remetem 

apenas aos vestígios do passado com seus esquecimentos e suas lembranças 

(POLLAK, 1992). 

A memória é fundamental em nosso processo social: colabora para a 

formação sócio-histórica do homem e agrega seus valores culturais e suas 

identidades3. No entanto, está carregada das preocupações do presente e se torna 

um fenômeno construído, carregado de interpretações, exclusões e estigmas. Com 

isso, é possível o confronto entre a memória individual e a memória dos outros, 

causado pelas interpretações e exclusões repletas de interesses e valores 

disputados por conflitos sociais, políticos e ideológicos. Entretanto, cabe ressaltar 

que a memória coletiva, mesmo sendo comum a determinado grupo, também é 

passível de alterações e críticas, como toda fonte histórica (POLLAK, 1989).  

A memória coletiva auxilia na formação da sociedade ou de um grupo ao qual 

pertencem os indivíduos. Esta constituição da memória coletiva na formação social 

                                                           
3
 Para Alexis Leontiev (2004), o homem é sujeito do processo social do trabalho e está sobre a ação 
de duas leis, sendo a primeira a lei biológica, que é determinada por suas necessidades da 
produção, e a segunda que são as leis sócio-históricas que regem o desenvolvimento de sua 
própria produção. 
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ocorre pelas experiências do cotidiano ou em lugares de memórias, como, por 

exemplo, os museus, arquivos, patrimônios históricos e arquitetônicos, monumentos, 

bibliotecas ou instituições de ensino. Sua importância está ligada ao relembrar e, 

muitas vezes, comemorar a memória de determinados locais e tempo. Para 

Halbwachs (2003), esta memória coletiva é comum, gerando uma adesão afetiva e 

uma identificação com a construção dos fatos e personagens que compõem a 

sociedade, originando um sentimento de pertencimento.  

Mesmo a memória individual se insere em um contexto coletivo, uma vez que 

é intrínseco a todo membro de uma sociedade um conjunto de valores e relações 

sociais, capaz de interferir em sua forma de pensar e em suas lembranças e 

esquecimentos. A memória individual, portanto, está ligada a de um grupo, de tal 

modo que sua singularidade se torna parte de um todo, inserida em uma 

compreensão grupal, conforme ressalta Maurice Halbwachs: 

Não basta reconstituir pedaço a pedaço a imagem de um acontecimento 
passado para obter uma lembrança. É preciso que esta reconstrução 
funcione a partir de dados ou de noções comuns que estejam em nosso 
espírito e também no dos outros, porque elas estão sempre passando 
destes para aqueles e vice e versa, o que será possível somente se tiverem 
feito parte e continuarem fazendo parte de uma mesma sociedade, de um 
mesmo grupo. (HALBWACHS, 2003, p. 39). 

 

Com isso, percebemos que a memória não é um fenômeno individual e de 

impulso subjetivo, mas está inserida em uma abordagem epistemológica e tem a 

estrutura material de determinados grupos ou sociedade como ponto de partida, 

sendo fonte de auxílio fundamental nos estudos históricos e na preservação do 

nosso patrimônio e bens culturais. 

Desse modo, história e memória não podem ser pensadas de maneira 

independente e apenas a partir de recordações particulares, como uma inspiração 

ou liberdade individual, uma vez que estamos inseridos em condições sociais 

específicas e temos uma interação social entre indivíduo, sociedade e natureza, com 

suas mudanças, apropriações e relacionamentos. 

Tais fatos ressaltam as ações dos indivíduos como seres sociais e a formação 

de uma memória individual que parte de uma experiência coletiva. Halbwachs (2003, 

p. 43) exemplifica que “[...] não nos lembramos de nossa primeira infância porque 

nossas impressões não se ligam a nenhuma base enquanto ainda não nos tornamos 

um ser social.”. Isso significa que todas as lembranças que fazem parte de um grupo 
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da sociedade e integram um ambiente coletivo são pensadas a partir de quadros 

sociais que antecedem os individuais (SANTOS, 2012).  

Thompson (1981, p. 199), por sua vez, ressalta que “[...] os fins são 

escolhidos pela nossa cultura, que nos proporciona, ao mesmo tempo, nosso próprio 

meio de escolher e de influenciar nessas escolhas”, reforçando que o individual 

sempre sofre a influência do coletivo. 

Diante disso, entende-se que a memória parte de um fenômeno coletivo, 

sendo formada na experiência singular de viver dentro de um grupo, família ou 

sociedade, e se diferencia da história, pois esta se caracteriza por uma análise 

crítica e seus conceitos e sistemas metodológicos. Segundo Paul Ricouer (1996, p. 

11), “[...] o trabalho da história se entende como uma projeção, do nível da economia 

das pulsões ao nível do trabalho intelectual dessa dupla tarefa que consiste na 

lembrança e no esquecimento”, fazendo desta um lugar de objetividade absoluta e 

da memória uma relação móvel e transmutável perante suas realidades e as 

experiências do indivíduo dentro de uma sociedade. 

Mesmo o sujeito sendo um protagonista e agente histórico, por estar inserido 

em um grupo de referência, a memória será pensada e descrita de maneira coletiva. 

Tais grupos de referência tornam-se condicionantes para uma rememoração, ou 

seja, a existência ou presença de um ponto referencial permite uma lembrança viva 

do momento passado. 

Esse processo dinâmico nos dá uma percepção, capaz de criar reflexões e 

sensações de um mundo exteriorizado, como se apenas em nós se originassem as 

ideias, reflexões, sentimentos e emoções que nos foram inspiradas pelo nosso 

grupo (HALBWACHS, 2003). Demonstra-se, então, que nossa memória e nosso ser 

são um eco de nossa vivência e de nossas referências sociais. 

De forma coletiva e individual, a memória recebe as influências de 

pensamentos da coletividade e a transmissão de experiências capazes de produzir 

novos saberes e conhecimentos. Estes não estão desvinculados do conhecimento e 

da produção histórica, mas mantêm suas características e seus limites. 

Eric Hobsbawm (1994), na introdução de seu livro a “Era dos Extremos”, 

recorre à própria memória para nos mostrar a relação da memória coletiva com a 

individual, e suas influências. Ao relatar uma experiência pessoal de um fato social, 

explica que “[...] os acontecimentos públicos são parte da textura de nossas vidas” 

(HOBSBAWM, 1994, p. 13). O autor expôs este fato em seu cotidiano ao descrever: 
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O dia 30 de janeiro de1933 não é simplesmente a data, à parte isso 
arbitrária, em que Hitler se tomou chanceler da Alemanha, mas também 
uma tarde de inverno em Berlim, quando um jovem de quinze anos e sua 
irmã mais nova voltavam para casa, em Halensee, de suas escolas vizinhas 
em Wilmersdorf, e em algum ponto do trajeto viram a manchete. Ainda 
posso vê-la, como num sonho. Mas não apenas um velho historiador tem o 
passado como parte de seu presente permanente. (HOBSBAWM, 1994, p. 
13). 

 

Portanto, os fatos históricos estão ligados à memória coletiva e esta se 

vincula diretamente à formulação da memória individual. Apoiam-se nas 

experiências singulares da história vivida (HALBWACHS, 2003), baseando-se nas 

vivências e não, conduzidos por datas, nomes ou fórmulas. 

Esta memória coletiva pode auxiliar no estudo de uma história não linear, 

como novos tempos e novos sujeitos, superando o tempo histórico evolutivo e 

progressista, conforme descreve Walter Benjamim (1994, p. 229) ao colocar a 

história como “[...] objeto de uma construção cujo lugar não é o tempo homogêneo e 

vazio, mas um tempo saturado de ‘agoras’.”. 

Nestes termos, a memória não está perdida ou vagando em um vazio, mas se 

entrelaça, de maneira antagônica, com o estudo dos fatos históricos e a vida em 

sociedade. Passa também a ser base para o registro historiográfico, em uma análise 

crítica das fontes, e se constitui como um ponto de partida vinculado a uma 

avaliação dos quadros reais, temporais e espaciais, estabelecendo um complexo de 

confluências e rupturas de uma crítica imanente. Tais elementos são especificados 

por Vieria, Peixoto e Khoury (1989) ao indicarem que toda fonte tem que ser 

estudada de maneira exaustiva e cuidadosa, com uma observação crítica da 

documentação, sua problematização e incorporação à interpretação histórica. 

 Mesmo com as diferenças entre a história e a memória e o seu 

distanciamento proposto por Halbwachs (2003), temos novas possibilidades 

historiográficas e de preservação da própria memória por meio de relações 

dinâmicas entre as classificações sociais e as mentais.  

Com isso, os estudos de Maurice Halbwachs sobre a memória coletiva 

dialogam com um conceito mais amplo da história, não se limitando apenas a fatos 

oficiais, mas também a uma ampliação para as camadas mais populares e 

fundamentais nos estudos históricos (SANTOS, 2009). 

 A visão de uma memória coletiva, cujo indivíduo é agente histórico, 

proporciona uma história viva, transmitida entre gerações e com ponto de partida 
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sempre no tempo atual para o passado. A esse respeito, Nora (1993, p. 10) 

argumenta que “[...] todos os grandes remanejamentos históricos consistiram em 

alargar o campo da memória coletiva”, de tal modo que a própria memória torna-se 

um dos objetos da história. 

 

2.3 Memória e Experiência  

 

A memória, individual ou coletiva, são experiências e resultados de vivências, 

sejam estas como algo singular ou plural. Esses acontecimentos, que, por vezes, 

ocorrem através de experiências alheias, são transmitidos e criam a socialização na 

formação da memória coletiva.  

A memória, além de ser formada por lembranças, esquecimentos e silêncio, 

também possui em sua constituição “[...] aquilo que ocorre ao espírito como 

resultado de experiências já vividas enquanto lembranças ou reminiscências.” 

(MEINERZ, 2008, p. 54). Diante disso, as experiências, para influenciarem a 

memória, nem sempre precisam ocupar o mesmo tempo e espaço do indivíduo; 

basta pertencer ao seu grupo de referência ou ser fator de identidade cultural. 

Memória e experiência sempre estiveram relacionadas, mesmo no século 

XVI, quando a experiência era designada como um derivado de acontecimentos 

reais ou mostrava uma observação sobre um teste ou prova, remetendo a 

lembranças particulares ou sociais.   

Raymond Willians (2007, p. 172) considera que, atualmente, o conceito de 

experiência pode ser resumido como “[...] o conhecimento reunido a partir de 

acontecimentos passados, seja pela observação consciente seja pela consideração 

e pela reflexão.”. Trata-se, portanto, de um ato de experimentar algo prático, que 

traz consigo aprendizagens e novos saberes constituídos sobre algo vivido, 

individual ou coletivamente. Desse modo, a constituição da experiência está 

intrinsicamente ligada à memória, que gera saberes e conhecimentos utilizados no 

convívio social e na formação do conhecimento e dos valores morais. 

O filósofo alemão Walter Benjamim, que foi associado à Escola de Frankfurt e 

à Teoria Crítica, contribuiu fortemente para a análise da influência da experiência 

sobre nossas lembranças e esquecimentos. Jeanne Marie Gagnebin, no prefácio do 

livro “Obras Escolhida de Walter Benjamim Magia”, destacou que, para Benjamim 

(1994), o historiador deve compor uma vivência com o estudo do passado, 



33 

 
 

demonstrando que a experiência está embutida nas organizações sociais e em seus 

membros.  

As experiências, acima mencionadas, proporcionam um intercâmbio de 

saberes e valores que ajudam a compor a memória coletiva. A memória revive 

algumas delas no tempo passado e, muitas vezes, reestabelece relações com as do 

presente. Uma de suas características, passadas ou presentes, é o senso prático, 

utilizado na composição social e na transmissão de conhecimentos. Nos textos “O 

Narrador” e “Experiência e Pobreza”, Walter Benjamim (1994) tratou a experiência 

como um fator comum da comunidade, fundado em suas dimensões práticas e 

lembranças individuais ou coletivas. As experiências passadas colaboram para a 

retenção de informações e promovem uma confluência da memória na formação de 

uma identidade social e em sua forma de refletir sobre o passado e o presente e o 

mundo em que estamos inseridos.  

A experiência, para Benjamim (1994, p. 123), pode ser transmitida, “de modo 

benevolente ou ameaçador”, passível de transformar nossa realidade e as formas de 

pensar. Sendo assim, “[...] o pensamento atua na memória: ela se desloca e está em 

movimento (HALBWACHS, 2003, p. 64)”, aspirando novas experiências e alterando 

as relações sociais. 

Em trecho do texto “O Narrador”, Walter Benjamim (1994, p. 210) explica que 

“a memória é a mais épica de todas as faculdades”, ratificando a importância da 

lembrança e do esquecimento na formação da identidade cultural de uma sociedade, 

ao explicitar que “[...] somente uma memória abrangente permite à poesia épica 

apropriar-se do curso das coisas, por um lado, e resignar-se, por outro lado com o 

desaparecimento dessas coisas, como o poder da morte.”. Assim, vemos a memória 

apresentar suas múltiplas ações na composição do nosso patrimônio cultural.  

O intercâmbio das experiências também é fundamental para evitar a 

supressão da memória e promover novos saberes e conhecimentos ao indivíduo. No 

caso da obra o “Narrador”, de Walter Benjamin (1994), fica evidente que, ao relatá-

las, são ampliadas as possibilidades de prolongar a memória do ouvinte. Portanto, 

do mesmo modo que consideramos a memória como elemento fundamental para 

transmitir o conhecimento das experiências passadas, o inverso também é 

verdadeiro. Percebemos que a memória permite e cria possibilidades para invocar 

as experiências vividas e auxiliar na formação de novos saberes constituídos no 

cotidiano. 
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Benjamim (1994), no texto “Sobre alguns temas em Baudelaire”, também 

escreve que a memória é essencial para a estrutura filosófica da experiência, tendo 

em vista que esta também se utiliza de dados retidos pela memória para ser 

utilizada como aspecto de conhecimento e saber. A relação entre a memória e a 

experiência cria estruturas sociais que interferem diretamente no cotidiano social e 

político de uma sociedade, pois são elementos que auxiliam na formação dos 

valores morais e éticos. 

Ao continuar a relatar sobre sua memória e experiência no início do século 

XX, Hobsbawm (1995, p. 13) afirma que “[...] em vastas extensões do globo todas as 

pessoas de determinada idade, independentemente de origens e histórias pessoais, 

passaram pelas mesmas experiências centrais.”. Foram estas que nos marcaram, 

em certa medida, da mesma forma, criando uma memória coletiva através de uma 

experiência geral. 

Edward P. Thompson, um dos principais estudiosos ingleses sobre o conceito 

de cultura, em seu famoso estudo sobre “A Formação da Classe Operária Inglesa”, 

apresenta os processos formativos de uma classe social, postulando que a 

experiência vivida teria dado ao grupo social uma dimensão histórica. Em vista 

disso, entende que a memória se faz de forma ativa e consciente, como algo que 

acontece nas relações humanas, criando experiências que formam a cultura por 

meio das tradições, dos valores, ideias e instituições (THOMPSON, 1981). 

Essas ações vivenciadas, que ressaltam o caráter histórico do ser social e a 

formação de sua memória, individual ou coletiva, emergem de novas perspectivas a 

serem estudadas em sua complexidade, como aponta Thompson: 

Experiência – [...] por imperfeita que seja – é uma categoria indispensável 
ao historiador, já que compreende a reposta mental e emocional, seja de 
um indivíduo ou de um grupo social, a muitos acontecimentos inter-
relacionados ou muitas repetições do mesmo tipo de acontecimento [...] ela 
é válida e efetiva dentro de determinados limites [...]. A experiência surge 
espontaneamente no ser social, mas não sem pensamento. Surge porque 
homens e mulheres são racionais e refletem sobre o que acontece a Eles e 
a seu mundo. (THOMPSON, 1981, p. 199-200). 

 

Assim, as experiências vividas pelos agentes históricos colaboram na 

formação das ideias, dos valores e da memória, sejam coletivos ou individuais. Tais 

aspectos apoiam a formação da memória coletiva e suas reflexões sobre o sujeito e 

seu grupo de referência, seja no tempo atual ou passado. Decorre, então, a 
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importância de salvaguardar esta memória, não apenas pelos valores e tradições, 

mas também pelo seu auxílio na história e nos dados incontidos e incontáveis. 

Diante disso, percebemos que a ligação entre memória e experiência é 

inevitável, conforme menciona Meinerz (2008, p. 70), em sua dissertação 

“Concepção de experiência em Walter Benjamin”: “Se (quase) já não possuímos 

experiências, não precisamos de memória, pois não temos o que revivificar. O franco 

declínio da faculdade de intercambiar experiências e também o perecimento da 

memória.”. 

Então, ao discutirmos a memória e a sua preservação, levamos em 

consideração a experiência de diversos grupos sociais e a contribuição para a 

formação da memória coletiva e da identidade social. As experiências vividas e 

transmitidas sempre serão referenciais para a memória e sua difusão, além de 

ajudarem a pensar e refletir sobre a organização cultural, a formação política e a 

ideológica de uma cidade, de um Estado ou de uma nação. 

 

2.4 Memória e Patrimônio Histórico 

 

Todo o patrimônio histórico é formado por memórias coletivas, que guarda 

valores, saberes, conhecimentos e elementos de uma identidade social, os quais 

estão contidos nas lembranças de uma sociedade. Dessa forma, serão usados tanto 

como referenciais do passado como também ponto de reflexão do presente e para o 

futuro. 

Segundo Gonçalves (2009), o patrimônio é uma categoria do pensamento 

presente em diversas sociedades e comum ao nosso cotidiano. Trata-se de uma 

categoria considerada fundamental para a vida social e o pensamento coletivo. O 

patrimônio transita analiticamente entre diversas realidades sociais e diversas 

culturas. Ao estudarmos o patrimônio histórico como categoria de pensamento na 

atualidade, temos um conceito bem definido, com delimitação precisa, mesmo 

havendo a diferenciação entre os materiais e imateriais.  

Inicialmente, o termo patrimônio estava ligado às questões de propriedades 

privadas. A palavra patrimônio vem do latim patrimonium que significa pertencimento 

ao pai da família. Na Roma Antiga, o termo era empregado no sentido de herança e 

valor econômico, que abrangia as questões familiares ou de interesses jurídicos. 

Não existia o conceito de patrimônio público, histórico ou cultural. 
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Durante a Idade Média (séculos V ao XV), na Europa Oriental, a ideia de 

patrimônio começa a receber novos atributos, principalmente com o crescimento e 

consolidação do cristianismo como religião predominante no continente europeu. 

Mesmo com base no conceito romano aristocrático, na Idade Média, passou a 

agregar valores simbólicos, como o coletivo e o religioso. Os cultos religiosos e a 

veneração às relíquias e às imagens que representavam os santos eram realizados 

de maneira coletiva dando um novo sentido ao patrimônio (FUNARI; PELEGRINI, 

2006). 

Com o Renascimento Cultural na Europa Ocidental, entre os séculos XIV e 

XVI, o conceito de patrimônio passa a ter atribuições culturais. Com a ideia da 

valorização do ser humano como centro das ações e o retorno aos pensamentos 

clássicos da Antiguidade, os renascentistas apreciavam os vestígios deste período e 

lhe atribuíram novos valores. 

Porém, é na formação dos Estados Nacionais que o conceito de patrimônio 

começa a ser reconhecido como bem cultural e histórico. Segundo Funari e Pelegrini 

(2006, p. 15), “[...] o surgimento dos Estados Nacionais era o que faltava para 

desencadear uma transformação radical no conceito de patrimônio”, pois rompia 

com a ideia de bem particular e ligado a uma aristocracia. Esta transformação foi 

necessária, uma vez que, para a consolidação dos Estados Nacionais, era 

importante a construção de bases históricas e culturais comuns. Neste momento, o 

conceito de patrimônio representava a base comum de uma sociedade e seus 

indivíduos, seja pelos aspectos culturais ou históricos, com valores comuns 

partilhados por todos. 

No entanto, no século XX, com a consideração da diversidade social dentro 

de um país ou de uma comunidade, o conceito de patrimônio torna-se mais amplo, 

pois passa a ser reconhecido em vários grupos sociais, como os negros, as 

mulheres, os indígenas, os trabalhadores e outros protagonistas sociais. Deixa de 

ser considerado apenas como algo material e começa a concepção de um 

patrimônio imaterial, que valoriza atributos das práticas e domínios da vida social, os 

quais se manifestam em saberes, ofícios e modos de fazer; celebrações, formas de 

expressão cênicas, plásticas, musicais ou lúdicas; e nos lugares, sendo referência 

para a formação da identidade social de diversos grupos.  
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Nessa perspectiva, a compreensão do termo ganha conotações ligadas à 

história e, posteriormente, ao conceito de cultura, como explica Bem (2014), no livro 

“Conversa de Patrimônio em Jundiaí”: 

Patrimônio histórico é um termo corrente no vocabulário contemporâneo, 
acumulado em dois séculos de discussões sistemáticas internacionais e em 
menos de um século no Brasil (ainda assim, também histórico). Ao longo do 
tempo, o conceito de patrimônio evoluiu abarcando bens de natureza 
variada e, por isso, reconhecidos por não menos variados motivos, um 
deles, por exemplo, o histórico. Assim, quando um bem é reconhecido como 
patrimônio histórico significa que ele guarda um valor cultural fundamentado 
em razões destacadas da história, ou do processo histórico importante para 
determinado povo e região, e isso, exatamente, representa uma face de 
conjunto mais abrangente, hoje compreendido como patrimônio cultural. 
(BEM, 2014, p. 39). 

 

A constituição de nosso patrimônio histórico ou cultural na 

contemporaneidade está ligada, portanto, com a formação de uma memória coletiva. 

Consideramos o patrimônio histórico, material ou imaterial, como bens culturais que 

representam momentos históricos, sejam pelos aspectos concretos da vida humana 

ou pelos objetos e artefatos que buscam valorizar os processos e as integrações 

sociais. Nesse sentido, compreendemos que o termo não engloba apenas o produto 

finalizado, mas carregada consigo os saberes, as técnicas e a dinâmica da vida 

cultural de diversos grupos sociais. 

Assim, temos uma associação direta da atribuição do conceito de patrimônio 

histórico, que absorve elementos formados pela memória coletiva, no qual a 

população tem reconhecimento e identificação.  

No município de Jundiaí-SP, podemos exemplificar o reconhecimento de um 

patrimônio histórico por meio da “Ponte Torta”, construída entre 1888 e 1889 pelo 

pedreiro italiano Paschoal Scollato e o engenheiro responsável, Willian Harr. A ponte 

sobre o Rio Guapeva está ligada à história do transporte coletivo na cidade. Era 

usada pelos bondes movidos por tração animal, transportando pessoas entre o 

centro da cidade e a estação ferroviária. 
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Figura 1 - Ponte Torta 

 
Fonte: João Janczur - P/B – Negativo de Vidro 13x18 – Década 
de 1940. Acervo do Centro de Memória de Jundiaí. 

 

A Ponte Torta foi tombada no âmbito municipal em Jundiaí-SP por meio de 

Decreto do Executivo de nº 23293/2011 sobre o grau de proteção total. Construída 

em alvenaria de tijolos de barro maciços, desenvolvimento de arco central único e 

embasamento de pedra, representa um vestígio do passado na região central da 

cidade. Mesmo sendo utilizada por um curto espaço de tempo para o transporte de 

bonde e, posteriormente, perdendo sua funcionalidade com o alargamento do rio e a 

criação de novas vias de ligação, traz consigo um apelo da memória coletiva, que 

ressalta uma Jundiaí antiga no imaginário de seus cidadãos e destaca a construção 

da cidade pelos imigrantes italianos e suas técnicas.  

Para Sueli de Bem (2014, p. 248), a Ponte Torta é um símbolo do passado 

não “[...] no seu sentido utilitário; é resíduo histórico”. Por essa razão, o processo de 

seu tombamento não está ligado apenas a sua estética arquitetônica, mas ao 

reconhecimento do bem, por parte da população, como elemento da memória 

coletiva da cidade. 
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Figura 2 - Ponte Torta 

 
 Fonte: Alexandre Oliveira – Colorida – Imagem Digital – 2016. 
 Acervo do autor (2016). 

 

Porém, temos que pensar que a constituição do patrimônio histórico, como a 

Ponte Torta e outros bens históricos, são representações de uma parcela da 

sociedade, não de uma totalidade. Isso porque este também é disputa simbólica das 

tensões sociais, que podem ser por causas de interesses políticos, econômicos ou 

ideológicos, relevando diferentes interesses dos atores sociais. 

O patrimônio histórico e cultural de natureza imaterial tem importante 

representação junto às classes sociais que, muitas vezes, foram excluídas da 

sociedade. Os bens imateriais estão mais ligados à forma de viver do que 

propriamente às relações e à constituição de bens materiais. Em Jundiaí, o registro 

de patrimônio imaterial do Clube Beneficente Cultural e Recreativo Jundiaiense 28 

de Setembro, inscrito no Livro de Registro de Lugares, volume nº 01, fl. 002, nº de 

inscrição 01/2016, mostra como salvaguardar o patrimônio de natureza imaterial 

contribui para uma participação mais ampla na memória institucionalizada da cidade. 

Com fundação datada de 1895, o Clube Beneficente Cultural e Recreativo 

Jundiaiense 28 de Setembro continua em plena atividade, sendo o quarto clube 

negro mais antigo do país. A união de dois clubes negros da cidade - o “28 de 

Setembro”, formado por negros de condições econômicas melhores, e o “Clube 

Recreativo Jundiense”, constituído pelas camadas mais populares de negros do 

município - foi essencial para a estruturação do movimento negro em Jundiaí, 

categoria que sempre foi ativa na formação da identidade social da cidade. Por esse 

motivo, mesmo o Clube muitas vezes sendo renegado pelo poder público, o seu 
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registro como bem imaterial de Jundiaí reforça a grande diversidade que forma a 

memória coletiva de uma cidade. 

 

Figura 3 - Frente do Clube Beneficente Cultural e Recreativo Jundiaiense 28 de Setembro 

 
 Fonte: João Janczur– P/B – Negativo de Vidro 13x18 – Década de 1940. 
 Acervo do Centro de Memória de Jundiaí. 

 

Determinar o que é ou não um patrimônio histórico ou cultural de uma nação, 

de uma cidade ou de segmentos da sociedade reforça os discursos impostos ou 

representativos de determinados grupos sociais. Percebemos que as consolidações 

do patrimônio histórico estão circunstanciadas a diferentes interlocuções e distintas 

apropriações do passado e da memória coletiva. 

A determinação de um patrimônio histórico, quer pelo registro de um bem 

imaterial, o tombamento de um bem móvel ou meramente pelo reconhecimento da 

comunidade, não é um ato passivo; traz consigo atribuição de valores, conceitos e 

propósitos que influenciam na preservação e conservação destes.  

O ato de preservar certifica a compreensão da memória coletiva nos 

elementos que formam o patrimônio histórico (LEMOS, 2013). Tais aspectos muitas 

vezes ocorrem pela materialização da memória registrada em um patrimônio 

material ou nos reconhecimentos do imaterial. 

O patrimônio, como um elemento ou uma interface da memória coletiva, 

cumpre uma função social como um signo ou um sistema de linguagem para 

determinada sociedade. Constituem discursos da memória, pois carregam consigo 
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valores específicos constituídos de uma motivação e base cultural (FONSECA, 

2009). 

Nesta composição do patrimônio, como registro da memória coletiva e 

elemento de representatividade da vida cotidiana e cultural de determinados grupos 

sociais, identificamos a necessidade da preservação, não apenas por manter o 

antigo ou uma exaltação do passado de classes sociais, mas como fonte de uma 

identidade social e da diversidade cultural, favorecendo a democratização da 

sociedade. 

Nesse sentido, o patrimônio, material ou imaterial, tem um potencial analítico 

para o entendimento e a transformação da vida social e cultural de uma cidade. O 

patrimônio cultural pode ser entendido como mediador da apropriação e ocupação 

dos espaços, estabelecendo elos entre o passado e o futuro. Consiste em uma 

acumulação de bens de uma sociedade, que contribui para a formação de sua 

identidade e o reconhecimento de sua importância histórica.  

Também ressaltamos que o acesso ao patrimônio trabalha na consciência 

coletiva e na formação de sua subjetividade, fator da expressão humana nas 

relações orgânicas. Não está centrado na sociedade, na história ou na natureza; ele 

próprio, na verdade, constitui um centro que é histórica e culturalmente formado por 

uma memória coletiva, podendo assumir múltiplas formas no tempo e no espaço. 

 

2.5 Memória na Ciência da Informação 

 

A interdisciplinaridade da pesquisa sobre a memória permite que as 

abrangências de seus estudos auxiliem na compreensão não apenas de organismos 

vivos ou artificiais, mas de toda uma sociedade, seja pela apreensão dos valores 

morais e éticos ou pela compreensão que os indivíduos criam do mundo. 

Ao compreendermos que a memória pode ser vista de maneira diferente para 

a História, a Psicologia, a Neurociência, a Ciência da Informação e outras 

disciplinas, também percebemos sua potencialidade e sua importância para a 

abrangência do ser humano de maneira integral e de toda uma sociedade em 

constante mudança. 

Para a neurociência, estudar o sistema nervoso com sua estrutura, 

desenvolvimento, funcionamento, evolução e relação com o comportamento e a 

mente nos dá a compreensão da memória como um processo neuronal, resultante 
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de mudanças na força das interações sinápticas entre os neurônios nas redes 

neurais. Entre outros termos, a memória pode ser conceituada como: 

[...] um processo cognitivo estruturado por um conjunto de operações que 
respondem as regras de integração com o meio ambiente com substratos 
neurais específicos. Este processo de interação resulta no registro, 
permanente ou não, de uma experiência através do tempo e em mudança 
no comportamento relativamente duradoura. Permite a continuidade do 
indivíduo, preservando sua identidade, ao longo das variações que 
compõem as experiências do cotidiano. (FRANK; LANDEIRA-FERNANDES, 
2002, p. 37). 

 

Já na Psicologia, o tema memória tem “[...] alimentado a pesquisa 

experimental de processos básicos, a teoria psicanalítica, a psicologia discursiva e 

os estudos cognitivos de caráter naturalista.” (SÁ, 2007, p. 23). Todavia, é na 

psicologia social, ao estudar a vida cotidiana e os microcomportamentos, que 

encontramos os principais estudos relativos ao tema. 

O estudo da memória na Psicologia Social se assemelha às demais áreas do 

saber, principalmente da História, pois, nesta esfera, este conceito é um aspecto do 

presente com uma apropriação do passado. Esses estudos trabalham na linha tênue 

em “[...] que se cruzam os modos de ser do indivíduo e da sua cultura: fronteira que 

é um dos temas centrais da psicologia social.” (BOSI, 1994, p.37).  

Os psicólogos também têm a percepção da memória coletiva como uma 

reflexão das ações individuais e que a sociedade influencia os registros da memória 

no indivíduo, posto que o social explica o psicológico (LOWY, 2000). A esse 

respeito, Bosi (2003, p. 31), salientou que “[...] a memória opera com grande 

liberdade escolhendo acontecimentos no espaço e no tempo, não arbitrariamente, 

mas porque se relacionam através de índices comuns”, criando configurações de um 

pensamento e de uma memória coletiva. 

Seguindo esse raciocínio, a memória é fundamental não apenas como um 

olhar para o passado, mas como uma maneira de auxiliar na percepção e reflexão 

sobre o nosso presente. Assim, as práticas comportamentais são produzidas e 

reproduzidas pelas nossas experiências passadas, coletivas ou individuais, 

articulando o presente a nossa memória e constituindo o tempo vivido, conotado 

pela cultura, que passa a ser um dos objetos de estudo da Psicologia (BOSI, 2003).  

Nestes termos, os debates e estudos sobre a memória e o passado, na 

Psicologia, também ajudam na compreensão das lembranças e do momento atual, 

do indivíduo ou da sociedade, por meio de suas representações. 
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Nessa perpectiva, a memória não é analisada de maneira isolada na 

Psicologia Social, mas como uma experiência social ou de um grupo, uma vez que 

as recordações e os esquecimentos dos indivíduos estão interligados com o 

interesse social do fato pelo sujeito (BOSI, 1994).  

Halbwachs (2003) compreende que a memória individual é uma maneira de 

observação do sujeito sobre a memória coletiva. As lembranças e esquecimentos do 

sujeito são influenciados pela sociedade na qual está inserido, ao mesmo tempo em 

que sua memória compõe a trajetória social do grupo, por meio dos laços de 

convivências familiares, educacionais, profissionais, religiosas, políticas ou de outros 

interesses comuns. 

O estudo da memória também é fundamental para a História, pois, 

frequentemente, serve como fonte primária ou instrumento relevante na medida em 

que oferece ao historiador a possibilidade de investigar e estudar o passado. Nos 

primeiros usos, a história era uma exposição da narrativa de acontecimentos, com 

base na memória e na transição oral dos conhecimentos e saberes de determinados 

grupos sociais (WILLIAMS, 2007). 

Nos estudos historiográficos atuais, a memória é fundamental para 

compreender o passado recente. Mesmo sendo apenas uma fração ou uma visão de 

fragmento do passado, traz consigo referências, ensinamentos e vestígios. Trata-se, 

também, de uma visão e compreensão dos fatos ocorridos, sempre considerando as 

relações entre o indivíduo, o meio e os acontecimentos.  

Entre os estudos da memória, desenvolvidos no campo da História, tem 

destaque a metodologia conhecida como História Oral. Uma contribuição 

fundamental desta modalidade é a utilização de entrevistas para a preservação e 

exteriorização da memória, individual ou coletiva, e seu emprego como documento 

histórico para as pesquisas e estudos de um passado recente. Com distinção entre a 

História Oral e a Oralidade, temos uma metodologia que “[...] resulta da interação 

entre entrevistados e estudiosos atentos à responsabilidade de documentar.” 

(MEIHY; LEVINE, 1994, p. 51). 

A História Oral surge da necessidade de preservar a memória e a história 

recente e, ainda, como uma maneira de captar a nossa própria história. Segundo 

Meihy e Levine (1994, p. 54), a utilização desta metodologia traz consigo “[...] a 

consciência da captação imediata do fenômeno analisado, constitui-se numa 

revolução silenciosa que revê a própria definição de História” e também pode ser 
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compreendida como uma forma de preservar a memória. Estes aspectos aproximam 

e interligam ainda mais a necessidade dos estudos sobre o tema na História e em 

outras áreas do saber. 

Na Ciência da Informação, a memória também tem sua importância, pois é útil 

na produção, organização e recuperação da informação, criando subsídios para a 

construção do conhecimento e auxiliando diversas áreas do saber, além de ser um 

dos principais pontos de estudos dentro da Museologia, da Biblioteconomia e da 

Arquivologia, subáreas da Ciência da Informação. 

Tendo como característica reconhecida a interdisciplinaridade e o perfil 

diversificado de seus profissionais, a Ciência da Informação estabelece relações e 

se torna referência para diversas áreas do saber, principalmente as ciências sociais 

e humanas, além de áreas como: a Ciência da Computação, a Linguística, a 

Comunicação, a Ciência Cognitiva, a Psicologia, a Matemática, a Lógica, a 

Administração, a Educação e a Diplomática, com vistas à melhoria e ao 

aperfeiçoamento da produção, organização e recuperação da informação e da 

cultura do conhecimento. 

Com a compreensão das “[...] possibilidades de abordagens do tema memória 

à representação da informação ao processo de aprendizagem e à recuperação da 

informação” (OLIVEIRA, 2010, p. 14), consideramos relevante a ampliação dos 

estudos da Ciência da Informação e o aprofundamento teórico para a preservação e 

difusão da memória.  

Lévy (1993), em seus estudos sobre a memória humana, ressalta que, para a 

gravação de uma nova informação, seja em nosso ser ou de maneira coletiva, é 

necessária uma representação sobre ela e a retenção de seus dados. Desse modo, 

relaciona-se a gestão da informação com a preservação e a salvaguarda da 

memória, ou seja, “[...] as informações geradas no passado, disponibilizadas no 

presente, permitindo novas utilizações e a construção de novos conhecimentos, 

agora ou no futuro.” (OLIVEIRA, 2010, p. 18). Isso possibilita a transformação dos 

estudos sobre a memória e a sua preservação, consideradas essencial e de 

relevância para a Ciência da Informação. 

Ao reconhecer a importância dos estudos da memória na Ciência da 

Informação, compreendemos que a informação tem que ser tratada como “um 

fenômeno humano” que “[...] envolve transmitindo e recebendo mensagens no 

contexto de suas ações possíveis” (CAPURRO; HJORLAND, 2007, p. 161) e o 
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conhecimento “[...] como aquilo que sabemos e que dá suporte à ação ao ser 

externalizado, materializando como informação.” (OLIVEIRA, 2010, p. 25). 

O debate sobre memória, dentro da Ciência da Informação, é eminente desde 

o início de sua trajetória histórica e na produção do conhecimento. Em 1974, o termo 

memória estava presente no documento Publications on theoretical foundations of 

information science: abstracts of selected publications, publicado pela International 

Federation for Documentation, que apresentava alguns fundamentos teóricos da 

Ciência da Informação.  

Na base LISA4 (Library and Information Science Abstracts), foram 

identificados os trabalhos que abordam o termo memória a partir do ano de 1975. 

Porém, os estudos relacionados à memória na área da Ciência da Informação 

não são limitados à memória humana e aos processos cognitivos. A memória 

artificial, como um recurso para a limitação humana de reter e recuperar informações 

suficientes, também é um campo de análise e pesquisa na Ciência da Informação, 

visando à produção e reprodução do conhecimento. Os estudos desta também têm 

a preocupação com a utilização de base de dados, memória virtual e capacidade de 

armazenagem. A memória social é fundamental, ainda, para os estudos da Ciência 

da Informação, ao identificar maneiras organizacionais e culturais, além de colaborar 

para a compreensão de uma memória coletiva e a preservação e o acesso aos 

acervos custodiados por arquivos, bibliotecas e museus. 

Em seu trabalho, sob o título “O Conceito de Memória na Ciência da 

Informação no Brasil: uma análise da produção científica dos programas de pós-

graduação”, Oliveira (2010), após estudar a base LISA, identificou associações, 

adjetivações e categorizações sobre o estudo do tema memória e classificou-as da 

seguinte forma: 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 Base de dados referencial na área de Ciência da Informação com cobertura internacional. Indexa 
mais de 440 periódicos publicados em 68 países. O período disponível online é de 1969 até os dias 
atuais. 
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Quadro 1 - Ocorrência dos termos nas categorias – Base LISA (1975-2005) 

Categorias Associações Adjetivações Extensões 

Ocorrências 

1. Memória 
Humana 

Memória e aprendizado. Associativa, humana, 
natural, primária, 
secundária, terciária, 
quaternária, semântica, 
episódica, esquemática, 
visual, individual, 
espacial, associativa, 
genética, imediata. 

Memória de longo prazo, 
memória de curto prazo, 
memória de trabalho, 
mecanismos de memória, 
desordens da memória, 
habilidades da memória, 
estratégias da memória 
individual, perda de memória, 
organização do conhecimento 
na memória, sistema de 
memória associativa. 

2. Memória 
Artificial 

Memória e 
armazenagem, memória 
e mídia, memória e 
sentidos. 

Corporativa, 
computacional, 
expandida, estendida, 
magnética, linear, RAM, 
principal, eletrônica, 
associativa, virtual, 
expansível, 
exteriorizada, 
compartilhada. 

Memória de computador, 
unidades de memória, cartões 
de memória, CD-ROM, 
gerenciamento da memória, 
memória de arquivos 
eletrônicos, escassez de 
memória, técnicas econômicas 
de memória, byte de memória, 
volume de memória, memória 
convencional, tecnologia de 
memória, módulos de 
memória, arte da memória, 
controle da memória, sistemas 
virtuais de memória. 

3. Memória 
Social 

Memória e economia, 
memória e arquivos, 
memórias e bibliotecas, 
memória e museus, 
memória e museus, 
memória e técnica, 
memória e eliminação, 
memória e informação. 

Coletiva, Americana, 
pública, institucional, 
cientifica, nacional, 
cultural, popular, 
institucional, moderna, 
moderna, arquivística, 
política, organizacional, 
disputada.  

Memória do mundo, memória 
da humanidade, centro de 
memória, instituições de 
memória, contextos de 
memória gestão da memória 
organizacional, agente 
mnemônico. 

Fonte: Oliveira (2010, p. 64). 

 

Ao analisarmos o Quadro 1, proposto por Oliveira (2010), percebemos que o 

debate e os estudos referentes à memória são pertinentes à área da Ciência da 

Informação. Na categoria da memória social, observamos que as ações coletivas 

são fundamentais para compreender a nossa identidade social e, principalmente, 

nossos valores como seres sociais. Nesse sentido, a memória, unificada a nossa 

formação histórica, traz as particularidades e as especificidades da formação social 

de uma cidade, de um estado ou de um país. 

Diante do exposto, para estudar a memória, institucional e socialmente, temos 

que analisar diversos fatores da composição social e compreender as conjunturas 

de espaço e tempo em que os indivíduos estão inseridos, produzindo suas 

experiências, vivências e conhecimentos. Não podemos isolar os conceitos de 

memória ou tentar separar a memória institucional de outros elementos que 
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provocam diretamente as lembranças, os esquecimentos ou os silêncios de uma 

sociedade. Mesmo respeitando os processos de estudo e formação de uma 

memória institucional, temos a necessidade de valorizar e compreender outros atos 

sociais ou memórias que interferem na formação de uma sociedade e de nossa 

identidade social. 
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3 JUNDIAÍ: HISTÓRIA E MEMÓRIA 

 

3.1 História e Crítica em Jundiaí-SP 

 

A busca por compreender o passado em Jundiaí não significa conhecê-lo 

“como este de fato foi” ou reconstruí-lo. Antes, significa apropriar-se das fontes 

históricas e captar a historicidade na cidade. Por essa razão, as experiências 

humanas e a cultura dos cidadãos de Jundiaí também se fazem fundamentais para a 

compreensão histórica, da identidade social e da memória coletiva do município, 

pois este fazer ocorre em locais e tempos diferentes, percorrendo uma trajetória 

histórica. A sociedade jundiaiense, como outras, não se limita a uma categoria 

teórica, mas existem a consciência e os valores que influenciam nas lutas, no 

processo de composição da classe e nas tensões sociais. 

O estudo da história de Jundiaí suscitou, de imediato, as questões sobre 

organização cultural e identidade social. Mesmo com características próprias e suas 

singularidades, não podemos negar o estabelecimento de relações da história da 

cidade com a de outros tempos e espaços, visto que também é regida pelos 

pensamentos humanos, suas necessidades, e pelo cotidiano de diversos grupos 

distintos. Jundiaí foi constituída, portanto, não apenas por um grupo social, mas por 

diversos deles, como índios, negros, operários, imigrantes, migrantes e tantos outros 

que, pelas experiências coletivas ou individuais, formam a história da cidade.  

Nesse sentido, compreende-se que a história de Jundiaí, construída pelos 

homens e com múltiplas perspectivas, não tem seu ponto final determinado pelas 

circunstâncias históricas contidas numa linearidade, ou seja,  

[...] a história é feita por homens e mulheres, embora eles a façam sob 
condições que não escolheram. Em última instância, o que interessa é a 
maneira como as pessoas interagem como pensam e agem sobre o mundo 
e como, ao transformar o mundo, transformam a si mesmas. (COSTA, 1998, 
p. 32). 

 

Para Thompson (1981, p. 71), “[...] os fins são escolhidos pela nossa cultura, 

que nos proporciona, ao mesmo tempo, nosso próprio meio de escolher e de 

influenciar nessas escolhas.”. Assim, grupos indígenas, escravos africanos, 

imigrantes europeus e, nas últimas décadas, populações de outras regiões do país 

fazem de suas experiências e vivências a formação social do município.  
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Diante disso, podemos compreender que a identidade social de Jundiaí não 

foi criada por um grupo determinado, mas pela confluência de conhecimentos e 

saberes que interagiram ao longo dos tempos e que (re) constroem, cotidianamente 

e de forma ativa, a história da cidade.  

Sendo assim, a compreensão da trajetória histórica de Jundiaí, de seus 

distintos grupos sociais e, posteriormente, de sua formação política, social e 

econômica traz uma perspectiva das ações para a preservação da memória social e 

institucional do município. Não podemos, portanto, isolar a formação social e 

histórica da sociedade jundiaiense das ações do poder público relacionadas ao tema 

“memória”. 

 

3.2 Memória e História na cidade de Jundiaí – SP 

 

O território que delimita a área de Jundiaí tem ocupações humanas do 

período Arcaico (aproximadamente entre 8.000 e 2.000 Antes do Presente). Coberto 

por Mata Atlântica, estas áreas eram tomadas por grupos nômades que tinham 

como principais atividades econômicas a caça, a pesca e a colheita. Estes grupos 

apresentavam grande mobilidade e baixa densidade demográfica (MORALES, 

2000). 

Entre os anos de 2000 e 500 Antes do Presente, teve início o período 

formativo, com a sedentarizarão dos grupos caçador-coletores que, posteriormente, 

começariam a praticar a agricultura. Tinham na mandioca a sua principal fonte 

alimentar, embora usassem também o milho. Possuíam os saberes da fabricação de 

utensílios de cerâmica (MORALES, 2000). Apesar de também utilizarem objetos de 

pedra, osso e madeira, o elemento mais significativo de sua cultura material era a 

cerâmica. Estas eram encontradas nos sítios arqueológicos de Jundiaí e 

apresentavam características da “tradição Tupi-guarani” (SOUSA, 1970). Segundo 

Morales (2000, p. 11), esses grupos “[...] não eram muito diferentes das populações 

encontradas pelos portugueses que por aqui aportaram em 1500.”.  
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Figura 4 - Pedras polidas e fragmentos cerâmicos do Sitio Arqueológico Russo, encontrado na região 
do Bairro Medeiros em Jundiaí 

 
 Fonte: Acervo do Museu Histórico e Cultural de Jundiaí (2013). 

 

Com a ocupação portuguesa em Jundiaí, no início do século XVII, começaram 

a serem modificados os cenários econômicos, sociais e de utilização do solo na 

região. A chegada europeia também “[...] representou para os índios uma verdadeira 

catástrofe” (FAUSTO, 2009, p. 40). Os portugueses, neste período, utilizaram em 

grande escala a mão de obra escrava indígena, pois houve uma grande demanda da 

produção agrícola e do escoamento das mercadorias e a exploração de escravos 

africanos não condizia com a situação econômica dos proprietários destas terras. 

Nesta região, com a extorsão massiva dos indígenas e de suas áreas, a população 

de nativos foi tragicamente reduzida, em função dos trabalhos forçados e “[...] da 

alta taxa de mortalidade a que as etnias nativas eram submetidas quando em 

contato com a sociedade colonial.” (MORALES, 2000, p. 12). 

Porém, esta conjuntura de “[...] escravidão produziu constantemente 

situações que acusavam a proximidade entre brancos e índios, mediada pela 

existência de uma larga camada de pessoas de condição incerta” (MONTEIRO, 

1989, p. 49), abrindo novas ações para adentrar os sertões brasileiros na região 

sudeste e promovendo um intercâmbio cultural entre nativos e europeus e, 

posteriormente, com os africanos que foram escravizados. 

A data de ocupação pelos colonizadores europeus na cidade provocou muitas 

discussões e controvérsias. Por meio da oralidade, temos diversas datas; no 

entanto, o ano de 1615 aparece para diversos autores, como Marques (1980), Egas 

(1925) e Ribeiro (1899), como sendo o marco que deu início ao povoamento dos 

europeus e seus descendentes.  

Mazzuia (1979), em seu livro “Jundiaí e sua História”, afirma que a vinda de 

Rafael de Oliveira, sua mulher, filhos e genros, acompanhado de grande número de 

escravos, índios forros e homens de armas, em 15 de agosto de 1639, teria sido o 

marco para o início do povoamento branco na região. 
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Pontes (1970) indica que, em 1625, havia registro em testamento 

mencionando Jundiaí. Outra fonte encontrada nos estudos de Pontes (1970), que 

ressaltou o início desta ocupação europeia na região de Jundiaí, é a Revista do 

Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo (IHGSP, vol. LXIV, p. 245). Nesta, 

encontra-se a indicação de que, no ano de 1634, já existia a capela de Nossa 

Senhora do Desterro, localizada em região central de Jundiaí, e esta foi considerada 

Freguesia, o que garante, na época, a existência de uma comunidade (IZAIAS, 

2012). 

No entanto, a data em que a povoação foi erigida à condição de vila, em 

1655, sob o título de Villa Fermosa de Nossa Senhora do Desterro do Mato Grosso 

de Jundiaí da Capittania de Sam Vicente é consenso entre os pesquisadores, como 

explica o Padre Antonio Maria Toloi Stafuzza, fundador do Museu Histórico e 

Cultural de Jundiaí: 

Jundiahy foi elevada a Vila em 14 de dezembro de 1655, depois de um 
curto período de existência como freguesia de São Paulo. Era então 
locotenente donatário d. Alvaro Pires de Castro, o novo Conde de 
Monsanto, cujo direito à Capitania de São Vicente era contestada pelos 
parentes, o capitão Manoel Coraça de Mesquita que tinha como ouvidor 
geral Manoel de Cabedo Vasconcelos (tido indevidamente como Quevedo 
de Vasconcelos). O fato deve-se a uma delegação dos maiores, de que não 
participaram os dois fundadores do povoamento — Manoel Preto Jorge e 
Francisco Gaia — que andavam pelo sertão. O argumento apresentado 
para elevação de Jundiaí a Vila é que os maiorais da época se sentiam 
vexados para prestar os serviços públicos obrigatórios devido à distância e 
a ruindade dos caminhos. (STAFUZZA, 1967, p. 52).    

 

Assim, a Villa de Jundiahy desenvolveu grande importância para a entrada e 

ocupação do interior brasileiro, consolidando-se como espaço estratégico para o 

comércio. Esses caminhos rumo à interiorização tiveram alguns protagonistas, como 

os índios, que foram os construtores das primeiras rotas, devido a seus 

conhecimentos das terras, da natureza e da região. 

Em 1657, a entrega das Cartas de Dactas indicava a distribuição das terras 

na cidade a fim de poder construir casas e quintais e começou a criar o conjunto 

arquitetônico local. 

Com os altos custos da produção agrícola na região e a estagnação 

econômica paulista no início da exploração portuguesa no Brasil, Jundiaí deixa, 

neste momento, a produção agrícola e passa a exercer a função de tornar-se 

entrada para o sertão. Sua localização geográfica forma uma planície entre as 

regiões de serras, com diversos cursos que seguem os rios e caminhos formados 
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ainda por indígenas. Essas condições favoreciam a região da atual cidade de 

Jundiaí a ser um ponto de comércio do sertão, como explica Spix e Martius (1938, p. 

155): 

A Vila de Jundiaí, pequeno povoado em uma colina baixa, é só importante 
por sua situação favorável para o comércio do sertão. Todas as tropas que 
partem da Capitania de São Paulo para Minas Gerais, Mato Grosso e 
Cuiabá, são aqui organizadas. Os habitantes possuem grandes manadas de 
mulas, que fazem essas viagens algumas vezes por ano. O fabrico de 
cangalhas, selas, ferraduras e tudo que é necessário para equipamentos 
das tropas, assim como o incessante vaivém das caravanas, dão lugar 
feição de atividades e riqueza, e como razão, dá-lhe o título de porto seco. 
Daqui partem as estradas trilhadas para as províncias acima citadas. 

 

No início do século XVIII, segundo Mazzuia (1979) os limites da cidade eram 

o Rio Grande, que hoje divide o Estado de São Paulo com Minas Gerais, com a Vila 

de Santana de Parnaíba e a Vila de São Paulo, conforme apresenta Izaias (2012, p. 

16) em “[...] mapa que demonstra o território sobre a jurisdição da então Villa 

Fermosa de N. S. do Destêrro do Mato Grosso de Jundiahy (e posteriormente cidade 

de Jundiahy), antes do desmembramento de Mogi Mirim (1768).”. 

 

Figura 5 - Mapa do território de Jundiaí de 1615 – 1767 

 
Fonte: Izaias (2012, p. 16). 
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A ocupação de Jundiaí, por parte dos portugueses e seus descendentes, 

mesmo ocorrendo com algumas particularidades em seus atributos, como o 

favorecimento geográfico e a logística, manteve em seu povoamento algumas 

características do território paulista. Entretanto, o crescimento de vários povoados 

dentro do território, que formava a Villa Fermosa de Nossa Senhora do Desterro do 

Matto Grosso de Jundiahy, levou a sua “[...] ascendência na condição de ‘porto seco’ 

no século XVII, para uma economia de subsistência no século XVIII” (MORALES, 

2000, p. 18). Em 1769, com o desmembramento de Mogi Mirim e, posteriormente, 

com o de Campinas, em 1797, ocorreu uma redução populacional e territorial.  

Ainda no século XVIII, o aprisionamento e a venda de índios que viviam nas 

tribos ou em aldeamentos jesuítas também eram uma das principais atividades 

econômicas realizadas na região, além da busca de metais preciosos. Se, por um 

lado, o movimento bandeirante expandiu as fronteiras do que viria a ser o território 

brasileiro, a violência foi um aspecto constante, escravizando e dizimando dezenas 

de milhares de indígenas. Izaias (2012) apresenta os dados da população em 1799: 

[...] a população de Jundiaí era composta por 3.876 habitantes, entre livres 
e escravos, espraiados por 735 fogos. A população livre com um total de 
3.196 pessoas era composta por 1.560 (48,8%) homens e 1.636 (51,2%) 
mulheres; e a escrava com um total de 735 pessoas, sendo 587(79,9%) 
homens e 148 (20,1%) mulheres. O crescimento anual correspondente ao 
período de 1798 a 1799 foi de 2,43% ao ano. Verificamos ainda que, de 
acordo com Reis (2010), havia aproximadamente 141 fogos com cativos, o 
que correspondia a 19,2% dos 735 fogos arrolados em 1799. A população 
livre correspondia a 82,5% e a escrava 17,5%. (IZAIAS, 2012, p. 36). 

 

No início da segunda metade do século XIX, Jundiaí teve uma economia 

voltada para a agricultura extensiva, com o plantio da cana-de-açúcar e, 

posteriormente, com o café e a uva. Neste período, o comércio de mulas também 

continuava e o local começou a ganhar importância para o escoamento da produção 

das cidades vizinhas para o porto de Santos. 

A Lei Estadual nº 771, de 28 de março de 1865, elevou Jundiaí à categoria de 

cidade. Segundo Izaias (2012, p. 79), neste período, a população de Jundiaí “[...] 

apresenta um crescimento anual de 1,97% e passa a ter uma população total de 

10.254 em 1886.”. 

A paisagem da cidade também se alterou com a ampliação e o aumento da 

população local, além de novos elementos urbanos. Mesmo em um período de 

transição política do Brasil Colonial para o Imperial, “Jundiaí não mostra os ares do 

império” e esta condição não faz parte da memória coletiva da cidade, a não ser 
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pelos títulos de alguns de seus cidadãos, tais como o de Barão de Jundiaí ou Conde 

do Parnaíba (BEM, 2014, p. 95). 

A agricultura de subsistência que abastecia moradores da vila, tropeiros e 

bandeirantes nos séculos XVII, XVIII e início do XIX, passou por transformações, 

sobretudo com o começo da monocultura de cana-de-açúcar na região, alterando as 

relações econômicas e sociais da cidade, como exemplificam Luna e Klein (2005, p. 

70): 

Inicialmente, Jundiaí era uma localidade pobre, com unidades agrícolas 
pequenas movidas pelo trabalho familiar e alguns escravos. Mas o aumento 
constante nas culturas de gêneros alimentícios, em especial o milho, e o 
início de uma moderna economia açucareira no último quartel do século 
XVIII geraram profundas mudanças estruturais, como se vê no aumento do 
tamanho das unidades agrícolas e da população escrava residente. Foi 
essa expansão que levou ao desmembramento da vila em 1797, quando 
uma grande parte das terras açucareiras e da população de Jundiaí 
serviram de base para a criação da vila de Campinas. 

 

O plantio da cana-de-açúcar foi fundamental para a economia brasileira no 

período colonial. Posteriormente, mesmo perdendo espaço nas atividades 

econômicas para a extração de metais e pedras preciosas e, em seguida, para o 

café, o açúcar permaneceu como um dos principais produtos de exportação da 

nossa agricultura. Para Sousa (1955), a cana-de-açúcar teve grande importância na 

expansão da agricultura de Jundiaí, transformando a cidade em um dos polos da 

produção açucareira no interior paulista. 

 

Tabela 1 - Evolução da sociedade e economia escravista de São Paulo, de 1750 a 1850 

PRODUTOS 
VALOR DA PRODUÇÃO EM MIL RÉIS 

1778 1804 1810 1816 1822 1829 1836 

Açúcar 6.545  4.893  4.329  16.922  21.043  21.987  43.000 

Milho 1.400  4.835  1.779  16.897  11.742  18.562  51.247 

Cereais 1.706  6.021  2.211  19.756  16.392  23.101  57.171 

Aguardente 216  744  548  1.229  1.289  1.930  3.953 

Suínos e bovino 2.065  1.161  527  7.077  3.197  13.299  35.057 

Outros 136  203  25  434  224  860  2.084 

Valor total da 
produção 

12.068  17.857  9.419  62.315  53.887  79.739  192.512 

Fonte: Luna e Klein (2005, p. 79). 
 

Com o crescimento do setor agrícola na região, a comunidade jundieinse 

também passa por grandes transformações sociais, conforme registra Izaias (2012, 

p. 54): 

Quanto ao número de escravos Jundiaí passa de 625 em 1798 para 2.206 
em 1836; sendo que destes, em 1798 eram empregados 520 (83,20%) na 
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agricultura e em 1836 passam a ser empregados 2.035 (92,25%) escravos, 
ou seja, um aumento de nove pontos percentuais.  

 

Mesmo com uma ampla presença indígena, que “[...] perdurou até pelo menos 

meados do século XVIII” (MORALES, 2000, p. 134), a cidade jundiaiense tem 

alterações na diversidade de sua população, com o aumento de africanos 

escravizados e demais integrantes da sociedade que migram e imigram para a área 

urbana. Tais mudanças são reflexos das ações econômicas de Jundiaí, que 

permitiram a compreensão de que as estruturas sociais da cidade não são formadas 

por apenas um grupo social, mas diversos, com suas tensões sociais. 

Neste período de expansão da agricultura em Jundiaí e no interior paulista, o 

café passou a ser uma das principais mercadorias produzidas e exportadas na 

região. O latifúndio de Jundiaí, também utilizado para o plantio de café, apresentava 

como força de trabalho a mão de obra escrava, alterando a dinâmica econômica da 

cidade e promovendo o seu crescimento (IZAIAS, 2012). Mesmo com a produção 

cafeeira de quantia inferior à realizada no Vale do Paraíba, Jundiaí tinha uma 

relevância neste segmento econômico dentro da região do Oeste Paulista. 

Esta expansão do café no Oeste Paulista indicava a entrada de São Paulo 

“[...] em um processo de transformação no sentido da constituição de uma economia 

capitalista” (FAUSTO, 2009, p. 203). Nesse contexto, também surge a burguesia do 

café paulista que, através do acúmulo primitivo do capital proveniente da exportação 

do produto, passa a exercer grande influência política e econômica no país.  

A força de trabalho, neste período, também altera o cenário com a luta contra 

a escravidão e o início do processo de imigração. O acúmulo dos conflitos com os 

negros escravizados, iniciado junto com a escravidão no Brasil, começa a resultar na 

criação de diversas leis na segunda metade do século XIX. Em 1850, a Lei Eusébio 

de Queiros impedia o tráfico de escravos, proibindo o desembarque destes em 

portos brasileiros. Vinte anos após a proibição do tráfico de escravos surge a Lei do 

Ventre Livre que declarava libertos os filhos das escravas nascidos a partir de sua 

aprovação; porém, esta teve poucos efeitos, uma vez que os filhos eram mantidos 

sob a tutela das mães até os 21 anos e, muitas vezes, continuavam sendo tratados 

como escravos. Aos idosos, foi criada, em 1885, a Lei dos Sexagenários ou Lei 

Saraiva-Cotegipe, que tornavam libertos os escravos com mais de 65 anos; todavia, 

atingiu um número pouco representativo dentro das trágicas condições em que os 

escravos viviam, pois dificilmente chegavam à idade prevista no texto legal. Em 13 
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de maio de 1888, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea que, legalmente, buscava 

abolir a escravidão dos negros no Brasil. 

Porém, as promulgações das legislações contra o sistema escravocrata não 

reduziram, em momento algum, antes ou depois da lei de abolição, a luta contra o 

trabalho escravo e a inserção digna do negro na sociedade. Em Jundiaí, tanto no 

período colonial quanto no imperial, existiram quilombos que mantiveram o 

enfrentamento contra a escravidão. Após a promulgação da Lei da Abolição, a luta 

dos movimentos negros na cidade continuou e continua, exemplificada pela 

fundação do Clube Beneficente Cultural e Recreativo Jundiaiense em 28 de 

setembro de 1897, da Irmandade Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos e 

de outras ações de resistência cultural do movimento negro na cidade.  

Neste momento, os lucros derivados dos altos índices alcançados pela venda 

de café no sudeste brasileiro, inclusive em Jundiaí, e a balança comercial favorável, 

resultado direto da exportação deste produto, possibilitaram o crescimento 

econômico que auxiliou na implantação de obras públicas e, mais tarde, no 

desenvolvimento de setores industriais no país. Entre os anos de 1821 e 1830, o 

país exportava em torno de 3.187 sacas de 60 quilos e, entre os anos de 1881 e 

1890, estes números eram de aproximadamente 5.163 sacas (PRADO JÚNIOR, 

1963), tornando o café responsável por 61,5% da exportação brasileira e fonte de 

investimento nos avanços tecnológicos do final do século XIX. 

A produção agrícola unificada, com a acumulação originária de capital, 

principalmente do mercado cafeicultor paulista, contribuiu para o incremento das 

relações assalariadas de produção e o crescente mercado consumidor interno, 

possibilitando a expansão de alguns setores urbanos, como a indústria e a ferrovia, 

em Jundiaí. A renda aplicada no setor agrícola de exportação passa a ser utilizada 

para a produção industrial de consumo interno e no investimento para o aumento da 

exportação cafeicultora, principalmente nas estradas de ferro que eram utilizadas 

para o escoamento do café. 

No estado de São Paulo, as estradas de ferro decorreram de um processo de 

exportação do produto agrícola. A primeira linha férrea paulista foi criada como uma 

expansão das construções do estado do Rio de Janeiro, pois ligava a capital 

fluminense à cidade de Cachoeira Paulista. A segunda estrada de ferro paulistana 

vinculava as cidades de Santos, São Paulo e Jundiaí, auxiliando no escoamento do 

café produzido no Oeste Paulista para o porto de Santos (SAIS, 1981). 
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Os transportes de produtos em solo brasileiro, até o surgimento da ferrovia, 

eram realizados no lombo de burros, fator que encarecia o produto, reduzia o lucro 

do fazendeiro e se tornava menos viável com a interiorização da produção e o 

distanciamento do porto (MARTINS, 1990). 

Durante a República Velha, a economia brasileira continuava como uma 

extensão do segundo Império, ou seja, ocupava uma função de agroexportadora, 

tendo no café seu principal produto de exportação e a ferrovia ainda como o 

principal meio de escoação desse produto. Segundo Francisco de Oliveira (1977), 

esta posição do Brasil mostra uma economia e uma sociedade geradas a partir de 

um determinado pressuposto, sendo inserida na expansão do capitalismo ocidental. 

Com o crescimento da utilização da ferrovia como principal meio de transporte 

e sua expansão para o interior paulista, a partir de Jundiaí, também cresce o número 

da classe operária na cidade. Neste setor, no ano de 1904, estavam empregados 

nas linhas férreas do Brasil 28.539 funcionários, sendo que este número, em trinta 

anos, passou para 126.187, demonstrando não somente a importância das estradas 

de ferro, mas a formação de uma nova categoria de trabalhadores. 

Com a construção da estrada de ferro Santos-Jundiaí da São Paulo Railway 

Company e a expansão da ferrovia, a cidade tornou-se um importante polo logístico 

para o escoamento do café e de outras mercadorias. Levando em conta que 

também era um ponto de encontro entre diversas estradas de ferro, como a 

Sorocabana, a Ituana, a Itatibense e a Bragantina. 

A Companhia Paulista (CP), inaugurada em 11 de agosto de 1872, quando o 

trem chegou à cidade de Campinas, foi uma das principais a gravar a identidade 

ferroviária em Jundiaí com a construção de suas Oficinas. As Oficinas da Paulista, 

inauguradas em 1893, com “[...] seu programa especifico exigiu à cidade um 

programa urbano inédito, atraente, verdadeiro e próspero.” (BEM, 2014, p. 104).  

A instalação da Oficina da Companhia Paulista em Jundiaí, além de alterar a 

cidade com as vilas operárias e um novo projeto arquitetônico, também colaborou 

para a sua consolidação como um polo logístico e a participação no processo da 

inserção do Brasil no capitalismo mundial no século XIX, com a produção de café e 

a implantação das ferrovias. Para Bem (2014, p. 108), com o crescimento da 

ferrovia, a cidade de Jundiaí “[...] tem relações com a construção de uma sociedade 

singular, identificada como um modo de viver fortemente vinculado à vida do 

trabalho e este com a função ferroviária.”. Atualmente, a cidade mantém um 
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representativo de bens culturais interligados com o período auge da ferrovia, como 

as vilas operárias, os trilhos, as Oficinas da Companhia Paulista, o time de futebol, 

as escolas e “outras referências disseminadas pelo espaço urbano” (BEM, 2014, p. 

110). 

 

Figura 6 - Oficinas da Cia. Paulista de Estrada de Ferros 

 
Fonte: Autor Desconhecido – P/B – Década de 1940. 
Acervo do Centro de Memória de Jundiaí. 

 

O crescimento da ferrovia em Jundiaí também fortaleceu o surgimento do 

operariado na cidade e de outras indústrias. Ressaltamos a chegada de diversas 

fábricas têxteis, no início do século XX, tais como a Fábrica Japy, a Companhia 

Jundiahyana e a Bento Pires de Campos & Cia que, em 1908, possuía 406 teares, 

12.500 fusos e 450 operários. 

Segundo Singer (1985, p. 57), neste período, “[...] prosseguiu o processo de 

industrialização e, portanto, a formação de uma classe operária, sem alterar de 

forma decisiva a estrutura social do País.”. Com isso, o movimento operário em 

Jundiaí consistiu em um fazer-se de uma classe em processo ativo e num fenômeno 

histórico, atrelados as suas experiências e a vida cotidiana, com uma trajetória social 

e política, em um determinado tempo e espaço. Em 1906, foi criada a Liga Operária 

da Companhia Paulista de Ferrovia. No mesmo ano, ocorreu a greve de 14 dias nas 

ferrovias de Jundiaí, conseguindo adesão de diversas companhias ferroviárias. A 

Liga Operária decretou greve com apenas duas reivindicações: a substituição de 
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dois chefes, considerando seus atos abusivos, e o fim da obrigatoriedade de 

inscrição na Sociedade Beneficente, mal administrada pela companhia, segundo os 

grevistas. A greve foi realizada em uma ocasião propícia, pois era o momento de 

colheita e escoamento do café para o Porto de Santos. No dia 29 de março de 1906, 

após forte repressão do Estado, que resultou na morte de dois operários, a greve 

chegou ao fim (CAMOLEZE, 2012). 

Outro fator importante sobre a marca do movimento operário na cidade de 

Jundiaí, na primeira metade do século XX, foi a adesão feminina dentro das 

indústrias têxteis na cidade. O periódico anarquista “A Terra Livre”, que circulava nas 

indústrias da cidade neste período, trazia consigo uma coluna dedicada às 

costureiras e que relatava e denunciava as graves condições de trabalho nas 

fábricas do município. Como destaca Oliveira (2016, p. 12): 

As informações do periódico anarquista A Terra Livre descortinam a 
dimensão das reais condições desses trabalhadores: baixos salários, 
jornadas de trabalho extenuantes (13 horas diárias), atitudes coercitivas aos 
trabalhadores por parte dos patrões, como a exigência de contribuição dos 
trabalhadores para o “batizado” de uma nova máquina e a cobrança de 
multas aos trabalhadores se a produção estipulada não fosse atingida. Além 
da predominância do trabalho feminino e infantil. Esse último aspecto citado 
é uma característica presente em muitos setores industriais, nesse 
momento, como o têxtil, com a finalidade de facilitar o controle dos 
operários nos espaços fabris, além dos salários pagos às mulheres e 
crianças serem inferiores aos salários dos homens, aumentando assim os 
rendimentos dos patrões. 

 

Este cenário urbano industrial de Jundiaí continuou interligado com a 

produção agrícola na cidade. Após importante destaque na produção cafeeira, o 

município expande sua vitivinicultura, que passa a ter uma importância econômica 

bastante expressiva, sobretudo a partir da década de 1930, período posterior à crise 

no setor cafeicultor. A produção agrícola de Jundiaí, atualmente, é organizada, 

principalmente, em minifúndios, que representam a ocupação de 320 km2 e tem 

destaque para a fruticultura (JUNDIAÍ, 2013). 

A produção de uva ganhou destaque com o surgimento, em 1933, da espécie 

Niágara Rosada na cidade. A Niágara Rosada, principal uva de mesa do país, surgiu 

de uma mutação genética espontânea da Niágara Branca, original dos Estados 

Unidos da América. 

A acuidade industrial de Jundiaí em interface com a produção agrícola, 

notadamente da uva, é demonstrada pela realização da primeira Festa da Uva, que 

ocorreu paralelamente à primeira Exposição Industrial em 1934. Uma das 
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manchetes do Jornal “A Cidade de Jundiahy”, em janeiro de 1934, era: “A realização 

das duas grandes exposições que ora se realizam, como attestados flagrantes de 

nosso desenvolvimento e progresso” (grafia da época). 

Após a década de 1950, no século XX, a cidade começou a consubstanciar o 

setor industrial, com a instalação de grandes indústrias, como a Duratex de 

compensado de celulose e a Cica de doces e condimentos alimentícios. 

 

Figura 7 - Imagem Aérea das Indústrias CICA 

 
Fonte: Autor Desconhecido - P/B - Década de 1950. 
Acervo do Centro de Memória de Jundiaí. 

 

A construção da Rodovia Anhanguera, na década de 1940, foi um marco do 

deslocamento da logística pautada na dependência do setor ferroviário para a 

predominância do transporte rodoviário, sobretudo a partir da década de 1950.  

Desse modo, teve início um novo período industrial, que percorreria toda a 

segunda metade do século XX e transpassaria para o início do século XXI. A cidade 

permanece como ponto de escoamento de mercadoria e de ligação entre o interior e 

litoral, pois, mesmo com a decadência das estradas de ferro, a construção de 

importantes rodovias em sua volta faz do local ponto estratégico para o escoamento 

da produção industrial e a articulação do interior com a capital. 

 

 

 



61 

 
 

3.3 Memória Institucional e Municipalidade em Jundiaí 

  

Ao analisarmos a constituição da memória coletiva e a história da cidade, 

temos que reconhecer a importação das instituições neste processo, sobretudo as 

públicas, tais como: a Prefeitura Municipal de Jundiaí e a sua Câmara Municipal. 

Diante disso, entendemos que a memória institucional é um elemento que colabora 

para compreender a historicidade e a memória de Jundiaí.  

Nesse sentido, abarcar a memória institucional da Prefeitura Municipal de 

Jundiaí (PMJ) tem grande relevância para o estudo sobre a preservação da memória 

e dos patrimônios históricos e culturais na cidade. A Prefeitura Municipal de Jundiaí 

é uma instituição responsável pela realização de diversos serviços públicos e com 

interferência direta no cotidiano dos cidadãos. Sua organização administrativa 

produz um grande volume de documentos e constrói uma memória institucional que 

realiza uma transposição com a memória coletiva da cidade. 

A dinâmica da Prefeitura Municipal de Jundiaí interage com a cidade nos 

aspectos sociais, econômicos e culturais. Por essa razão, a memória institucional 

que se formou na prefeitura sofreu interferência externa da organização cultural do 

município e da própria memória coletiva na qual se encontra inserido. 

As experiências vivenciadas pelos cidadãos de Jundiaí dentro do limite 

territorial do município, muitas vezes, são regradas pela organização administrativa 

proposta pela gestão pública. Com isso, não é cabível analisarmos a gestão 

municipal separada da organização cultural de quem habita a cidade; devemos 

valorizar a memória institucional da Prefeitura como elemento da memória coletiva 

urbana e da legislação para a preservação. 

As instituições são redes de produção de informação, comunicação e modos 

de funcionamento, com suas formas de organização que passam a exercer relações, 

identidades sociais e prática discursiva dinâmica, equivalendo a lugares de 

acontecimentos e mudanças no tempo e espaço (VEBLEN, 1983). Ao pensarmos a 

Prefeitura Municipal de Jundiaí e as outras instituições que compõem a formação 

organizacional da cidade, percebemos que as particularidades do município foram 

constituídas devido à trajetória histórica e à transposição entre estas organizações.  

 Tais entidades são concebidas dentro da formação social do homem e 

construídas através das experiências que carregam informações e memórias e 

difundem como intrínsecas suas produções e reproduções, definindo um conjunto de 
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práticas, com seus códigos e normas. Por exemplo, quando analisamos a legislação 

sobre a preservação da memória e do patrimônio histórico e cultural de Jundiaí, 

conseguimos perceber que as ações realizadas pelo poder público ou pela 

sociedade civil foram um reflexo da experiência, individual ou coletiva, relativa ao 

que compreendem por salvaguarda, estabelecendo regras e normas que 

regulamentam toda a atuação da Prefeitura em relação ao assunto. 

A Prefeitura de Jundiaí é uma estrutura de divisões administrativas, ou seja, 

forma o que conhecemos como munícipio; este, dentro da federação, representa 

uma das mais antigas instituições de origem ibérica, com seu próprio sistema 

institucional e memória, caráter específico e vínculo direto com a sua produção e 

difusão do conhecimento. Abrange internamente diferentes instituições em seus 

limites, tais como: escolas, igrejas, associações, conselhos, clubes e outras que 

fazem parte de seu cotidiano e sua história.  

Os municípios surgem como uma organização política para a indigência de 

resolução de problemas oriundos da vida coletiva e das necessidades sociais da 

comunidade (FABRIS, 2008). No Brasil Colonial, o seu surgimento decorreu da 

extensão das organizações políticas e institucionais da metrópole portuguesa, que 

tinham como objetivo uma padronização administrativa e possuíam suas bases no 

legado institucional romano (FAORO, 2001).  

Em um processo coletivo e cultural, as instituições se formam nas relações 

sociais e com uma trajetória histórica única, ou seja, a história de Jundiaí pode até 

apresentar algumas semelhanças com a de outras cidades paulistas, mas existem 

particularidades que são próprias do município. Por esse motivo, em seu processo, 

criam-se os mecanismos de controle social, regras e padrões de conduta que 

fortalecem as funções reprodutoras e garantem a sua existência dentro de uma 

regularidade da instituição (COSTA, 1997). 

Toda instituição é produtora de memória. Logo, a primeira recorre à segunda 

para estabelecer a sua identidade e prosseguir com as produções e reproduções de 

seus sentimentos, valores e sistema repressivo ou instrutivo de nossa cultura5, uma 

vez que a memória é parte representativa da instituição. Esta, por sua vez, se baseia 

                                                           
5
 Compreendemos o conceito de cultura, segundo Raymond Willians (1969, p. 113), que o define 
como  “[...] todo um conjunto de práticas e expectativas, sobre a totalidade da vida: nossos sentidos 
e distribuição de energia, nossa percepção de nós mesmos e nosso mundo. É um sistema vivido de 
significados e valores – constitutivo e constituidor – que, ao serem experimentados como práticas, 
parecem confirmar-se reciprocamente.”. 
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em tradições, costumes e regras de convivência formadas pela memória e/ou 

experiência, formando uma síntese ativa.  

A memória das instituições valida o conjunto de ações e funções 

administrativas ou nas sociais, que auxiliam em seu funcionamento ou propõem 

mudanças em suas atividades, sempre enfocando as lembranças institucionais para 

reafirmar ou reproduzir seus valores, obrigações e direitos. Esta reprodução do 

cotidiano, dos hábitos e dos ciclos cria memórias individuais e coletivas, as quais 

interferem na vida da entidade e de seus membros. No entanto, a construção do 

conceito de memória institucional é um processo, que visa a identificar os 

elementos, mecanismos e instrumentos atuantes na institucionalização das relações 

sociais, conforme destaca Costa (1992), em seu estudo sobre a memória 

institucional do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE): 

Memória Institucional é um conceito a ser definido na dinâmica do 
conhecimento e de acordo com a experiência adquirida. No entanto, tem-se 
como pressuposto que esta memória no tempo é um processo em 
construção, do qual fazem parte todos aqueles que passaram ou que aqui 
estão desenvolvendo suas aptidões no cotidiano da Instituição, sem os 
quais esta não existiria. (COSTA, 1992, p. 32). 

 

Neste âmbito, a memória institucional também é utilizada como um artifício de 

legitimação da instituição e dos sistemas de autoridades (RICOUER, 2008). Assim, 

lembrar e esquecer constituem dois momentos únicos de um mesmo movimento, 

pois a memória, seletiva como é, permite ou detém as reproduções e informações 

das instituições. 

Assim, formam-se as conexões sociais da instituição e sua memória coletiva, 

composta por seus membros, sujeitos ativos na formação da memória institucional, 

como aponta Bourdieu (1980, p. 275): 

Os sujeitos são na realidade agentes ativos e conhecedores dotados de um 
senso prático [...], sistema adquirido de preferências, de princípios de visão 
e de divisão [...] de estruturas cognitivas duráveis [...] e de esquemas de 
ação que orientam a percepção da situação e a resposta adaptada. 

 

Com isso, as instituições, com suas práticas formais ou informais, têm a 

necessidade de preservar sua memória passada e atual. A memória institucional 

produz informações, saberes, conhecimentos e as memórias, interferindo na 

formação e identidade social da organização e constituindo-se como fator de 

formação cultural e das ciências. Sendo assim, são compostas pelo recolhimento e 



64 

 
 

disseminação destas informações e documentos, orgânicos ou não, mas que fazem 

parte de sua própria experiência efetiva e de seu funcionamento.  

As legitimações das instituições podem ocorrer pelas suas organizações, pela 

sua vivência e, também, pela sua memória. Isto se processa de maneira ativa e, 

muitas vezes, intencional: 

[...] trazendo à tona elementos como memória e identidade coletivas, 
investidas e destacadas através de um discurso, ou uma narrativa, 
elaborada por uma classe dominante na sociedade e com autoridade para 
determinar o que é, ou não, patrimônio, logo, o que representa, ou não, o 
passado, a memória, a identidade daquele grupo, ou seja, determinam a 
representação do grupo em si. (CRIVELLI; BIZELLO, 2012, p. 175). 

 

Nessa perspectiva, a memória institucional da Prefeitura Municipal de Jundiaí 

permite mecanismos reflexivos e as práticas do cotidiano, cujas informações 

colaboram para o funcionamento organizacional da instituição, suas mudanças e 

adaptações, sejam no âmbito coletivo ou individual. 

A memória institucional dialoga de forma permanente com a memória social, 

pois ambas estão interligadas pelo tempo e espaço, além de constituírem a 

sociedade com seus valores, preceitos e trajetória histórica. Dessa forma, torna-se 

inevitável analisar a memória institucional sem a compreensão da memória social 

em que está inserida a instituição. 

A trajetória histórica da Prefeitura Municipal de Jundiaí a consolida como uma 

instituição que, diante do processo de racionalização, traz as relações de saberes e 

poderes decorrentes das práticas sociais. Esta instituição, como as demais, possui 

seus objetivos e organicidade, que produzem informações a serem estruturadas, 

preservadas e recuperadas, não apenas para a eficácia da administração, como 

também para a salvaguarda e produção de sua memória institucional e seu 

relacionamento com a sociedade. Ademais, os municípios são estruturas orgânicas 

do poder político e lócus privilegiado de formação social dos indivíduos. Fabris 

(2008) ressalta que são compreendidos como: 

[...] sinônimo de governo local, comumente denominado, em português, de 
vila, freguesia, conselho, comuna, ou, em inglês, de township, country, ou 
qualquer outra atribuição que venha designar o conjunto de instituições com 
funções governamentais no âmbito local. A denominação, as características 
de que se revestem os governos locais, quanto à natureza de seus poderes, 
suas funções, sua estrutura orgânica e formas de controles, estão sujeitos a 
muitas variações, mas guardam entre si um denominador comum: o papel 
de instrumento de descentralização governamental e de presença de poder 
público dentro do território de um país. (FABRIS, 2008, p. 78). 
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Então, existe um potencial na Prefeitura Municipal de Jundiaí para a produção 

de informação, seja administrativa ou comunicativa, onde ocorre a representação 

espacial e temporal, gerando a vivência e a memória coletiva. O funcionamento dos 

organismos, a administração, as regras e leis e a formação dos corpos sociais, com 

suas funções dentro do município, sempre estão entrelaçados com sua memória 

institucional ou coletiva e as experiências individuais dentro da municipalidade. Com 

isso, percebemos que os municípios são instituições que formam “[...] um espaço 

físico, em que o fluxo do tempo vai se congelando em memória” (FERREIRA; 

GROSSI, 2005, p. 48) e fazem uma produção diária de novas lembranças e 

esquecimentos. 

No entanto, a Prefeitura Municipal de Jundiaí, como organização orgânica, 

também é produtora de uma memória especifica, que identifica seus procedimentos 

e métodos, convencionando as práticas sociais. Ademais, analisar a memória do 

município “[...] é trabalhar com as memórias de cada um de seus integrantes, que se 

reconhecem como tais e, assim, constroem as identidades individuais e a coletiva - 

imprescindíveis para o desenvolvimento da instituição.” (FONTANELLI, 2005, p. 11). 

Através de suas funções administrativas e executivas, a Prefeitura Municipal 

de Jundiaí criou ciclo vital de documentos e proporciona, atualmente, a 

regulamentação das relações sociais e a produção da informação, sendo “[...] a 

realidade governamental mais próxima do cidadão” (ELLO, 1960, p. 12). 

Observamos, portanto, que, muitas vezes, a memória institucional e coletiva se faz 

dentro das instituições municipais, responsáveis por sua organização, salvaguarda e 

acesso, como revela Ana Maria Camargo (1989), ao ressaltar que o município é o 

domicílio legal de sua documentação, aspecto de informação e memória: 

No município tudo se “municipaliza”, e a própria noção de público acaba por 
se revestir de significado especial: menos identificada com a ideia de oficial 
ou estatal, confunde-se com o que pode e deve ser partilhado por todos; eis 
que os documentos, independentemente de sua origem, são de interesse 
municipal e, portanto, de domínio público. (CAMARGO, 1989, p. 48). 

 

Ressaltamos que municípios, além de serem espaços de vivências e 

experiências, são lugares de registros da memória - institucional, individual ou 

coletiva - com “[...] papel relevante na determinação das formas de ação e 

apropriação do espaço urbano o espaço da vida de cada um [...].” (SPÓSITO, 2012, 

p. 134). 



66 

 
 

 Diante disso, a Prefeitura Municipal de Jundiaí tem memória institucional e 

coletiva que envolve valores e sustenta a produção de bens simbólicos e 

patrimônios culturais, materiais e imateriais, tangíveis e intangíveis; ademais, 

participa intrinsecamente do processo de produção e reprodução de valores, 

saberes, modos de viver, criações artísticas e outros hábitos ao longo do tempo. 

Essa sustentação da memória do município “[...] não se trata de repensar o passado 

em função do presente, mas de aproveitar do passado o suficiente para a 

manutenção do presente institucional.” (COSTA, 1997, p. 96). 

A heterogeneidade da vivência dos indivíduos que compõem o município, 

como instituição determinada, faz surgir uma memória coletiva que forma a memória 

institucional e a historicidade do local (ABREU, 1998).  

Assim, as instituições de memórias dentro da estrutura compreendida como 

Prefeitura Municipal de Jundiaí não são apenas um lugar de guarda, mas sim, 

instituições formadoras e que podem proporcionar o diálogo com o exercício da 

cidadania e a difusão dos bens culturais (BARRETO, 2007).  

 Todavia, a concepção de memória institucional no município não se limita a 

analisar os aspectos da preservação exclusivamente com as instituições de 

memória, mas também considera seus valores locais, ressaltando a funcionalidade 

da instituição e o processo de construção e reconstrução da identidade local. Existe 

a necessidade de ações integradas e sistematizadas para o registro e a recuperação 

das informações e memórias. Os municípios, sejam pelas suas instituições de 

memória ou por sua legislação, têm o grande desafio de manter o equilíbrio 

dinâmico entre a preservação, a comunicação, a recuperação e o incentivo à 

pesquisa, sem afetar e causar danos aos dados, à funcionalidade administrativa, 

além de garantir o acesso às informações.  

Nestes termos, a memória institucional, seja na municipalidade ou em outras 

instâncias, tem um papel fundamental que necessita ser gerenciado, administrado e 

avaliado. Dessa maneira, a informação preservada na memória institucional ou na 

social atingirá, no tempo presente ou no futuro, o objetivo de uso para o qual foi 

criada, em decorrência de uma necessidade da pesquisa histórica, das funções 

culturais, de comunicação, informação ou funcionamento administrativo. 

 A Prefeitura Municipal de Jundiaí não possui, portanto, apenas a preocupação 

com a salvaguarda de sua memória institucional, mas também com o processo de 

constituição, elaboração e com os elementos formadores da instituição pela 
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memória coletiva, pois esta retém e elimina informações importantes para a 

funcionalidade administrativa e identidade cultural.  

 Destacamos, ainda, que a memória institucional é um reflexo da trajetória 

histórica do município e de seus cidadãos e dialoga permanentemente com outras 

memórias da cidade, compondo as reflexões sobre a sociedade, seus valores e os 

estudos da instituição e de seus indivíduos ao longo do tempo. Nessa perspectiva, a 

memória institucional não se remete e se preocupa apenas com as experiências 

vividas, mas com as do tempo presente, pois existe a necessidade organizacional e 

de constante transformação social. 

Contudo, para se pensar nesta memória institucional como reflexo da 

trajetória histórica e da memória coletiva da cidade, houve a necessidade de 

problematizar as ações administrativas e o engajamento, individual ou coletivo, na 

formação da identidade social urbana e compreender a importância organizacional, 

produtora e reprodutora de valores na sociedade vigente no município. 

 Diante disso, as políticas públicas estabelecidas ou suprimidas pelos 

municípios podem impulsionar as reflexões sobre a memória institucional e coletiva 

no tempo, pensando e executando modelos de trabalhos que organizem as ações 

relacionadas com as demandas sociais, respeitem a pluralidade e busquem o 

acesso à informação. São caminhos para o incentivo e a valorização da pesquisa 

local e trata-se de garantia do registro, da preservação e da organização de 

conjuntos documentais, testemunhos da vida local e seus bens culturais. 
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4 O DIREITO À MEMÓRIA COLETIVA E O SEU PAPEL NA FORMAÇÃO 

CIDADÃO 

 

4.1 Memória e a formação cidadã 

 

A memória é um direito básico para o exercício da cidadania, da democracia e 

da justiça e elemento fundamental para a soberania popular, pois é “[...] entendida 

como forma de existência social, nos seus diversos aspectos, econômico, político e 

cultural, bem como o seu processo de transformação, contribuindo para a formação 

de cidadão.” (SANTOS, 1994, p. 68).  

Segundo Heymann (2006), os usos da memória demanda por direitos pois 

carrega consigo valores morais. Diante disso, garantir sua preservação, difusão e 

pesquisa colaboram para a compreensão de nossa identidade cultural, sua 

pluralidade e a plena condição para o exercício dos direitos e deveres civis, políticos 

e sociais estabelecidos.  

Negar o acesso à memória é violar o direito ao conhecimento e impossibilitar 

o exercício do pensamento autônomo e crítico do cidadão, ou seja, não permitimos a 

livre circulação das ideias, restringimos a liberdade e provocamos a diminuição da 

difusão cultural e do fomento do conhecimento. Isso porque “[...] o valor da memória 

coletiva que transmite aprendizagens às gerações presentes e futuras, a partir da 

experiência de seus antecessores” (LEAL, 2012, p. 18) amplia a participação de 

todos nas decisões políticas e ideológicas da sociedade.  

Assim, as reflexões e conhecimentos surgidos a partir da memória podem 

ampliar a nossa construção na perspectiva cultural e a nossa formação cidadã. 

Segundo Silva (2010, p. 329), o “[...] trabalho com a memória permite que outros 

indivíduos e grupos tenham destaque, atualiza lutas reprimidas e valoriza culturas e 

identidades vistas como ‘inferiores’ ou ‘primitivas’, daí a sua importância para 

cidadania.”. Diante disso, compreendemos que os trabalhos da memória e a sua 

preservação vivem em consonância com as condições sociais dadas no tempo 

presente e no espaço, além de criarem múltiplos diálogos e inúmeras conexões com 

distintas comunidades e diferentes grupos geracionais. Tais aspectos proporcionam 

a ampliação de nossas percepções e participação democráticas e, ainda, 

possibilitam o pensar dos saberes, dos conhecimentos, dos valores éticos e morais 

e de vivências sociais. 
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 Nesse sentido, a preservação da memória e de nosso patrimônio cultural 

deve ter como objetivo “[...] a busca conjunta do exercício da cidadania e da nossa 

identidade cultural”, associada a uma proposta de preservação de cunho social e 

antropológico (SANTOS, 1994, p. 69). Temos um elemento para pensar o presente e 

o futuro, com a finalidade de promover a mudança e a inclusão em um processo de 

apropriação cultural e histórica, sendo de suma importância para a formação cidadã, 

numa perspectiva dinâmica. Meneses (1984, p. 33) destaca:  

[...] exilar a memória do passado é deixar de entendê-la como força viva do 
presente. Sem memória, não há presente humano, nem tão pouco futuro. 
Em outras palavras: a memória gira em torno de um dado básico do 
fenómeno humano, a mudança. Se não houver memória a mudança será 
sempre fator de alienação e desagregação, pois inexistiria uma plataforma 
de referência e cada ato seria uma reação mecânica, uma resposta nova e 
solitária a cada momento, um mergulho do passado esvaziado para o vazio 
do futuro. É a memória que funciona como instrumento biológico-cultural de 
identidade, conservação, desenvolvimento. 

 

O direito à memória, portanto, não é apenas um processo de recordações, 

lembranças, esquecimentos ou silêncio, mas também elemento para a formação do 

cidadão. A memória constitui fator fundamental de compreensão do homem como 

ser social e de sua necessidade de viver harmoniosamente em uma sociedade de 

constante mudança. 

 Assim, compreendemos que a memória é essencial para a vida social, como 

fator de nossas relações com o meio e a integração entre os indivíduos. Porém, 

nossa capacidade mnemônica, além de ser fator de integração social, segundo o 

filósofo Bergson (1999), também é constitucional para nossas tomadas de decisões 

e formação de valores éticos ou morais. 

 Nesta análise, não podemos considerar a preservação da memória e suas 

interfaces tão somente como um gosto pelo passado, sem a compreensão de sua 

importância para a identidade coletiva, a formação de nossos conhecimentos e 

saberes e o exercício pleno da cidadania. Tal forma de análise a transforma em algo 

desnecessário e não a diferencia, em seus fundamentos, da ideia de que as 

construções, os pensamentos e os saberes modernos têm mais significado do que o 

passado e as memórias preservadas, concebendo que memória e história são 

processos acabados e fechados aos significados sociais, sem a valorização das 

experiências e vivências coletivas. Nessas condições, para Paoli (1992, p. 25), a 

memória “[...] não é uma forma de conhecimento, não é um chão de enraizamento, 
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não se produz como referência com a qual se possa refletir sobre a experiência 

social.”.  

Entretanto, podemos encontrar uma sociedade que não compreende a sua 

função social e acabam por ter a cidadania desfalecida, sem capacidade de uma 

construção coletiva e plural da organização cultural, das relações políticas e de 

identidade. Por isso, é fundamental a criação de políticas públicas e ações do 

Estado para reconhecer a memória, individual ou coletiva, como uma das fontes de 

nossa vida social, fortalecimento comunitário e harmonização de nossa convivência. 

Daí decorre, segundo Leal (2012, p. 8), a “[...] importância de a memória ser como 

política pública de gestão da história passada, presente e futura, contribuindo no 

processo didático-pedagógico de ensino e de aprendizagem da cidadania.”. 

 No entanto, a memória, ao cumprir sua função de formação social do 

indivíduo e auxiliar na constituição dos direitos e deveres de todos os cidadãos, 

também se revela necessária para reconhecer que não existe apenas um grupo ou 

indivíduo detentor das “verdades da memória” e tão somente uma versão na 

interpretação do passado. A memória é um derivado de diversas percepções e 

interpretações, que precisa ser compreendida em um horizonte de conhecimentos e 

saberes distintos, contribuindo para orientar as políticas públicas que ampliem os 

direitos sociais e não silenciem as narrativas do passado, por causa de questões 

ideológicas ou políticas, sobre a pretensão de dominação ou anulação do diferente.  

Como explica Paoli (1992, p. 28): 

A construção de outro horizonte historiográfico se apoia na possibilidade de 
recriar a memória dos que perderam não só o poder, mas também a 
visibilidade de suas ações, resistências e projetos. Ela pressupõe que a 
tarefa principal a ser contemplada em uma política de preservação e 
produção de patrimônio coletivo que repouse no reconhecimento do direito 
ao passado enquanto dimensão básica da cidadania, é resgatar estas 
ações e mesmo suas utopias não realizadas, fazendo-as emergir ao lado da 
memória do poder e em contestação ao seu triunfalismo. Aposta, portanto, 
na existência de memórias coletivas que, mesmo heterogêneas, são fortes 
referências de grupo mesmo quando tenham um fraco nexo com a história 
instituída. É exatamente aí que se encontra um dos maiores desafios: fazer 
com que experiências silenciadas, suprimidas ou privatizadas da população 
se reencontrem com a dimensão histórica. Por esta via, pode-se constituir 
uma política de preservação (e uma historiografia) que deverá ter em mente 
o quanto o poder desorganizou a posse de um sentido das participações 
coletivas, destruindo a possibilidade de um espaço público diferenciado. 

 

Frente ao exposto, o reconhecimento ao direito à memória e sua importância 

nos princípios da cidadania tem que ser potencializado e garantido pelo Estado, seja 

por meio de leis ou/e programas de educação contínua. Esse reconhecimento e 
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garantia de salvaguarda da memória pelo Estado possibilitam a diversidade e a 

ambiguidade das lembranças, com seus valores simbólicos, principalmente, mas 

não exclusivamente, no caso da construção da identidade social do Brasil, composto 

por diversos elementos e distintos grupos que contêm suas próprias memórias e, por 

vezes, foram sufocados, desvalorizados e silenciados, mas nunca deixaram de 

compor a formação histórica do país. 

Essas opressões realizadas com a memória e a história de diversos grupos 

ampliam a função do poder público de preservá-las de maneira horizontal, 

garantindo sua diversidade e multiplicidade. Desse modo, a memória passa a ser 

uma forma de compartilhar sensibilidades, histórias e tradições, evidenciando 

diferenças e semelhanças no convívio social: “[...] o direito à memória e à 

preservação do patrimônio cultural de distintos grupos constitui um exercício de 

cidadania importante para fundamentar as bases de transformações sociais 

necessárias para a coletividade” (PELEGRINI, 2007, p. 89), colaborando para a 

democracia. 

 

4.2 Legislação e princípios constitucionais do direito à memória no Brasil 

 

A legislação relativa à salvaguarda da memória e à proteção do patrimônio 

histórico e cultural no Brasil tem seu principal desenvolvimento no século XX. Este 

patrimônio, histórico e cultural, traz o sentimento de pertencimento historicamente 

construído dentro de um ou mais grupos. Nesse sentido, as ações de preservação 

da memória e do patrimônio brasileiro estão estreitamente interligadas, seja pelas 

ações do poder público ou pela sua organização cultural.  

Com a promulgação da Constituição de 1934, o Estado assume a 

responsabilidade de proteger nossos bens naturais e culturais, abrindo precedentes 

para os processos de tombamentos e salvaguarda dos nossos patrimônios históricos 

e da nossa memória coletiva (PELEGRINI, 2006). A Constituição de 1934 

impulsionou a regulamentação do Museu Histórico Nacional, a criação do Serviço de 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN), em 1936, e viabilizou o processo 

de tombamento no país. 

Neste contexto de proteção e salvaguarda do patrimônio cultural e histórico, é 

promulgado, na Era Vargas (1930-1945), o Decreto-Lei nº 25, de 30 de novembro de 

1937, que, além de regulamentar o tombamento no Brasil e criar os livros tombos 
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(Livro do Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico, Livro Tombo Histórico, 

Livro do Tombo das Belas Artes e Livro do Tombo das Artes Aplicadas), também 

apresentou a definição para patrimônio histórico e artístico na legislação nacional: 

Constitui o patrimônio histórico e artístico nacional o conjunto dos bens 
móveis e imóveis existentes no País e cuja conservação seja de interesse 
público, que por sua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, 
que por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou 
artístico (BRASIL, 1937, p. 1). 

 

Diante disso, a memória se apresenta como fator fundamental para a 

formação do patrimônio cultural, estando inserida na legislação brasileira e com 

destaque para a valorização de sua preservação. O reconhecimento do patrimônio 

cultural e os fatos memoráveis criam relações e representações dos indivíduos e sua 

inserção na sociedade, por meio dos espaços, do tempo e dos símbolos. Com isso, 

ao promulgar o Decreto-Lei nº 25/1937, temos a efetivação, por parte do Estado, da 

preservação da memória coletiva e identidade social. 

No entanto, temos que ressaltar que a legislação não contempla o patrimônio 

imaterial e apresenta um vilipêndio com os saberes e conhecimentos populares. 

Para fins de tombamento, a estética, a estilística, a autenticidade e a 

excepcionalidade formam os critérios considerados para a salvaguarda, muitas 

vezes renegando outros elementos fundamentais para a preservação de nossas 

memórias. Pelegrini (2006, p. 64) observa que o Decreto-Lei nº 25/1937 “[...] 

prestou-se a justificar, por um lado, a conservação de residências de segmentos 

dominantes, e de outro, o descaso em relação à preservação de edifícios menos 

sofisticados e de casas populares.”. Por tais razões, o decreto se apresentou 

limitado para a compreensão do patrimônio histórico e artístico, além de excluir 

elementos importantes da memória do país. 

No âmbito cultural, as ações de políticas públicas foram vulneráveis e 

oscilantes, principalmente no campo da preservação de nossos patrimônios e nossa 

memória, pois, muitas vezes, são consideradas como escolhas de um determinado 

governo com sua concepção de identidade e não, como política de Estado com 

continuidade. Ou seja, ações que envolvam estudos técnicos, simulações, análise 

de impacto horizontal e vertical, efeitos econômicos e orçamentários, levando em 

conta a trajetória completa da política que se pretende implantar.  

Assim, ao longo do século XX, a legislação brasileira, no âmbito da 

preservação patrimonial e histórica, deixa algumas lacunas entre a salvaguarda de 
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seus bens culturais e o direito à memória, afetando diretamente a constituição da 

identidade social e da história. 

A Constituição de 1937 reafirma a responsabilidade do Estado em relação 

aos patrimônios e bens culturais, ao reconhecer, no artigo 134, que “[...] gozam da 

proteção e dos cuidados especiais da Nação, dos Estados e dos Municípios”. Em 

1946, com o novo processo democrático iniciado no país e a nova Constituição, 

reafirma-se essa preocupação com a preservação do patrimônio cultural e tem-se, 

também, uma apreensão com os documentos históricos, elementos importantes da 

memória institucional e social. 

Durante a Ditadura Militar no Brasil (1964-1985) temos alguns pontos de 

destaque na legislação federal com a criação de leis que garantissem a preservação 

do patrimônio cultural e da memória. Em 1970, ocorreu o I Encontro de 

governadores e prefeitos para a preservação do nosso patrimônio cultural. O evento 

produziu o documento Compromisso de Brasília, onde se destacou que as ações 

para fomento e difusão do patrimônio histórico e cultural, assim como sua 

preservação, eram de responsabilidade dos poderes federais, estaduais e 

municipais. No documento, expressou-se que os Estados e Municípios são 

responsáveis pelas ações de proteção aos bens culturais de valor local e supletivas 

nas atividades de preservação à atuação federal em relação aos bens culturais de 

valor nacional. O Compromisso de Brasília também ressaltou a importância de que 

os Estados e Municípios tenham legislação própria para a preservação de seus bens 

e patrimônios culturais, incluiu a educação patrimonial no currículo escolar e dispôs 

de cursos especializados para a preservação e recuperação de bens culturais.   

Outro destaque do Compromisso de Brasília, em 1970, é a preocupação com 

os arquivos. No documento, “[...] recomenda-se a defesa do acervo arquivístico, de 

modo a ser evitada a destruição de documentos, ou tendo por fim preservá-lo 

convenientemente” (IPHAN, 1970, p. 10), e a integração entre as universidades, 

bibliotecas e arquivos para o incentivo à pesquisa do passado e à avaliação de 

inventários dos bens regionais e nacional. 

No Brasil, ainda no Período Militar, ocorre a criação da Fundação Nacional 

Pró-Memória (1979-1990) que funcionou como órgão operacional da Secretaria do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, com o intuito de preservar o acervo cultural 

e paisagístico brasileiro (SPHAN/PRÓ-MEMÓRIA, 1980a,1980b). Segundo o texto 

da Lei nº 6.757/1979, a Pró-Memória se constituía como pessoa jurídica de direito 
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privado, supervisionada pelo Ministério de Educação e Cultura (MEC). Tinha por 

função “[...] contribuir para o inventário, a classificação, a conservação, a proteção, a 

restauração e a revitalização dos bens de valor cultural e natural existentes no País.” 

(BRASIL, 1979, art. 1º). 

Com a criação da Fundação Nacional Pró-Memória e a revisão no campo da 

preservação da nossa memória e patrimônio cultural, acompanhadas das 

recomendações internacionais “[...] em 1964 e 1975 como a Carta de Veneza e a 

Declaração de Amsterdã, cujas proposições ‘imprimiram novo parâmetros de análise 

à questão do patrimônio’” (PELEGRINI, 2007, p. 97), ocorreram revisões teóricas 

que superaram a limitação de preservação palaciana no Brasil e permitiram a 

ampliação do conceito de patrimônio cultural (PELEGRINI, 2006). Esse novo debate 

sobre o tema da memória e dos bens culturais, trazendo novos elementos teóricos, 

serviram de acúmulo para a formação da Carta Constitucional promulgada em 1988. 

A Constituição do período democrático pós Ditadura Militar no Brasil, em 

relação à preservação do patrimônio cultural, reafirmou que a salvaguarda da 

memória coletiva vai além do processo de tombamento e reiterou a importância da 

proteção às manifestações populares e seus saberes, fundamentais para a 

formação da identidade nacional e da pluralidade cultural.  

Percebemos, assim, a importância de ampliarmos os conceitos sobre 

patrimônio e a salvaguarda de diversas memórias. A Constituição de 1988 trouxe, 

portanto, avanços significativos para a legislação brasileira referente ao tema, 

principalmente nos artigos 215 e 216, onde podemos destacar: 

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. 
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: 
I - as formas de expressão; 
II - os modos de criar, fazer e viver; 
III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas; 
IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços 
destinados às manifestações artístico-culturais; 
V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, 
arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. 
§ 1º - O poder público, com a colaboração da comunidade, promoverá e 
protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, registros, 
vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras formas de 
acautelamento e preservação. 
§ 2º - Cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão da 
documentação governamental e as providências para franquear sua 
consulta a quantos dela necessitem. 
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§ 3º - A lei estabelecerá incentivos para a produção e o conhecimento de 
bens e valores culturais. 
§ 4º - Os danos e ameaças ao patrimônio cultural serão punidos, na forma 
da lei. 
§ 5º - Ficam tombados todos os documentos e os sítios detentores de 
reminiscências históricas dos antigos quilombos. 

 

Com isso, percebemos que, pela primeira vez, os direitos culturais estiveram 

presentes em uma Constituição. A Carta Magna de 1988 preocupou-se em garantir 

a todos os cidadãos brasileiros o efetivo exercício dos direitos culturais, o acesso às 

fontes da cultura nacional e a liberdade das manifestações culturais. O conceito de 

patrimônio, em seu texto legal, foi ampliado, incorporando os bens de natureza 

material e imaterial, colaborando para uma amplitude nas ações de preservação da 

memória de diversos grupos sociais, conforme se destaca na obra de Funari e 

Pelegrini (2006, p. 31-32): 

A perspectiva reducionista inicial, que reconhecia o patrimônio apenas no 
âmbito histórico, circunscrito a recortes cronológicos arbitrários e permeado 
por episódios militares e personagens emblemáticos, acabou sendo, aos 
poucos, suplantada por uma visão muito mais abrangente. A definição de 
patrimônio passou a ser pautada pelos referenciais culturais dos povos, pela 
percepção dos bens culturais nas dimensões testemunhais do cotidiano e 
das realizações intangíveis. 

 

Entre estes aspectos, temos a preservação da memória, a formação de nossa 

identidade social e o exercício pleno da cidadania. Para Pelegrini (2006, p. 71), a 

Constituição Brasileira de 1988 apresenta como objetivo central a “[...] proteção de 

bens portadores de referência à identidade, à ação e a memória dos diferentes 

grupos formadores da sociedade brasileira” e, desse modo, amplia a possibilidade 

da participação social de diversos grupos na constituição da história e memória do 

país. O novo texto legal impulsionou, ainda, a criação de novas leis que auxiliaram 

na preservação das memórias e no fomento e difusão cultural do país.  

No ano de 1991, duas legislações relacionadas à preservação documental no 

país ganharam destaque e interferiram diretamente na salvaguarda da memória 

coletiva: a Lei nº 8159, de 8 de janeiro de 1991, que dispõe sobre a política nacional 

de arquivos públicos e privados e dá outras providências; e a Lei nº 8394, de 30 de 

dezembro de 1991, que dispõe sobre a preservação, organização e proteção dos 

acervos documentais privados dos presidentes da República e dá outras 

providências.  
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A Lei n° 8159/1991 estabeleceu que os documentos fossem importantes 

instrumentos voltados “[...] à cultura, ao desenvolvimento científico e como 

elementos de prova e informação” (BRASIL, 1991, art. 1°) e reconheceu o valor 

histórico de alguns documentos, os quais devem ser permanentemente guardados, 

reforçando os “[...] arquivos como memória, por conseguinte, testemunhas de 

acontecimentos ou de ações passadas.” (RODRIGUES, 2011, p.257). 

Na década de 1990 e no início no século XXI, as reivindicações do direito à 

memória e à informação foram realizadas por diversos grupos sociais. Para Huyssen 

(2000, p. 9), “[...] um dos fenômenos culturais e políticos mais surpreendentes dos 

anos recentes é a emergência da memória como uma das preocupações culturais e 

políticas das sociedades ocidentais.”. Desse modo, as ações de preservação da 

memória, sejam da sociedade civil ou do poder público, ampliaram-se e 

desenvolveram-se como fato de afirmação da identidade e luta pelos direitos de 

cidadania. 

Recentemente, no ano de 2000, depois de doze anos de estudos, promulgou-

se o Decreto n° 3.551, de 4 de agosto de 2000, que “[...] institui o Registro de Bens 

Culturais de Natureza Imaterial que constituem patrimônio cultural brasileiro, cria o 

Programa do Patrimônio Imaterial e dá outras providências” (BRASIL, 2000, art. 1°).  

Assim, surgiram novos mecanismos para a salvaguarda, os registros do saber 

popular e as memórias de diversos grupos que, até então, haviam sido renegados 

na proteção patrimonial do país. Essa ação mostra a importância de uma nova 

compreensão dos processos e significados das criações, formações e 

transformações humanas, relacionados à cultura, no sentido antropológico, ou seja, 

valorizam as diversas visões do mundo, a memória, as relações sociais e simbólicas, 

os saberes e práticas e outras experiências humanas essenciais nos fundamentos 

da identidade social. 

Esse reconhecimento da memória como agente de cidadania e formadora 

social também está presente no atual Plano Nacional de Cultura (PNC), estabelecido 

pela Lei n° 12.343/2010. Ao ter entre os seus objetivos: “proteger e promover o 

patrimônio histórico e artístico, material e imaterial” e “promover o direito à memória 

por meio dos museus, arquivos e coleções” (BRASIL, 2010, art. 2º, II e IV), temos 

reconhecido no PNC a dimensão da memória e do patrimônio cultural para a 

constituição dos direitos culturais e o exercício da cidadania. 
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Porém, a Constituição de 1988 e as leis federais (Lei de Arquivos, Decreto de 

Tombamento, Plano Nacional de Cultura e outros) também exaltam a importância 

das ações municipais referentes à preservação e difusão da memória. No artigo 30 

da Carta Magna, que trata das competências dos municípios, temos que estes são 

responsáveis por “[...] promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, 

observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual” (BRASIL, 1988, art. 

30). Ademais, determina, no artigo 23, que é competência comum da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: 

III – proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, 
artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os 
sítios arqueológicos; 
IV – impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte 
e de outros bens de valor histórico, artístico ou cultural; 
V – proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência; 
(BRASIL, 1988, art. 23). 

 

Percebemos, portanto, a responsabilidade dos municípios em criar leis, 

incentivar a preservação da memória local e contribuir para a construção de uma 

identidade social. Essas ações são materializadas em legislações específicas ou 

criação de museus, arquivos, centros de memórias, bibliotecas e outros lugares de 

memórias, como espaços construídos para a preservação, o uso e a transmissão de 

uma determinada herança cultural. 

 

4.3 A legislação federal como referência para a legislação municipal 

 

Compreendermos que a legislação federal sempre reforça a importância do 

município na gestão da conservação da memória coletiva e do patrimônio cultural e 

histórico, leva-nos, também, ao entendimento de que existe a necessidade de leis 

específicas criadas em âmbito municipal para garantir a preservação. Na cidade de 

Jundiaí, em diversos momentos, ao analisarmos a legislação ou os discursos 

proferidos sobre a preservação da memória, observamos que a norma federal, por 

vezes, serviu como referencial e outras não. Por exemplo, no Decreto nº 

17701/2000, que institui a Comissão Permanente de Avaliação de Documentos, a 

Lei Federal de Arquivos nº 8159/1991 apresenta-se como referencial para a criação 

da lei municipal.  

No entanto, como exemplo de não utilização da legislação federal como 

referência, temos a Lei nº 443/2007. Esta, que institui a Política de Patrimônio 
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Cultural e cria o Conselho Municipal do Patrimônio Cultural, não utiliza o Decreto 

Federal n° 3.551, de 4 de agosto de 2000, pois a lei municipal considera patrimônio 

histórico e cultural apenas como bem material e o Decreto Federal, por sua vez, 

exalta a importância do registro dos bens imateriais para a preservação da memória.  

Outro exemplo que podemos considerar sobre a interferência (ou a ausência) 

da legislação federal em relação à realidade dos municípios diz respeito à 

implantação dos arquivos municipais. Em 2014, durante lançamento da Campanha 

de Criação e Desenvolvimento dos Arquivos Municipais, realizada pelo Conselho 

Nacional de Arquivos, foi apresentado que, das 5.570 cidades brasileiras, apenas 

3% dispõem de local apropriado para a guarda de documentos (EBC, 2014).  

Mesmo o município que não possui, em sua estrutura administrativa, um 

arquivo público institucionalizado está descumprindo a Constituição Federal de 1988 

e a Lei de Arquivos, de 1991, inviabilizando a aplicabilidade das leis de 

Responsabilidade Fiscal (LRF, Lei Complementar 101/2000), Transparência (Lei 

Complementar 131/2009) e da Lei nº 12.527/2011 – Lei de Acesso à Informação. 

Esta informação exemplifica como, muitas vezes, existe uma distância entre a 

legislação federal e a municipal. No entanto, cabe ressaltar que estados e 

munícipios, mesmo com autonomia administrativa, têm por responsabilidade a 

implantação de políticas públicas aprovadas em âmbito federal. 

Segundo Souza (2005, p. 111): “Apesar de a Constituição de 1988 ter 

reduzido o número de casos em que o governo federal pode intervir nos estados e 

os estados nos municípios, o instituto da intervenção ainda vigora”; razão pela qual 

há uma subordinação da legislação municipal em relação à federal. 

Outro aspecto a ser considerado no que diz respeito à influência da legislação 

federal sobre a municipal é o aparato de subsídios, teóricos ou metodológicos, para 

a orientação das leis municipais. Dado que as leis federais são estabelecidas a partir 

de discussões e debates sobre os temas legislados, compreendemos que as 

contribuições criadas neste processo orientam os municípios a constituir sua 

legislação, respeitando a realidade local. 

Diante disso, percebemos a importância da legislação federal orientar as 

ações municipais; porém, é inevitável e necessária a criação de legislação própria 

das cidades, sobretudo quando o tema é memória e patrimônio histórico e cultural, 

pois a representatividade e as especificidades locais serão regulamentadas pelo 

poder público municipal, que permanece em contato direto com os distintos grupos 
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sociais e o processo histórico que compõe o espaço geográfico onde estão 

localizados. 
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5 LEGISLAÇÃO MUNICIPAL EM JUNDIAÍ 

 

Durante o século XX, especialmente na segunda metade, e no início do XXI, a 

legislação municipal da cidade de Jundiaí referente à conservação e preservação da 

história e da memória coletiva começa a surgir. O decreto do legislativo, ato da 

Câmara, normas correlatas, as leis e até mesmo a Lei Orgânica do Município (LOM) 

acompanharam os debates em âmbitos federal e estadual, embora sem uma 

sistematização ou um programa integrado para uma política pública de educação 

patrimonial ou de um programa de difusão, preservação e fomento da memória 

coletiva e do patrimônio histórico e cultural. 

Neste período dos séculos XX e XXI, foi criado um conjunto de lei relacionado 

à preservação da memória coletiva e da história da cidade; porém, com algumas 

fragilidades que não permitiram a implantação de um programa efetivo ou de 

políticas públicas relacionadas ao tema. As camadas mais populares da sociedade, 

importantes na constituição da história e da memória coletiva da cidade, em 

momento algum foram contempladas durante a formulação desta legislação, pois as 

leis, em sua maior parte, foram reduzidas aos bens materiais, excluindo os bens 

intangíveis fundamentais para a preservação da memória da coletividade e a 

formação da identidade social. Este fato promoveu uma exclusão de importantes 

segmentos de diversas classes sociais e limitou a compreensão da história da 

cidade, afetando diretamente ações democráticas nas políticas públicas para a 

preservação da memória e do patrimônio histórico e cultural. 

Outro aspecto negativo na constituição da legislação é a falta da participação 

de técnicos, especialistas e intelectuais que poderiam colaborar positivamente na 

formulação das políticas públicas para a preservação da memória coletiva na cidade. 

Audiências públicas, debates ou atividades formativas com conhecimentos 

específicos do tema seriam essenciais para uma elaboração mais adequada das 

leis, atos, decretos, normas correlatas e, de maneira mais específica, da Lei 

Orgânica do Munícipio. Ademais, a ausência dos aspectos fundamentais 

mencionados acima contribui para a criação de uma legislação com poucos 

resultados efetivos na prática. 

Não podemos negar que cada lei foi criada em tempo distinto, com 

especificidades e características próprias. Por isso, analisamos cada elemento e 

compreendemos a sua importância e contribuição - ou não - para a salvaguarda da 
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memória coletiva, a difusão da pesquisa histórica e o entendimento da formação da 

identidade social da cidade. 

 

5.1 Projeto de Lei nº 87/1949 – Criação de Museu Municipal  

 

No dia 12 de janeiro de 1949, por meio do Projeto de Lei 87, foi proposta a 

criação do Museu Municipal, que tinha por objetivo “[...] observar as tradições de 

nossa fauna e nossa flora, onde, devem-se contemplar as relíquias pertencentes aos 

nossos antepassados [...]” e “[...] as inolvidáveis tradições de nossa terra e nossa 

gente.” (JUNDIAÍ, 1949, p. 2).  

O projeto proposto atribuía ao museu um caráter expositivo e decorativo, já 

que, segundo a lei, seu funcionamento seria de quinta a domingo e o corpo de 

funcionários composto apenas pelo zelador e a auxiliar de limpezas.  

O acervo do museu seria constituído por relíquias doadas pelos cidadãos e 

que representassem as coisas da “terra” e da “gente” de Jundiaí. Neste caso, os 

objetos doados seriam expostos e ficariam com o nome do doador ao lado. No 

entanto, segundo o Projeto de Lei, não haveria critérios técnicos ou curadoria para a 

aquisição do acervo e nem um possível programa de descartes. A utilização (ou 

não) de conceitos genéricos para a formação do acervo pode ter ocorrido, 

inicialmente, pela falta de um corpo técnico para análise da lei e, posteriormente, 

pela falta de consulta e estudo para a formação do museu. 

Ressaltamos que o Projeto de Lei 87/1949 chegou ao expediente da Câmara 

em 12 de janeiro de 1949 e, no dia 31 de janeiro de 1949, recebeu parecer negativo 

sobre sua aprovação, com a prerrogativa de que “[...] grandes seriam os gastos a 

serem feitos, pela Prefeitura, quando outros problemas de natureza inadiável exigem 

soluções imediatas.” (JUNDIAI, 1949, p. 3).  Essa argumentação não considera que 

a memória é algo fundamental para a nossa cultura, capaz de fornecer elementos 

essenciais para o individuo viver em comunidade, criando “[...] equilíbrios simbólicos, 

contratos de compatibilidade e compromissos mais ou menos temporários.” (DE 

CERTEAU, 1994, p. 44). 

O Projeto de Lei referente à criação de um museu municipal não dialogava 

com a proposta federal para a criação destas instituições, baseada na Campanha 

“Contra o Vandalismo e o Extermínio” (DUARTE, 1938), apoiada pelo poeta Mario 

de Andrade. Nesta campanha, Mario de Andrade sugere que, nestes museus, sejam 
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apresentados materiais arqueológicos, folclóricos, artísticos e históricos, além de 

elementos da arquitetura regional, das atividades econômicas e dos recursos 

naturais do município.  

Diante disso, consideramos que o Projeto de Lei apresentado em Jundiaí era 

limitado, se comparado aos diálogos realizados em âmbito nacional para a criação 

de museus municipais, talvez devido à falta de conhecimentos técnicos dos 

legisladores. Neste contexto, a criação do museu municipal não foi aprovada, pois, 

sob o parecer da lei, outras ações mereciam soluções imediatas, tais como: “Ponte 

sobre a linha férrea da Cia. Paulista; calçamento da cidade; edifício para a Câmara 

Municipal; edifício para o funcionamento do Colégio e Escola Normal, etc.” 

(JUNDIAÍ, 1949, p. 4).  

Desse modo, a primeira lei apresentada concernente às questões da memória 

coletiva em Jundiaí é arquivada, tratando a preservação histórica e a formação da 

identidade social como fator de menor relevância para a sociedade. 

 

5.2 Lei nº 406/1955 – Criação do Museu Histórico e Cultural Público de Jundiaí 

 

Seis anos após a não aprovação do Projeto de Lei que tinha como proposta a 

criação do museu municipal, o vereador Pedro Fávaro, que, posteriormente, seria 

prefeito da cidade, envia um Projeto de Lei nº 544, com a proposta da criação do 

Museu Público Histórico e Cultural de Jundiaí. Entre o período de 26 de janeiro a 14 

de junho de 1955, o debate sobre a criação do museu ficou restrito ao Poder 

Executivo e Legislativo, sem a participação popular. 

Na proposta inicial, o projeto determinava que a finalidade do museu fosse de 

“[...] promover, na medida do possível, o levantamento, através de doação ou 

compra, de elementos que se relacionam com a história, a cultura e a vida do 

munícipio, conservando-os e expondo-os à visitação pública” (JUNDIAÍ, 1955, 

parágrafo único) e que a Prefeitura Municipal de Jundiaí teria dotação orçamentária 

própria para custear as ações da instituição. A compreensão do museu como um 

lugar “onde a memória se cristaliza” está eminente na composição da lei (NORA, 

1993, p. 9), limitando o seu papel a ser um local de guarda da memória esfacelada e 

não, local de conhecimento, reconhecimento e reflexão sobre a cidade. 

Outro aspecto de interesse é que, no Projeto de Lei apresentado pelo 

vereador, registra-se que o museu seria instalado a “título precário”, ou seja, sem as 
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condições necessárias e ideais para a exposição do acervo. Nas disposições 

transitórias, percebemos que não havia uma concepção teórica e metodológica para 

a sua criação. Isso decorre do fato da criação deste ser um ato em comemoração 

aos festejos do tricentenário da cidade e não um fator preponderante de salvaguarda 

da memória coletiva ou como fonte de pesquisa e conhecimento. 

No parecer da Comissão de Justiça e redação da Câmara Municipal de 

Jundiaí, esse Projeto de Lei é considerado um dos atos mais felizes apresentados 

na Casa, pois preenchia a lacuna no âmbito da história do município. O parecer 

dado pelos vereadores na Comissão de Justiça e Redação apresentava mais 

elementos da importância de um museu municipal, tais como a ampliação da 

pesquisa do estudante e o maior conhecimento da história da cidade. A comissão 

exaltava o fato de que Jundiaí era uma das cidades mais antigas do Estado de São 

Paulo e seria positivo para os campos da pesquisa histórica, geográfica e cultural. 

No entanto, no dia 11 de maio de 1955, o Projeto de Lei passa por algumas 

alterações e recebe algumas emendas. É inserida, junto à criação do Museu 

Histórico e Cultural Público de Jundiaí, a Mostra Permanente dos produtos da 

indústria jundiaiense. Porém, a inclusão desta alterou significativamente a 

composição do texto legal, pois implicou a exposição dos produtos das indústrias de 

Jundiaí, sem que houvesse qualquer ligação com a pesquisa histórica e com as 

finalidades do museu. 

Na redação final do Projeto de Lei encaminhado ao chefe do Poder Executivo 

municipal, determinou-se que fosse constituída uma comissão para a implantação 

do Museu Histórico e Cultural de Jundiaí (MHCJ) e que seria composta “[...] 

obrigatoriamente, [por] representantes das classes conservadoras, da imprensa 

falada e escrita, dos órgãos culturais, dos órgãos locais de ensino particular e oficial” 

(JUNDIAÍ, 1955, p. 2). No entanto, mesmo sendo função da Prefeitura Municipal de 

Jundiaí manter o museu com recursos financeiros, nem os membros do legislativo 

ou executivo municipal formariam a comissão para ser implantado na cidade. Outras 

classes sociais, com suas experiências e vivências e que foram fundamentais na 

formação da memória coletiva, da identidade social e da história, foram excluídas 

deste processo. 

Em parecer do prefeito, Luiz Latorre, ressaltou-se a importância da criação do 

Museu e da Mostra. Contudo, o prefeito veta o artigo 2º, que determinava a criação 

da comissão para a implantação do museu, e seu parágrafo único, além dos artigos 
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das disposições transitórias. Ambos os vetos ocorreram sob a alegação de falta de 

orçamento para a realização do museu, em 1955, razão pela qual seria inútil criar a 

comissão para a sua fundação; o mesmo argumento que impediu a aprovação do 

Projeto de Lei 89/1949. Porém, desta vez, a solução para a aprovação do projeto de 

lei foi a de não estipular data para o surgimento do museu. 

No parecer, o chefe do Executivo escreve que tem grande interesse em criá-

lo e que seria um órgão de cultura importante para a área de pesquisa dos 

estudantes e o aumento do interesse pela pesquisa na cidade. Todavia, o projeto 

para a criação do museu continua sendo analisado não como um serviço público 

essencial, mas como fator secundário na convivência social e na vida harmônica de 

uma sociedade. Então, concluímos que, mesmo aprovando o Projeto de Lei, fica 

claro que o orçamento público municipal não priorizará a preservação histórica e da 

memória coletiva. 

 Os vetos propostos pelo prefeito não foram aprovados pelos legisladores 

municipais, mantendo o texto no formato original e solicitando a criação do museu 

no mesmo ano da lei; fato não cumprido pelo chefe do Executivo.  

O Museu Histórico e Cultural de Jundiaí passa a existir efetivamente nove 

anos após a aprovação da Lei, em 15 de maio de 1964, quando o criador da lei, 

Pedro Fávaro, se torna prefeito e convida o Padre Antonio Maria Toloi Stafuzza (na 

época, clérigo na cidade com atuação na área do ensino e pesquisa), que 

constantemente reivindicava as autoridades para desenvolver a cultura e a ciência 

no município, para coordenar inicialmente o museu. Foi então inaugurado no dia 28 

de março de 1965 em uma das mais tradicionais festas da cidade, a Festa da Uva, 

que ocorria anualmente, desde 1934, em comemoração à produção vitivinícola na 

cidade. 

Mesmo com as dificuldades para a sua criação e a ausência de 

representatividade de diversos segmentos da sociedade jundiaiense e técnicos para 

o trabalho, a lei foi uma das primeiras ações registradas nas atas da Câmara 

Municipal, configurando uma política pública para a preservação da memória 

coletiva da cidade. No começo, o MHCJ encontrou dificuldades para estabelecer 

ações de preservação e difusão científica. Em 1967, Stafuzza lançou uma revista do 

Museu de Jundiaí para tratar de assuntos referentes à história, à fauna e à flora da 

cidade. No texto introdutório da revista, Stafuzza (1967, p. 12) demostrou as 

dificuldades de ações para a preservação da memória coletiva e do patrimônio 
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histórico e cultural de Jundiaí, escrevendo que “[...] por motivos vários, 

principalmente por confundir o Museu com simples acúmulo ou mostra estática de 

material; por falta de preparação técnica exigida na montagem; [...] por pensar que o 

Museu daria lucro (em vez de Cultura).”. 

Assim, apenas recentemente, a implantação e consolidação de políticas 

públicas de preservação e difusão das diversas memórias que compõem o mosaico 

da vida social e cultural na cidade ganharam destaque. Nesse contexto, o Museu 

Histórico e Cultural de Jundiaí tem um papel fundamental. A referida instituição é 

subordinada à Secretaria Municipal de Cultura, que abrange quatro equipamentos 

culturais: O Museu Histórico e Cultural de Jundiaí que abriga o acervo histórico, 

principalmente o tridimensional, e está acomodado no Solar do Barão; a Pinacoteca 

Diógenes Duarte Paes, criada em 2008; o Centro de Memória, criado em 2012; e a 

Galeria de Artes Abertas G9, criada em 2015.  Antes da criação da Pinacoteca e do 

Centro de Memória, os acervos que, atualmente, se apresentam nestes espaços, 

encontravam-se no prédio do Solar do Barão. 

O Museu funcionou em vários prédios, desde o momento de sua criação até o 

ano de 1982 quando foi alocado no “Solar do Barão”, edifício localizado no centro da 

cidade de Jundiaí e construído na década de 1860, residência da família Queiroz 

Telles, expoentes da aristocracia cafeeira do interior do Estado de São Paulo.  

O prédio foi o primeiro bem tombado pelo Conselho de Defesa do Patrimônio 

Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico (Condephaat), em 13 de março de 1970, 

sendo uma construção tipicamente urbana de meados do século XIX em taipa de 

pilão e implantada em lote voltado para uma praça. Em sua fachada principal, há 

dez janelas e uma única porta, localizada em seu eixo de simetria. Ainda se 

encontram preservados elementos originais como esquadrias, vidros decorados e 

muros divisórios em taipa de pilão. Os cuidados demostrados pelo Condephaat ao 

proteger o bem garantiram a existência do Solar do Barão, pois o prefeito Walmor 

Barbosa (1969-1973) queria a derrubada do prédio para a execução do Plano 

Diretor da cidade, onde, no local, seria construída uma avenida para atender ao 

intenso tráfico que se desenvolvia no munícipio. A intervenção dos técnicos do 

Condephaat junto ao governador foi essencial para manter o tombamento do prédio 

e não permitir a sua demolição (BEM, 2014). 

Por conta da sua representatividade arquitetônica, da importância de seu 

acervo para a cidade e de sua localização, o Museu Solar do Barão é um dos 
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espaços culturais mais visitados na cidade de Jundiaí: em média, 1200 pessoas de 

público espontâneo por mês, sem contar os agendamentos com escolas da rede 

pública e privada.  

Numericamente, constam como acervo do Museu Histórico e Cultural de 

Jundiaí aproximadamente 14 mil itens - classificação e quantificação que constam 

do Cadastro do Museu no Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM), realizada em 

2010. A tipologia do seu acervo compreende (IBRAM, 2011, p. 220): 

 Acervo Bibliográfico: 2000 bens culturais 

 Acervo Documental: 3000 bens culturais 

 Acervo de Antropologia e Etnografia: 145 bens culturais 

 Acervo Histórico: 2388 bens culturais 

 Acervo de Imagem e Som: 6350 bens culturais 

 Acervo Arqueológico: 46 bens culturais 

 Acervo de Artes Visuais: 173 bens culturais 

 Paisagem Natural: Jardim 

Atualmente, o Museu Solar do Barão abriga uma exposição de longa duração 

de peças que compõem seu acervo, como objetos de atividades econômicas 

desenvolvidas na região, móveis antigos, utensílios domésticos e de higiene 

pessoal, fotografias, pinturas e gravuras. Porém, o acervo exposto é um fragmento 

da sociedade jundiaiense, limitando a representatividade de diversos grupos sociais, 

tais como: os negros, os indígenas, as mulheres e outros considerados 

fundamentais para a memória coletiva da cidade. 

O Museu Público, Histórico e Cultural de Jundiaí também tomou medidas 

específicas para a proteção de uma parte do acervo documental da cidade. No dia 

12 de dezembro de 2012, foi criado o Centro de Memória de Jundiaí (CMJ), 

vinculado ao MHCJ. O CMJ ficou responsável por guardar o acervo documental e 

iconográfico do museu. No entanto, não existe lei específica para o Centro de 

Memória de Jundiaí ou dotação orçamentária própria, o que limita as ações dos 

trabalhos e torna o espaço um órgão secundário dentro da estrutura pública.  

Os Centros de Memórias, incluindo o de Jundiaí, são instituições 

fundamentais para a organização e difusão do acervo documental e o direito à 

informação. Para Goulart (2002, p. 34) o papel dos “[...] centros de memória é o de 

ser intermediário entre as organizações e os pesquisadores, sendo sua principal 
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responsabilidade, depois dos arquivos organizados, a interface entre as instituições 

detentoras dos arquivos e o mundo da pesquisa.”. 

Grande parte do acervo do Centro de Memória de Jundiaí é composta por 

documentos de atividades fins da Prefeitura Municipal de Jundiaí, da Câmara 

Municipal e de outras instituições privadas da cidade. O CMJ não pode ser 

concebido como um arquivo central da cidade, se levar em conta os aspectos 

teóricos e metodológicos usados contemporaneamente por instituições desta área 

de atuação (MACHADO; CAMARGO, 2000). Também não existe um plano de 

trabalho específico com as definições das atribuições destes espaços, nenhuma 

política de aquisição ou de descarte ou outras determinações fundamentais e 

exigidas na preservação documental. 

As ações e os trabalhos para a preservação da memória coletiva no Centro 

de Memória não podem ser realizados de maneira isolada, apenas com a função de 

guarda. Antes, devem possibilitar o acesso à documentação e serem  

[...] responsáveis pela definição e aplicação de uma política sistemática de 
resgate, avaliação, tratamento técnico e divulgação de acervos e, 
principalmente, pelos serviços de disseminação do conhecimento 
acumulado pela empresa e de fontes de interesse histórico. (TOTINI; 
GAGETE, 2004, p. 124).  

 

A proveniência da documentação locada no Centro de Memória de Jundiaí é 

bem diversificada: são documentos administrativos da prefeitura, os quais foram 

recolhidos em diversos departamentos da gestão pública e a partir de doações de 

particulares. Estas não seguiram um critério ou uma política de aquisição, pois os 

documentos são de intelectuais da cidade, memorialistas ou colecionadores que 

juntaram diversas fontes ao longo do tempo. O acervo também conta com periódicos 

da cidade, documentos da Câmara Municipal e de instituições particulares. 

Conforme o Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM, 2011), em pesquisa 

realizada, constam entre os gêneros documentais do acervo: documentos textuais, 

sonoros, iconográficos, cinematográficos, audiovisuais e multimídia. O Centro de 

Memória é responsável por aproximadamente 11.350 bens culturais. 

Sabemos ser fundamental o acesso à documentação histórica, preservada, 

organizada e disponibilizada no Centro de Memória de Jundiaí. Contudo, as ações 

para tais trabalhos não podem ser realizadas sem qualificações técnicas, que 

considerem o conhecimento e a experiência acumulados durante décadas.  
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Devemos promover o trabalho através das “[...] forças que regem o fluxo 

informacional e o sentido do processamento de informação com vista a um máximo 

de acessibilidade e uso”6 (FONSECA, 2005, p. 19) e realizar o trabalho de coletar, 

tratar, recuperar, organizar e colocar à disposição da sociedade a memória de uma 

região específica ou de um grupo social retida em suportes materiais diversos (VON 

SIMSON, 2006). 

O Centro de Memória de Jundiaí tem, portanto, um papel fundamental na 

preservação e difusão da memória coletiva da cidade. Porém, suas ações precisam 

ser regulamentadas e necessitam da criação de um corpo técnico para o tratamento 

dos documentos.  

Com isso, o Museu Histórico e Cultural de Jundiaí, com seus equipamentos, é 

fundamental na preservação da memória coletiva da cidade e deve manter 

constante dialogo como a cidade e a história de seus grupos sociais.  

 

5.3 Ato 213/1986 – Criação do arquivo histórico da Câmara de Jundiaí 

 

O ato 213 proposto pelo presidente da Câmara Tarciso Germano de Lemos, 

em 05 de agosto de 1986, implantava o arquivo histórico da Câmara Municipal de 

Jundiaí, com a prerrogativa de que o acervo do poder legislativo local é constituído 

por “[...] documentos de valor histórico e que bem merecem ser catalogados, 

arquivados, enfim, cuidados devidamente.” (JUNDIAÍ, 1986, p. 2).  

Reconheceu a diversidade documental produzida pela Câmara Municipal de 

Jundiaí, constatou que os documentos estavam em condições deploráveis e que o 

acervo documental da Câmara também tem uma finalidade histórica. Porém, o ato 

não estipulou prazos, metodologias ou formação de corpo técnico para o trabalho. 

No artigo 1º do ato supracitado, designou o filósofo e vereador Francisco José 

Carbonari para a implantação e organização do acervo, uma vez que, nas 

considerações para a criação do documento, este já havia ressaltado o interesse na 

memória e na história de Jundiaí. O ato permitiu tomar as medidas administrativas 

cabíveis para o funcionamento do arquivo.   

No entanto, não foi criado nenhum Regimento Interno para regulamentar o 

funcionamento do Arquivo da Câmara Municipal e não existe qualquer registro do 

                                                           
6
 Retirada da definição de Ciência da Informação, conforme Shera e Cleveland, na Conferência de 
Georgia/Estados Unidos da América em 1962 (FONSECA, 2005). 
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processo de implantação do Arquivo. Ao mesmo tempo em que o Ato de 

implantação do Arquivo ressaltou a sua importância para a preservação da memória 

e da história de Jundiaí, nas ações práticas não houve avanço, pois não se criou a 

organização e o tratamento dos documentos ou mesmo o fomento para a pesquisa 

histórica do acervo. 

Nestes termos, a produção documental da Câmara Municipal de Jundiaí, além 

de fazer parte do processo administrativo, também criou uma ligação entre o 

documento de arquivo e a memória coletiva da cidade, que “[...] passa pela relação 

entre arquivos e governo, arquivos e patrimônio cultural/pesquisa histórica e 

arquivos e cidadania.” (BELLOTTO, 2014, p. 306). 

As pesquisas no Arquivo Municipal da Câmara passaram a ser registradas 

apenas em 2014, no mês de dezembro, sendo que ocorreram quatro pesquisas 

nesta mesma data, quatro em todo o ano de 2015 e apenas seis no ano de 2016. A 

falta de pesquisas dentro de um acervo histórico compreende uma das finalidades 

dos arquivos permanentes, qual seja auxiliar na preservação, e reduz sua 

potencialidade para contribuir com a memória coletiva e com a pesquisa histórica. 

Entendemos que a história ou a memória coletiva não se fazem apenas com os 

documentos, mas a preservação destes no acervo auxilia a pesquisa histórica, bem 

como a própria administração das instituições, constituindo-se como base para 

novas legislaturas e orientações aos processos administrativos (BELLOTTO, 2006). 

Atualmente, o Arquivo da Câmara Municipal de Jundiaí conta com apenas um 

assistente administrativo e não possui serviço técnico especializado na gestão e 

preservação documental. Também não promove nenhuma ação para fomento da 

pesquisa ou de educação patrimonial. O acervo é composto principalmente pela 

produção legislativa, conforme apresentada no Quadro 2, a seguir: 
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Quadro 2 - Materiais do acervo 

 Matéria Período 

01 Propostas de Emenda à Lei Orgânica de Jundiaí A partir de 1990 

02 Emendas à Lei Orgânica de Jundiaí A partir de 1990 

03 Projetos de Lei Complementar A partir de 1990 

04 Leis Complementares A partir de 1990 

05 Projetos de Lei A partir de 1948 

06 Leis A partir de 1948 

07 Projetos de Decreto Legislativo A partir de 1966 

08 Decretos Legislativos A partir de 1966 

09 Projetos de Resolução A partir de 1948 

10 Resoluções A partir de 1948 

11 Moções A partir de 1948 

12 Requerimentos ao Plenário A partir de 1948 

13 Requerimentos à Presidência A partir de 1971 

14 Indicações A partir de 1948 

15 Atas A partir de 1948 

16 Notas Taquigráficas 1948 a 2007 

17 Comissões Temporárias A partir de 1948 

18 Audiências Públicas A partir de 1991 

19 Sessões (solene, especial e comemorativa) e 
Solenidades 

A partir de 1959 

20 Correspondência Enviada A partir de 1948 

21 Correspondência Recebida A partir de 1948 

22 Imprensa Oficial do Município-IOM A partir de 1978 

23 Proposições A partir de 1948 

24 PROCON e COMPROCON (relatórios) A partir de 1986 

25 Imprensa Local  A partir de 1948 

Fonte: Fornecida pelo Arquivo Municipal da Câmara de Jundiaí (Fevereiro/2017). 

 

Diante disso, percebemos que o acervo da Câmara é fundamental para a 

compreensão e a preservação da memória coletiva da cidade, pois contribui com 

elementos históricos e traz informações importantes para a reflexão sobre o 

passado. Porém, sem a aplicação de conceitos técnicos, serviços especializados e 

um tratamento documental adequado, o acervo pouco colabora para os estudos 

acerca do município. 
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5.4 Lei Orgânica do Município/1990  

 

Em abril de 1990 é promulgada a Lei Orgânica do Município de Jundiaí 

(LOM), com o intuito de preservar a autonomia da cidade, garantir a participação 

popular na gestão pública e estabelecer o equilíbrio entre os poderes executivos e 

legislativos do munícipio.  

Nesse contexto, cabe ressaltarmos que a preservação, difusão e salvaguarda 

da memória coletiva de uma sociedade ou de uma cidade é um fator fundamental 

para ampliar a participação popular na gestão pública, conforme determina a Lei 

Orgânica do Município. A partir do momento em que reconhecemos a importância de 

todos os grupos sociais na formação da identidade da cidade ou de determinados 

grupos, percebemos uma história comum entre segmentos distintos, consolidando 

os direitos de todos na participação das decisões políticas. 

O segundo Capítulo da LOM, que trata da competência do município, na 

seção sobre a competência concorrente, coloca que é função deste “[...] proteger os 

documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, além dos 

monumentos, paisagens naturais notáveis e sítios arqueológicos.” (JUNDIAÍ, 1990, 

p. 59). No Capítulo V, que tem por finalidade explanar sobre as ações públicas no 

campo da cultura, apresenta algumas obrigações do município referentes à 

preservação histórica, que colabora para a salvaguarda da memória da própria 

cidade e da prefeitura. Dentre estes itens, destacamos: 

[...] cooperação com a União e o Estado na proteção aos locais e objetos de 
interesse histórico e artístico. (JUNDIAÍ, 1990, cap. V, art. 208, inc. II). 
[...] incentivo à promoção e divulgação histórica. (JUNDIAÍ, 1990, cap. V, 
art. 208, inc. III). 
[...] incentivo à promoção e à divulgação da história, dos valores humanos e 
das tradições locais. (JUNDIAÍ, 1990, cap. V, art. 209, inc. III). 
[...] produção de livros, discos, vídeos, revistas que visem à divulgação de 
autores que enalteçam o patrimônio cultural da cidade. (JUNDIAÍ, 1990, 
cap. V, parágrafo único, inc. c). 
[...] articulação de atividade ligada à preservação do patrimônio com a 
criatividade: estimulando a criação, manutenção e conservação dos acervos 
museológicos, bibliotecas e centros de documentações, dando ênfase ao 
cadastramento, conservação e revitalização de bens culturais; estabelecer 
programas de recuperação, restauro e valorização de bens de caráter 
histórico, intensificando a proteção e conservação de bens municipais; 
(JUNDIAÍ, 1990, cap. V, art. 212, inc. I). 

 

A preservação da história do município e da memória institucional da 

prefeitura não pode ficar à mercê apenas das ações públicas na área da cultura. A 

valorização dos bens culturais, dos patrimônios históricos e dos acervos da cidade 
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devem apresentar funções integradas em diversas áreas da gestão pública. Isso 

porque o conteúdo gerado dentro na administração pública ou no cotidiano da 

cidade está para além da produção documental ou da constituição de acervos 

históricos; este material faz parte da transmissão de uma memória coletiva e da 

formação da identidade social. 

 

5.5 Decreto Municipal nº 17701/2000 e Decreto Municipal nº 17766/2000  

 

O artigo 1º, da Lei Federal nº 8.159 de 1991, deixa explícito que: “É dever do 

Poder Público, a gestão documental e a proteção especial a documentos de 

arquivos, como instrumento de apoio à administração, à cultura, ao desenvolvimento 

científico e como elementos de prova e informação” (BRASIL, 1991, art. 1º). Com 

isso, percebemos que a Prefeitura Municipal de Jundiaí, diante da legislação federal, 

tem por obrigação cuidar de seus documentos, não apenas no âmbito administrativo, 

mas também em seus aspectos culturais que englobam a importância de elemento 

da memória coletiva, contribuindo para o reconhecimento da identidade social e 

auxiliando na pesquisa histórica da cidade e de seus indivíduos.  

A inexistência de um arquivo municipal na cidade de Jundiaí dificulta as 

condições primárias e essenciais para a gestão e o tratamento documental, 

principalmente no que diz respeito aos arquivos permanentes. Este fato impede a 

própria organização dos documentos e sua utilização como fontes históricas ou para 

a eficácia do serviço administrativo.  

No ano de 2000, por meio do Decreto do Executivo Muncipal de nº 17.701, 

(Institui a Comissão Permanente de Avaliação de Documentos; e dá outras 

providências), criou-se a Comissão Permanente de Avaliação de Documentos e 

foram dadas outras providências concernentes. Entre as considerações para 

justificar a instituição do Decreto, foram ressaltadas a importância do cumprimento 

da Lei Federal nº 8.159/1991 e “[...] a necessidade de identificar os documentos de 

valor permanente, necessários o registro de direitos e a preservação do patrimônio 

documental histórico e cultural do Munícipio de Jundiaí.” (JUNDIAÍ, 2000, p. 02). 

Desse modo, ocorre a primeira orientação referente ao ciclo documental e à criação 

de um arquivo permanente para auxiliar no registro da memória institucional da 

prefeitura de Jundiaí. 
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Os dois primeiros Capítulos do Decreto nº 17.701/2000 apresentam 

elementos conceituais, definindo que diferentes suportes são considerados 

documentos da gestão pública e classificando os ciclos documentais em correntes, 

intermediários e permanentes. Os próximos Capítulos regulamentam a instituição da 

Comissão Permanente de Avaliação de Documentos e versam sobre outras 

providências e suas atribuições, apresentando os critérios para considerar a guarda 

permanente dos documentos, a implantação de uma política para a supressão 

destes e a criação de uma tabela de temporalidade para definir sobre a sua guarda 

ou eliminação. 

O artigo 8º do Decreto nº 17.701/2000 definiu a destinação dos documentos 

com valor cultural, sendo que os 

[...] documentos de valor probatório ou cultural, sem vigência definida e com 
evidente interesse público e/ou político, serão transferidos para o Arquivo 
Documental do Museu Histórico e Cultural nos prazos estabelecidos na 
Tabela de temporalidade.  

 

No entanto, o Museu Histórico e Cultural não tem uma política de aquisição, 

descarte ou transição regulamentada e não possui técnicos para executar este tipo 

de trabalho. Cabe ressaltarmos que, desde que o Decreto entrou em vigor, os 

documentos não foram direcionados ao Museu e não houve a sistematização para o 

destino de sua guarda. 

Em cumprimento ao artigo 4º do Decreto nº 17.701/2000, ocorre a criação de 

uma tabela de temporalidade, por meio do Decreto nº 17766/2000 (Tabela de 

Temporalidade dos Documentos da Administração Direta no Munícipio de 

Jundiaí/SP), que estabelece prazos prescricionais dos documentos arquivados pela 

administração direta. Ambos os decretos foram apresentados no dia 11 de fevereiro 

de 2000, o que demonstra que a criação desta tabela não passou pela aprovação da 

Comissão Permanente de Avaliação de Documentos. A tabela de temporalidade, 

apresentada à Câmara Municipal, não estabeleceu uma série documental capaz de 

criar uma unidade classificatória e descritiva para a organização e o tratamento do 

acervo. O Decreto do Executivo também não orientou sobre as necessidades de 

técnicos e trabalhos especializados para a eliminação dos documentos. 

O Decreto em vigor também determinou que diversos documentos, como leis 

orgânicas, resoluções ou portarias, tenham como destino final o arquivo histórico, 

que não existe na cidade. A falta de um arquivo público municipal e de locais 
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adequados para a conservação e a gestão da documentação histórica da cidade 

dificulta a prática de políticas públicas para a preservação documental. Ademais, o 

município de Jundiaí não é caracterizado “[...] como lócus privilegiado da 

concentração de arquivos de outras esferas governamentais, independentemente de 

mecanismos de delegação” (CAMARGO, 1989, p. 25), pois não tem uma preparação 

e capacidade para acolher o seu acervo documental de maneira qualificada.  

Sobre a importância da gestão documental na esfera municipal, Meirelles 

(1996, p. 85) destaca que “[...] o governo local é que provê a administração em tudo 

quanto respeite ao interesse local do município, repelindo, por inconstitucional, 

qualquer intromissão de outro órgão, autoridade ou poder”, sendo, portanto, 

responsável pela guarda de seus documentos originários da gestão pública direta ou 

indireta. 

Frente ao exposto, o cumprimento do Decreto nº 17701/2000 e do Decreto nº 

17766/2000 apresenta uma limitação ao incentivo à difusão e ao fomento da 

pesquisa sobre a memória coletiva da cidade, uma vez que, em razão do déficit na 

gestão documental e na organização do arquivo permanente, diversas informações 

contidas nos documentos deixam de ser exploradas nos estudos e pesquisas sobre 

o município. 

 

5.6 Lei Complementar nº 443/2007 

 

No começo do século XXI, surgiu uma das principais leis ligadas à proteção 

do patrimônio cultural e da memória coletiva de Jundiaí. Inicialmente, o projeto 

apresentou o termo patrimônio histórico-cultural; porém, no decorrer do debate sobre 

a lei, seguindo orientação do Conselho Municipal de Cultura, foi empregado apenas 

o termo patrimônio cultural, sem que houvesse uma justificativa teórica ou de outra 

natureza explicitada no projeto. 

No primeiro artigo da Lei nº 443/2007, que instituiu a política de patrimônio 

cultural e criou o Conselho Municipal do Patrimônio Cultural, é definido como 

patrimônio cultural de Jundiaí:  

[...] o conjunto de bens existentes, móveis ou imóveis, de domínio público 
ou privado, cuja preservação seja de interesse coletivo, quer por sua 
vinculação histórica, quer por seu valor cultural, arquitetônico, arqueológico, 
artístico, paisagismo e urbano. (JUNDIAÍ, 2007, art. 1º). 
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Mesmo sendo uma legislação importante para a preservação da memória 

coletiva e do patrimônio cultural da cidade, inicialmente limitou a definição apenas 

aos bens materiais, excluindo bens imateriais que são: 

[...] as práticas, representações, expressões, conhecimentos e técnicas - 
com os instrumentos, objetos, artefatos e lugares culturais que lhes são 
associados - que as comunidades, os grupos e, em alguns casos os 
indivíduos, reconhecem como parte integrante de seu patrimônio cultural. 
(UNESCO, 2008, não paginado).  

 

Ressaltamos que o patrimônio cultural imaterial, além de ser fundamental 

para a preservação da memória coletiva, sobretudo das camadas populares, 

também é importante para a representatividade e as manifestações da cultura 

humana (GONZALES-VARAS, 2003). 

No segundo Capítulo da Lei, a proteção do patrimônio histórico é considerada 

como “[...] um processo contínuo e permanente de preservação da memória, e será 

concretizada pela aplicação dos instrumentos urbanísticos” (JUNDIAÍ, 2007, p. 96). 

De fato, para a boa excelência da preservação, é necessário um processo contínuo 

e permanente. Contudo, não podemos limitar a memória coletiva de uma cidade 

toda apenas a bens materiais, renegando elementos fundamentais do patrimônio 

imaterial para a composição da memória e da identidade social de Jundiaí. 

As considerações sobre os patrimônios imateriais foram ressaltadas na 

audiência pública, realizada no dia 11 de abril de 2007, pelo Secretário de 

Planejamento e Meio Ambiente de Jundiaí, o Sr. Francisco Carbonari, que utilizou o 

discurso acerca da importância dos patrimônios imateriais na memória e na 

identidade social da cidade. Em sua exposição oral, o secretário ressaltou a 

importância do “tombamento” dos bens imateriais, sendo que, segundo o Decreto 

Federal nº 3551, de 4 de agosto de 2000, o termo correto é registro, pois se trata de 

uma manifestação simbólica e tem como propósito registrar as características, de 

modo a manter vivas as tradições e as referências culturais. Porém, mesmo 

discutida em audiência pública a importância do patrimônio imaterial, em nenhum 

momento foi ressaltada a possibilidade de sua inclusão na Lei. 

Desse modo, o Secretário de Planejamento e Meio Ambiente, ao apresentar a 

divisão dos processos de tombamento, não inclui os bens imateriais: a Secretaria de 

Planejamento e Meio Ambiente seria responsável pelo patrimônio material imóvel e 

a Secretaria de Cultura, pelos bens materiais móveis, demonstrando a exclusão dos 

bens imateriais. 
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Porém, a Lei Complementar nº 564, de 18 de setembro de 2015, adiciona o 

termo imaterial como bens patrimoniais da cidade. Também inclui no Capítulo III a 

instituição do registro dos bens imateriais, criando três livros para os registros: Livro 

de Registros dos Saberes e das Celebrações, Livro de Registros das Formas de 

Expressões e Livro dos Registros de Lugares. Com isso, atualmente, a cidade 

possui registrados os seguintes patrimônios imateriais: 

 Romaria Diocesana Masculina (2015); 

 Bloco Carnavalesco do Sandi (2015); 

 Clube Beneficente Cultural e Recreativo Jundiaiense 28 de Setembro 

(2015); 

 Produção do Vinho Artesanal na cidade de Jundiaí (2016); 

 Clube do Fusca de Jundiaí (2016). 

Outras duas ações fundamentais para a preservação da memória coletiva de 

Jundiaí, que compõem a Lei nº 443/2007, foram: a criação do Conselho Municipal do 

Patrimônio Cultural de Jundiaí (COMPAC) e o Inventário de Proteção do Patrimônio 

Artístico e Cultural de Jundiaí (IPPAC). 

Desde o início da década de 1980, a Comissão Municipal de Defesa do 

Patrimônio Histórico e Arqueológico de Jundiaí defendia a importância da criação de 

um Conselho Municipal para a política de preservação e patrimônio na cidade. 

O Conselho Municipal do Patrimônio Cultural de Jundiaí tem a premissa de 

ser tripartido, ou seja, composto 1/3 pelo poder público, 1/3 pela sociedade civil e 1/3 

por associações ou organizações não governamentais. O COMPAC é um colegiado, 

autônomo, deliberativo e consultivo em relação à proteção do patrimônio cultural da 

cidade. Segundo a Lei, a composição técnica do Conselho estava por conta da 

secção de Jundiaí do Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB), que ocuparia duas 

vagas, um advogado indicado pela 33ª Secção da Ordem dos Advogados do Brasil 

(OAB) e um conselheiro da Diretoria Estadual de Ensino de Jundiaí, que deveria 

indicar um professor de História. O componente do Conselho indicado pelo poder 

público não tem suas especificações técnicas ou sua obrigatoriedade indicada na 

legislação. Por essa razão, o corpo técnico do conselho é formado por trabalho 

voluntário, não havendo efetividade e serviço especializado dedicado à proteção do 

patrimônio histórico e da memória coletiva. 
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Entre as atribuições do COMPAC, está a de realizar a revisão permanente do 

Inventário de Proteção do Patrimônio Artístico e Cultural de Jundiaí. O IPPAC tem 

como objetivos “identificar os bens móveis e imóveis representativos da memória da 

cidade e que devam ser preservados” e “estabelecer diferentes graus de proteção, 

em função das qualidades artísticas, arquitetônicas e da importância histórica que 

apresentam” (JUNDIAÍ, 2007, p. 60). 

Cabe ressaltar que as manifestações e os saberes populares, pelo fato de, 

muitas vezes, não se materializarem em bens móveis ou imóveis, não podem ser 

incluídos no IPPAC, mesmo sendo essenciais para a compreensão da identidade 

social e da formação da memória coletiva da sociedade.  

Inicialmente, o IPAAC foi formulado a partir da parceria entre a Secretaria 

Municipal de Planejamento e Meio Ambiente e a Fundação da Faculdade de 

Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FUPAM). Atualmente, 

possui em sua relação de bens 140 processos de tombamentos, sendo 135 bens 

imóveis, 04 móveis e 01 paisagem ambiental. 

Além da lista do IPAAC, Jundiaí, recentemente, teve alguns de seu patrimônio 

material tombados na esfera municipal, estadual e federal. São eles: 

 

Quadro 3 - Patrimônios Históricos Tombados em Jundiaí 

Patrimônio Material Órgão de Tombamento 

Chaminé da Argos Via Projeto de Lei do Poder Legislativo Municipal de Jundiaí-SP 

Complexo Fepasa Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) 

E. E. Conde Parnaíba Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, 

Artístico e Turístico (CONDEPHAAT) 

Fachada do imóvel situado na 

Rua Barão de Jundiaí nº 736 

Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, 

Artístico e Turístico (CONDEPHAAT) 

Gabinete de Leitura Ruy 

Barbosa 

Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, 

Artístico e Turístico (CONDEPHAAT) 

Pinacoteca Diógenes Duarte 

Paes 

Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, 

Artístico e Turístico (CONDEPHAAT) 

Ponte Torta Via decreto do Poder Executivo Municipal de Jundiaí – SP 

Solar do Barão Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, 

Artístico e Turístico (CONDEPHAAT) 

Teatro Polytheama Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, 

Artístico e Turístico (CONDEPHAAT) 

Conselho Municipal do Patrimônio Cultural de Jundiaí (COMPAC) 
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Sede da Fazenda Ermida Conselho Municipal do Patrimônio Cultural de Jundiaí (COMPAC) 

Estação Ferroviária de Jundiaí Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, 

Artístico e Turístico (CONDEPHAAT) 

Fonte: Patrimônio Histórico de Jundiaí (2016). 

 

A Lei nº 443/2007 é fundamental para a proteção do patrimônio cultural de 

Jundiaí e para a memória coletiva do município; porém, em alguns aspectos pode 

ser considerada excludente e promove o esquecimento, além de silenciar sobre 

diversas memórias da sociedade jundiaiense, principalmente das camadas sociais 

mais populares. Ao não contemplar os patrimônios imateriais e não promover a 

salvaguarda das manifestações e saberes popular favorece apenas uma parte da 

memória da cidade, ou seja, não valoriza a diversidade na composição urbana e 

renega as tensões e conflitos sociais que formam a sociedade. Isso implica o 

desaparecimento de diversas referências históricas e culturais de vários grupos 

sociais, uma vez que não são contemplados na legislação e o poder público, por sua 

vez, não favorece a sua preservação. 

Reconhecer a importância do patrimônio material, móvel e imóvel, é 

fundamental para fortalecer a identidade social da cidade e fomentar a preservação 

histórica. Todavia, o patrimônio imaterial deve ser considerado e tratado de maneira 

semelhante, visto que exerce o mesmo valor sobre a memória coletiva. Reduzir a 

proteção apenas ao patrimônio material é também uma redução para a 

compreensão da identidade social, pois limita a apropriação simbólica, preservando 

apenas as condições econômicas ou de um fragmento da sociedade. Até mesmo 

porque a representatividade e o reconhecimento da população não estão apenas em 

bens arquitetônicos, documentos históricos ou obras de artes, mas em um repertório 

mais amplo que valoriza a magnitude da história e a diversidade cultural. 

 

5.7 Disparidade na preservação da memória coletiva de Jundiaí  

 

A trajetória para a constituição da preservação do patrimônio cultural da 

Prefeitura Municipal de Jundiaí, em interface com a memória coletiva da cidade, 

deve estar sistematizada com a valorização das diversas formas de saber e a 

participação de vários grupos sociais. Isso porque a diversidade de experiências 

destes grupos traz significado para a construção do patrimônio histórico e cultural, 

como ressalta Benjamin (1994, p. 115): 
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Qual o valor de todo o nosso patrimônio cultural, se a experiência não mais 
o vincula a nós? A horrível mixórdia de estilos e concepções do mundo do 
século passado mostrou-nos com tanta clareza aonde esses valores 
culturais podem nos conduzir, quando a experiência nos é subtraída, 
hipócrita ou sorrateiramente, que é hoje em dia uma prova de honradez 
confessar nossa pobreza. Sim, é preferível confessar que essa pobreza de 
experiência não é mais privada, mas de toda a humanidade. Surge assim 
uma nova barbárie. 

 

Por essa razão, a preservação do patrimônio e da memória coletiva precisa 

contemplar a integridade da composição social do espaço urbano, respeitando e 

valorizando as experiências acumuladas. 

 As políticas públicas para a preservação da memória e do patrimônio histórico 

e cultural devem abranger os diversos grupos sociais que compõem a história da 

cidade: os indígenas, os negros, os imigrantes, os migrantes e tantos outros grupos 

sociais que vivem na localidade e trazem suas memórias e experiências essenciais 

para a identidade do município e sua história. Nora (2009) explica a importância de 

garantir a participação histórica de diversos grupos sociais, ao escrever que: 

A força explosiva gerada pelas memórias dessas minorias tem tido o efeito 
de modificar consideravelmente o respectivo status e também a relação 
recíproca entre História e recordação. Para ser mais exato, ela validou a 
própria noção de memória coletiva. (NORA, 2009, p. 8). 

 

Diante disso, consideramos relevante a sistematização de um projeto que 

estabeleça ações para a preservação e difusão da uma memória social, seja por 

meio de seu arquivo ou de leis efetivas que contemplem a preservação da história 

da instituição e da cidade, garantindo não apenas o acesso à informação do tempo 

presente, mas do passado e com projeções para tempos futuros, a fim de 

compreender a importância da amplitude na formação do patrimônio. Identificamos, 

neste aspecto, que a disparidade na formação da legislação para a memória e o 

patrimônio histórico e cultural de Jundiaí apresenta uma dinâmica, que reflete as 

tensões sociais e as constantes mudanças na forma de pensar a cidade. 

Assim, reforçamos que são as diversas experiências vividas neste espaço 

urbano que formam a memória coletiva e trazem significados para a organização 

cultural e o desenvolvimento social do município. Segundo Amado (1995, p. 132): 

A memória torna as experiências inteligíveis, conferindo-lhes significados. 
Ao trazer o passado até o presente, recria o passado, ao mesmo tempo em 
que o projeta no futuro; graças a essa capacidade da memória de transitar 
livremente entre os diversos tempos, é que o passado se torna 
verdadeiramente passado, e o futuro, futuro. 
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A imagem construída do patrimônio e da memória apenas como algo passado 

e passivo que, muitas vezes, aparece na legislação transmite “[...] um conjunto de 

práticas, normalmente reguladas por regras tácticas ou abertamente aceitas; tais 

práticas, de natureza ritual ou simbólica, visam inculcar certos valores e normas de 

comportamento” (HOBSBAWM, 1995, p. 8) que visam estruturar a sociedade de 

maneira imutável e invariável.  

No entanto, as experiências e os costumes dos diversos agentes culturais e 

sociais que compõem a cidade ressaltam a dinâmica social do patrimônio e da 

memória. Estes, em interface com a experiência, mostram vivências que podem ser 

narradas e transmitidas (BENJAMIN, 1994). Por isso, pensar em uma legislação de 

preservação do patrimônio histórico e cultural e da memória coletiva é também 

reconhecer a importância da identidade social de uma cidade e de integração de 

seus indivíduos.  

A ausência de políticas públicas para a preservação e difusão dos acervos 

históricos promove uma lacuna na memória da cidade e na apropriação dos 

indivíduos como seres pertencentes a um grupo social, com referencial histórico. 

Desse modo, diversos pontos da identidade social dos cidadãos, seus valores 

históricos, o acesso à informação e o reconhecimento da diversidade cultural do 

município se perdem ao longo dos tempos. Essa perda “[...] mostra que a memória e 

a identidade são valores disputados em conflitos sociais e intergrupais, e 

particularmente em conflitos que opõem grupos políticos diversos” (POLLAK, 1992, 

p. 204). Isso significa dizer que a legislação também é um espaço de disputas e 

conflitos para determinar o que deve ser conservado ou esquecido, não respeitando, 

muitas vezes, a heterogeneidade da memória e da identidade social. 

Mesmo cientes de que não é possível a preservação integral da memória e 

que “[...] os lugares de memória, são antes de tudo, restos” (NORA, 1993, p. 12), 

ressaltamos que a legislação precisa contemplar uma maior participação popular e a 

inserção dos diversos grupos sociais, visto que a memória coletiva de uma cidade 

não é formada de maneira restrita, mas abrange toda a sociedade. 

Preservar os acervos públicos e o patrimônio cultural para a constituição e o 

auxílio da memória coletiva do município não é um pensamento abstrato que, em 

parte, se limita ao “gosto pelo antigo”. A salvaguarda da memória promovida pelo 

poder público é intrínseca ao direito à cidadania, com o acesso à “[...] formação, 
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informação e participação múltiplas na construção da cultura, da política, de um 

espaço e de um tempo coletivos.” (PAOLI, 1992, p. 26). 

Com a ausência de políticas públicas para a preservação da memória, seja 

institucional ou coletiva, escondemos e silenciamos diversos elementos culturais 

essenciais para a compreensão da história e da formação social e coletiva, 

renegando experiências e diálogos, bem como diferentes pontos de vista - atuais e 

passados - que, de alguma forma, estão presentes para o indivíduo. As memórias 

locais, mesmo de maneira heterogênea, são fundamentais para a compreensão das 

experiências históricas. 

Nesse sentido, o direcionamento das ações efetivas do acesso à informação 

e o direito à memória como um fator de cidadania traz consigo um valor identitário 

do ser humano em seu espaço e tempo, revalorizando o que se constituiu no 

passado da cidade e, sobretudo, as experiências e vivências de seus diversos 

grupos sociais. Assim, o passado, por meio da memória, pode promover a 

participação de todos em nossa formação histórica e na produção dos saberes de 

uma sociedade. 

O patrimônio e a memória da cidade comunicam e imprimem informações, 

sejam históricas ou culturais. Em vista disso, preservar é também garantir o acesso 

ao conhecimento e ampliar os mecanismos para uma sociedade democrática. 

Enquanto o poder público, representado pela Prefeitura Municipal de Jundiaí, não 

reconhecer os diversos grupos que constituíram e constituem a história da cidade e 

não criar ações efetivas para a preservação de sua memória institucional e coletiva, 

o acesso à informação e a cidadania ficarão restritos, além de reduzir a capacidade 

de fazer do município um lugar para todos e da cultura do conhecimento.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A memória é fundamental na formação social dos indivíduos ou de uma 

cidade. Porém, não podemos anular que é seletiva e sua preservação ou seus 

esquecimentos são, muitas vezes, compostos de interesses ideológicos ou políticos. 

Sendo assim, está envolvida na salvaguarda da memória não apenas as 

interligações entre mecanismos ou instrumentos de preservação, mas também os 

jogos de interesses e, frequentemente, o silenciar de diversos grupos sociais. 

Nesse sentido, a memória precisa ser considerada como elemento que auxilia 

na constituição de uma sociedade democrática e contribui para a participação 

popular nas decisões políticas do município. Ao reconhecermos a amplitude dos 

grupos sociais, com suas memórias e experiências, fazem parte da história e da 

identidade social da cidade, mostramos que também são importantes para a 

organização cultural e determinam quais ações serão favorecidas num meio social. 

Portanto, podemos ter a memória como uma das essências da cidadania e 

democracia, permitindo a reflexão sobre o tempo passado, presente e futuro e sendo 

inclusiva de grupos sociais que, muitas vezes, ficaram à margem das decisões 

políticas e não foram considerados na escrita “oficial” da história da cidade. 

Diante disso, os tombamentos dos patrimônios materiais, o registro do 

patrimônio imaterial e as ações legislativas para a preservação da memória coletiva 

têm grande relevância no cotidiano da localidade, ao carregarem consigo valores, 

saberes e conhecimentos.  

Ao compreender que essas ações são fundamentais na construção do sujeito 

crítico e autônomo, exaltamos a necessidade de preservarmos nosso patrimônio por 

meio de políticas públicas culturais e da conscientização dos cidadãos, promovendo 

a acuidade da apropriação dos espaços históricos de nossa cidade.  

Preservar o patrimônio do município e sua memória coletiva é se apropriar 

dos bens culturais e permitir as ocupações racionais e sustentáveis que valorizam, 

universalizam e democratizam a cultura. Defendemos que a preservação do 

patrimônio é uma responsabilidade coletiva e que o poder público deve orientar e 

garantir a valorização de seu patrimônio cultural. 

Dos pensamentos de Aristóteles (2012) sobre a memória como uma parte da 

alma até aos de Maurice Halbwachs (2003) que explicam o fato de todas as 
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memórias serem fenômenos sociais, a memória sempre foi fundamental para a 

convivência coletiva do homem e a alteridade do indivíduo com o outro e consigo 

mesmo. Trata-se de pensar a memória como um dos genes da sociedade, do ser 

humano ou de nossas diversas instituições e reconhecer que as lembranças, os 

esquecimentos e os silêncios são eminentes na formação dos nossos valores, 

éticos, morais e/ou culturais. A memória, portanto, é reforçada com um pensamento 

atual que busca no passado referencial para estimular novos padrões e reflexões. 

Ao compreendermos sua relevância, não podemos negligenciar a importância 

da preservação e nem tratá-la como um fato de fetiche ou narcisismo de 

determinados grupos sociais ou políticos. A memória deve ser considerada como 

elemento capaz e fundamental para a construção da identidade social e fator de 

reflexão sobre nossas práticas. 

Sendo assim, o poder público e a sociedade civil necessitam criar 

mecanismos e instrumentos para que a memória de todos os grupos sociais seja 

respeitada e ganhe sua representatividade nos lugares de memórias e na 

historiografia. Desse modo, poderemos combater aspectos de intolerância e 

dominação causadas pelo silenciar de diversas memórias, além de contribuir 

diretamente para a formação de uma sociedade mais democrática e cidadã. 

Outro problema encontrado ao longo da pesquisa foi que a memória é tratada, 

na legislação, apenas como parte de nosso patrimônio cultural e, notadamente, 

como patrimônio cultural material, o que gera uma grande dificuldade em reconhecer 

outras de suas interfaces e criar instrumentos de proteção para isso, com o intuito de 

fortalecer nossa formação e organização cultural. 

No caso específico de Jundiaí, mesmo o município sendo um dos mais 

antigos em território paulista, a falta de legislação consolidada para a preservação 

do patrimônio histórico e cultural afeta diretamente a produção historiográfica sobre 

a cidade, a salvaguarda da memória coletiva e as pesquisas sobre a sua 

organização social, além de anular e esquecer a história de diversos grupos sociais 

que foram e são fundamentais para o local. 

Diante disso, o poder público jundiaiense precisa começar a implantar ações 

que garantam a preservação da memória e o reconhecimento e a representatividade 

destes grupos que, muitas vezes, foram silenciados. Tais ações incluem desde o 

cumprimento da legislação federal, como a Lei n° 8159/1991, com a criação do 

arquivo municipal, até a regulamentação da legislação específica que garanta a 
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constituição de uma rede de seus museus e lugares de memórias. Outra medida é 

um maior fomentar para a produção historiográfica e a preservação de diversos 

patrimônios nas cidades, material, tangíveis e intangíveis, e o seu patrimônio 

imaterial, que fortalecerá os grupos sociais que construíram seus saberes unificados 

com a história e a identidade do município. 

As ações para a preservação da memória coletiva e do patrimônio histórico e 

cultural precisam fazer parte de uma política de Estado, com o apoio da sociedade 

civil e formuladas a partir de estudos técnicos e discussões entre os legisladores e a 

população, levando em conta a trajetória completa da norma de conservação que se 

pretende implantar. No entanto, para isso, será necessário um pacto de diversos 

grupos sociais e políticos que compõem Jundiaí, a fim de garantir a preservação da 

memória coletiva da cidade e a inserção de todos em sua história. 

Um Plano Municipal de Preservação da Memória Coletiva como instrumento 

de orientação do poder público e da sociedade civil e de planejamento e implantação 

das políticas públicas, a médio e longo prazo, pode ser o caminho para se 

estabelecer uma administração governamental na localidade que garanta a 

preservação e a reflexão sobre o patrimônio histórico e cultural. Este Plano também 

ajudaria na fiscalização sobre a preservação na cidade e na constituição de nova 

legislação referente ao tema.  

Com estudos técnicos sobre a importância da salvaguarda da memória 

coletiva, a participação de especialistas na área e da população local em geral, de 

forma ampla e democrática, o Plano Municipal de Preservação da Memória Coletiva 

traçaria diretrizes não somente para o tombamento ou registros dos bens materiais, 

mas para a implantação de uma educação patrimonial no ensino formal e não 

formal, a constituição e gestão dos espaços da memória e instruções para a 

efetivação das políticas públicas de difusão, fomento e conservação da memória 

coletiva e da história. 

Com as premissas de caráter participativo, com planejamento técnico e 

político, integrando a gestão municipal e alinhada às políticas públicas, no âmbito 

federal e estadual, o Plano Municipal de Preservação da Memória coletiva seria uma 

forma legítima de inserção de diversos grupos sociais na produção historiográfica da 

cidade e de um pacto institucional e político, envolvendo governantes, agentes 

públicos e a sociedade em geral. Estariam operando como cartas de navegação 

para nortear os rumos da preservação da cidade e colaborar na compreensão e 
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valorização da experiência dos distintos grupos sociais que formam a sua identidade 

social e trajetória histórica. 

Além das premissas fundamentais para a constituição do Plano, também são 

necessários os princípios que reconheçam o município como protagonista na 

preservação da história local, a transparência e a legitimidade com o intuito de 

garantir a participação e a representatividade de todos e a objetividade para que os 

caminhos a serem trilhados e os resultados a alcançar sejam amplamente 

conhecidos e compreendidos. Desse modo, podemos criar mecanismos para uma 

preservação consciente e sustentável dos patrimônios históricos e culturais da 

cidade e a compreensão da importância da memória na formação social. 

Contudo, o Plano Municipal de Preservação da Memória Coletiva é apenas 

um dos mecanismos que poderão ser utilizados, além do alinhamento com as 

orientações e o cumprimento das leis federais. É importante ressaltar que a memória 

coletiva, muitas vezes, não precisa e nem será legislada ou institucionalizada para 

manter a sua preservação, mas será conservada pelo reconhecimento espontâneo 

da população e incorporará a identidade social da cidade de maneira orgânica, sem 

perder sua legitimidade e representatividade. Nesses casos, o poder público local 

tem que respeitar e fomentar estas memórias como elementos sociais da localidade 

e dos grupos onde elas nascem e são importantes. 

Assim, ao analisarmos a configuração atual de preservação no município, 

percebemos que ampliará a participação de novos grupos sociais, sendo um fator 

positivo para o aprimoramento da compreensão sobre a formação social e o respeito 

às diversidades culturais. No entanto, percebemos que existe um vasto campo de 

trabalho que precisa ser executado com objetividade e metodologia adequada, além 

de buscar o fortalecimento da participação popular nas decisões de preservação e 

na compreensão de uma cidade para todos. 

Mesmo com os desafios expostos pela ausência de um programa conciso de 

preservação, a disparidade das leis e a trajetória histórica do local apresentam 

oportunidades para superar as situações adversas, incentivar o interesse coletivo e 

emergir as potencialidades da memória para uma sociedade igualitária e uma 

organização cultural democrática. 
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ANEXO A - Lei Estadual de Elevação de Jundiaí a Cidade 
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ANEXO B - Projeto de Lei nº 87/1949 – Criação de Museu Municipal 
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ANEXO C - Lei nº 406/1955 – Criação do Museu Histórico e Cultural Público de 
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ANEXO D - Ato 213/1986 – Criação do arquivo histórico da Câmara de Jundiaí 
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ANEXO E – Decreto nº 17701/2000 
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ANEXO F - Decreto 17766/2000 
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ANEXO G – Lei Complementar nº 443/2007 
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