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RESUMO 

Analisamos neste artigo as contribuições de Jacques Le Goff para o campo de estudos 
relacionado às questões teóricas e metodológicas ligadas à memória e à educação. 
Inicialmente, contextualizamos a natureza interdisciplinar do conceito de memória, 
destacando suas aproximações com o campo das abordagens biográficas em educação. Em 
seguida, analisamos as especificidades do pensamento de Jacques Le Goff, sublinhando seu 
valor heurístico para a investigação das relações entre história social e história individual no 
âmbito da cultura da docência. Por fim, destacamos a caracterização dos estudos sobre 
memória e educação, ressaltando a relevância dos aportes teóricos e conceituais dessas 
discussões para pesquisa em educação, memória e Nova História. 

Palavras-chave: Memória; Educação; Nova História. 

 

RÉSUMÉ 
 

Cet article analyse la contribution de Jacques Le Goff dans le domaine des études liées à des 
questions théoriques et méthodologiques relative à la mémoire et l'éducation. Au départ, nous 
contextualiser le caractère interdisciplinaire de la notion de mémoire, mettant en évidence 
leurs approches dans le domaine des approches biographiques dans l'éducation. Le texte 
analyse ensuite les spécificités de la pensée de Jacques Le Goff, en insistant sur sa valeur 
heuristique pour la recherche sur la relation entre histoire sociale et histoire individuelle dans 
la culture de l'enseignement. Enfin, nous insistons sur les études de caractérisation de la 
mémoire pour le champ éducative, mettant l'accent sur la pertinence de ces discussions 
théoriques et conceptuels pour la recherche en éducation, la mémoire et l'histoire nouvelle. 
 
Mots-clés: Mémoire; Éducation; Nouvelle Histoire. 
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INTRODUÇÃO 

 As práticas historiográficas, desde muito tempo, são demarcadas por crises sucessivas 

no campo da epistemologia e do método. O debate teórico-metodológico, entretanto, surge, 

exatamente, da crise atual da História como ciência. Não é desconhecido pelos estudiosos e 

pelos profissionais da área que a dissolução incessante das consagradas escolas, a dispersão 

de concepções básicas ao campo específico da História, reformulações e abandonos 

constantes de teorias e/ou conceitos, são intensamente levadas ao ápice quando se discute a 

questão do método e do processo de apropriação, produção, desenvolvimento e disseminação 

de conceitos, teorias e sistemas de pensamento (escolas, paradigmas, princípios, seja lá como 

os denominem os críticos) relacionados ao conhecimento historiográfico. Em realidade, trata-

se da falência de um tipo específico de ciência, a tradicional: positivista, cientificista e 

simplificadora. Mas, nem todos são abertos à crítica direcionada ao modus operandi de fazer a 

ciência da história tradicionalmente. Logo, encontramos um “denuncismo” que ora apelam 

para a desintegração do campo; ora destacam a não-observância aos critérios de 

cientificidade; ora polemizam quando anseia a busca pela identidade do campo através da 

referência ao modelo positivista, iluminista e factual. 

 As ciências sociais, entretanto, seguem dialogando com a “suposta fragilidade” 

metodológica de determinadas práticas historiográficas mais contemporâneas. Sabemos da 

antagônica disputa entre as ciências naturais e sociais em busca de legitimidade. Sobretudo, 

aqui, queremos ratificar a importância de todo processo de crítica epistemológica efetuada ao 

longo desses últimos duzentos anos de ciência e todo processo político que envolve a 

discussão sobre a neutralidade, objetividade, moderação como critérios extremamente 

valorizados no exercício da pesquisa científica e na produção do conhecimento. 

 Nesse artigo, analisamos as contribuições de Jacques Le Goff para o campo de estudos 

relacionado às questões teóricas e metodológicas ligadas à memória e à educação. Partimos 

do princípio de que a denominada crise metodológica possibilita a existência de outras 

leituras sobre o social e sobre a cultura. Para nós, a cultura da docência, articulada à memória 

e à educação como espaços estriados de tensões políticas nada simplórias, permite-nos gerar, 

aqui, algumas reflexões que sirvam como inquietações para se pensar a questão do método 

heurístico durante o tratamento das problemáticas educacionais emergentes. Nós dividimos o 

texto em duas partes seguidas por uma breve conclusão.  Inicialmente, contextualizamos a 

natureza interdisciplinar do conceito de memória, destacando suas aproximações com o 

campo das abordagens biográficas em educação. Em seguida, analisamos as especificidades 
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do pensamento de Jacques Le Goff, sublinhando seu valor heurístico para a investigação das 

relações entre história social e história individual no âmbito da cultura da docência. Por fim, 

apresentamos uma caracterização dos estudos sobre memória e educação, ressaltando a 

relevância dos aportes teóricos e conceituais dessas discussões para pesquisa em educação, 

memória e Nova História. 

 

2 MEMÓRIA, ABORDAGENS BIOGRÁFICAS E EDUCAÇÃO 

 

O caráter interdisciplinar que demarca o interesse de pesquisadores pelos estudos 

relacionados à memória tem o início durante as duas primeiras décadas do século XX. É 

necessário destacar que o desenvolvimento científico possibilitou avanços tecnológicos 

consideráveis, influenciando grupos humanos distintos, disseminando através de uma 

progressiva popularização de recursos, técnicas e instrumentos cada vez mais especializados a 

busca de controle e conhecimento da natureza, inclusive os conhecimentos de natureza 

psicossocial, cultural e histórica.  Nesse cenário, os estudos desenvolvidos sobre a memória 

ganham destaque através da psicologia cognitiva e na psicologia experimental, 

predominantemente focadas no interesse pela estrutura e pelo funcionamento de sistemas de 

atividades humanas como a inteligência e a interação comunicacional entre pessoas, entre 

animais e entre as duas espécies.  

Biologia, Antropologia, Lingüística, Matemática, Teologia, dentre outras tantas, como 

ciências em pleno desenvolvimento vão formando um amplo leque de possibilidades ao se 

tratar do tema. Um campo fértil de ciências antropossociais desenvolve-se ao lado de ciências 

cada vez mais novas como a ciência da computação, ciência da informação, atingindo seu 

ápice, inclusive, quando se faz notar pela expansão dos estudos sobre a influência de modelos 

otimizadores das máquinas, cada vez mais comparadas ao desempenho do cérebro, 

artificializando-se em engenhocas poderosas que culminam no processamento, arquivamento 

e registro de (in) formações. 

Em tal cenário, o termo memória deixa sua faceta de imagem-lembrança e  evocação, 

adquirindo estatuto epistemológico mais denso como conceito interdisciplinar. Por isso 

mesmo, há muito o quê se avaliar quando se explora o campo da memória, seu 

funcionamento, produção e mecanismos organizativos. Nesse sentido, explorar o campo da 

memória é provocar olhares em torno da emancipação dos homens, considerando como ponto 

de partida a vivência e a produção de sentido com as quais se faz e se vive história. Para nós, 
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a memória deve ser tratada como problema que remete, portanto, à questão da convivência 

humana, da ética e da formação cultural. 

Entendemos que estudar a memória como elemento conceitual relevante para o campo 

da educação e das práticas historiográficas no campo educacional presume articulá-la ao 

complexo sistema de formação cultural de professores. Para nós, a formação cultural, 

estritamente ligada ao universo da docência, possui relação direta com o processo de 

constituição de memória(s) e com processos dinâmicos de alterações profundas na maneira do 

sujeito-professor direcionar sua própria experiência no mundo da docência. Nesse sentido, o 

trabalho de resgate da memória dá-se pelo cruzamento de significados atribuídos às formas de 

interação social e ao conjunto de símbolos relacionados com as práticas e os saberes 

genuinamente ligados às diferentes maneiras de ser na profissão de professor. Por 

conseguinte, a relevância da memória e da (auto) biografia no contexto da produção de 

significado sobre a formação cultural de professores é provocativa em dois sentidos: primeiro 

porque a memória e a autobiografia estão interligadas; depois, porque não existe ação humana 

destituída de significado. A memória se inscreve na história de vida do professor como 

travessia de experiências que condensam a multiplicidade, a inventividade, a autodestruição 

criadora e a invenção do si mesmo (BERGSON, 1990). 

Nesse contexto, consideramos que as abordagens biográficas não devam cumprir 

apenas sua especificidade de recuperar a história de vivências dos sujeitos. Não se deve 

apenas recompor fatos vividos. Ao contrário, tornar-se-ão evidentes as composições dos 

variados estados de ser, passados e atuais, que compõem a constituição da pessoa e do 

profissional dos professores. Aliás, é todo um processo que exige tratamento exploratório da 

autoformação do sujeito-professor como inserido naquilo que pode ser denominado 

heteroformação. A heteroformação, segundo Pineau (1988:66) ocupa "função de síntese, de 

regulação, de organização dos múltiplos e heterogêneos que constituem o ser vivo, numa 

unidade viva. Função sempre em ação, pois a unidade viva nunca é evidente".  

Grosso modo, torna-se imprescindível destacar a importância da memória como plano 

de referência na busca do processo de descortinar a composição das múltiplas maneiras de ser 

e de agir de professores nos espaços de atuação profissional. O trabalho com o campo da 

memória na educação (formação de professores) é relevante, pois, ao se falar sobre o vivido 

na construção de uma narrativa, busca-se trabalhar a emergência dos traços biográficos 

atualizados nos diferentes estados de ser do professor no exercício da docência.  Nesse 

sentido, é preciso enfocar duas instâncias de análise. A primeira delas refere-se aos materiais 
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primários (correspondentes à narrativa pessoal ou enunciação de fatos). A segunda instância, 

refere-se ao conceito de subjetividade explosiva (entendida como a predominância do 

subjetivo no resgate dos traços fundamentais da constituição da subjetividade emergente). Por 

conseguinte, entendemos que a relação entre memória e educação deva ser explorada através 

da busca de entendimento sobre a formação cultural da docência como fenômeno que se 

produz enviesada na/para/através/com a memória, pois, é esse movimento de interseção entre 

uma figura existencial passada e a constituição de novos traços, inéditos e provisórios de uma 

subjetividade emergente no professor, esse traço de memória, que encontramos composições 

de arranjos sempre novos, a nos desafiar e a nos provocar ao entendimento radical de sua 

genealogia, sua aparição e linguagem (DELEUZE, 1987). 

 

3 HISTÓRIA, MEMÓRIA E HEURÍSTICA EM JACQUES LE GOFF 

 

A produção intelectual oriunda das atividades de estudo e pesquisas de Jacques Le 

Goff é no mínimo instigante. Para nós, existem duas questões de caráter biográfico que são de 

relevância inconteste ao se explorar a obra de Jacques Le Goff no campo da historiografia e 

suas interfaces com a educação contemporânea. Primeiramente, os traços de memória, as 

experiências vividas e os contextos sociais, políticos e culturais que tipificam o século XX, 

durante todo seu percurso como autor-historiador das mentalidades, expressam-se nas 

minúcias de sua fértil trajetória de vida. Nascido no primeiro dia de janeiro de 1924, em 

Toulon, cidade do sul da França, Jacques Le Goff tem seus primeiros contatos com as 

interfaces entre História e Literatura através da leitura de Ivanhoé, a mais famosa novela 

histórica de Walter Scott. Ivanhoé fora publicado em 1819 e trata-se de uma obra de estrutura 

narrativa de forte poder de impressão, pois, desenvolve-se a partir da luta entre saxões e 

normandos e as intrigas de João sem Terra para destronar Ricardo Coração de Leão, 

considerando o desenvolvimento da trama na Idade Média. É um romance histórico durante o 

reinado de Ricardo I. Nesse contexto, Wilfred de Ivanhoé torna-se o colaborador preferido de 

Ricardo durante a cruzada, mas a história evolui e John, irmão de Ricardo, planeia depor o rei 

com a ajuda de nobres Normandos. Ivanhoé vai ajudar o rei a lutar contra John, mas a bela 

Rebecca foi raptada pelo inimigo. É Locksley (Robin Hood) que vai ajudar o Rei no conflito, 

assemelhando-se a Ivanhoé, que mostra coragem e nobreza na derrota dos Normandos. Com 

propriedade a obra conta a história de um cavaleiro da época em que João Sem-Terra havia 

usurpado o trono do irmão Ricardo Coração de Leão e consecutivamente provocando o 
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aparecimento de novas configurações políticas e culturais. Gostaríamos de destacar que essa 

obra é considerada o primeiro romance de enredo histórico. Desde então, Jacques Le Goff, 

tornou-se universalmente reconhecido, juntamente com Georges Duby e Le Roy Ladurie, 

como um dos maiores Medievalista da França do após-Segunda Guerra Mundial, no momento 

em que completara 80 anos de idade em 2004. 

A segunda característica que mais bem situa o conjunto da obra de Jacques Le Goff é 

sua pertença ao grupo da elite intelectual francesa. Estudou na Escola Normal Superior de 

Paris, centro de formação dos quadros do magistério francês, depois de ter completado os 

primeiros anos escolares no Liceu Louis-le Grand, na qual entrou em 1944, época em que 

Jean-Paul Sartre, outro egresso da Escola Normal tornava-se o ex-aluno mais famoso da 

França e um dos primeiros filósofos do mundo do após- Segunda Guerra Mundial.  Nessa 

conjuntura, é preciso destacar que, na França, desde os finais dos anos vinte, crescia em 

influência a chamada École des Annales, liderada por um pequeno grupo de historiadores 

denominados de reformistas, reunidos ao redor de Marc Bloch e Lucien Febvre que, desde 

1929, vinham publicando uma revista (Annales d'histoire économique et sociale), que tinha 

por objetivo afastar a historiografia da sua dependência para com a política, como era o gosto 

da corrente positivista ainda predominante. Assim, é válido destacar a influência do seu 

principal mentor, o medievalista Marc Bloch e sua formação no curso de Letras em Lille, o 

quê o fez interessar-se ainda mais pelos manuscritos antigos, nos velhos tratados escolásticos, 

nos diplomas e pergaminhos, nos rolos veneráveis que guardavam os segredos e as polêmicas 

do medievo. Por fim, Le Goff demarca sua trajetória intelectual estreitando-a com as 

pulsações de sua própria vida: problematizando o passado como portador de códigos próprios, 

singulares, contextuais, derrubando, inclusive, véus obscuros impregnados pela adesão a uma 

perspectiva de cultivo e difusão sobre a Idade Média como “uma era das trevas” (LE GOFF, 

1980). 

Para Le Goff o trabalho do historiador é de “especialista das mudanças das 

sociedades” e sua epistemologia deve ser orientada pela noção de problemática. Pertencendo 

à tradição das Annales, cujos fundadores, Lucien Febvre e Marc Bloch, definiram um tipo 

específico de história, a história-problema, o conceito de problemática torna-se fundamental 

para melhor explicitar nosso objetivo neste artigo. Entendemos que tanto a prática 

historiográfica quanto a prática educacional deva se nutri de um exercício cotidiano do 

pesquisador (professor) colocar questões como eixo do seu trabalho. É preciso pensar o 

desenvolvimento das sociedades, sua formação sociocultural e política através de tentativas 
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incessantes de responder a tais questões, apoiando-se naquilo que, é claro, continua sendo 

material específico, que são os documentos. Logo, a idéia de problemática é associada à 

história-problema que se explicita através do documento.  

Em tal perspectiva, a memória é conceito que funda ao longo do tempo sua relação 

íntima com a prática humana de produzir cultura (FOUCAULT, 2004). Por isso podemos 

afirmar a existência de uma memória inscrita como documento e como monumento: possui 

sua cifra, seu traço, sua genealogia e seu poder. A memória é, assim, documento-monumento. 

Podemos afirmar que a memória, como documento-monumento, é construção humana, situada 

no tempo presente e nele reinventada, reconstruída, como instituinte e instituído através de 

práticas sociais de legitimação e valorização fenomênica. Lê-se: 

Pesquisa, salvamento, exaltação da memória coletiva não mais nos 
acontecimentos mas ao longo do tempo, busca dessa memória menos nos 
textos do que nas palavras, nas imagens, nos gestos, nos ritos e nas festas; é 
uma conversão do olhar histórico. Conversão partilhada pelo grande público, 
obcecado pelo medo de uma perda de memória, de uma amnésia coletiva, 
que se exprime desajeitadamente na moda retro, explorada sem vergonha 
pelos mercadores de memória desde que a memória se tornou um dos 
objetos da sociedade de consumo que se vendem bem (LE GOFF, 1990b: 
p.407) 

 

Vale ressaltar que Le Goff lidera a chamada terceira fase dos Annales. Uma das 

principais contribuições de Le Goff foi inserir na perspectiva da história-problema a descrição 

da vida cotidiana. Podemos citar, por exemplo, os trabalhos das historiadoras Christiane 

Klapich e Arlette Frago que exploraram a história da família e sobre o mundo social de Paris 

no século XVIII, respectivamente. Logo, o interesse volta-se para a descrição dos costumes, 

perfazendo uma microhistória e uma etno-história. Apesar de representar um salto na área, a 

inclusão de microfenômenos no seio da prática historiográfica dos Annales em sua terceira 

fase, muitas críticas se sobressaltam durante calorosos debates: a dimensão descritiva da vida 

ordinária das pessoas, seja cultural, seja social e/ou mental acaba mantendo seu fascínio pelo 

factual, no linguajar positivista; essa démarche implica no surgimento de uma possível 

história antropológica, mas desencantada com o campo político. Lê-se: 

 

O que está no fundo é a questão do desencanto político, a exaltação do 
individual. Passa a ser “uma história cultural que não tem mais sentido, já 
que nega sua relação com o futuro”. Dosse critica a Escola dos Annales pela 
lacuna que deixa em relação ao político, principalmente, por ser uma Escola 
que se pretende progressista. Com essa rejeição do político, a Escola dos 
Annales deixa de cumprir sua missão de ser uma revista que ajude a 
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esclarecer e a compreender os problemas contemporâneos (...) (ZEQUERA, 
2002: p. 51) 

 

Entretanto, Le Goff junto a Roger Chartier e Jacques Ravel propõem a denominação 

de História Nova ao movimento como tentativa de evitar os determinismos metodológicos em 

preferência à multiplicidade teorética e/ou conceitual que deveria animar o historiador e sua 

prática científica de explorar o contemporâneo a partir de uma noção de invenção, reinvenção 

e reciclagem de fontes históricas. Desde então, o campo da historiografia delineia-se através 

de constantes diálogos com a Lingüística, Semiótica, Antropologia, Psicanálise num intento 

de englobá-las epistemologicamente na experiência metodológica da pesquisa (LE GOFFF, 

1976). 

Nessa perspectiva é notório  que se ampliam as possibilidades de se produzir fontes, 

analisá-las, contrastá-las, ouvi-las. A contra-utilização de documentos cuja finalidade é 

interrogar-se sobre o sentido de um erro e de uma falsificação é bastante empregada pelos 

intelectuais que se aglutinavam ao redor do que denominaram História Nova. Porquanto, é 

possível, então, ir além da utilização de fontes prescritas e realizar seus raciocínios sem a 

existência factual do documento. O documento é fenomenográfico: ele emerge, faz aparecer 

sentidos, produz-se na medida em que os atores sociais lhe atribuem concretude e pertinência. 

Foram várias as críticas relacionadas ao “vácuo documental” e a heurística de 

inspiração Legoffiana. Talvez, a principal delas seja a acusação segundo a qual a História 

Nova enfrentaria problemas com o método devido a sua adesão epistemológica pela 

multiplicidade e variedade de objetos mais distintos possíveis. É explícita a influência de 

Henri Berr (apud ARÓSTEGUI, 1995) quando traz à tona que a crise da História se deve ao 

fato de que o historiador, quase sempre, não reflete sobre os fundamentos que norteiam seu 

trabalho. Destacamos a relevância da epistemologia para os trabalhos de historiadores e de 

educadores na cena contemporânea, porém, não concordamos que a ciência histórica se 

reduza ao tratamento arquivístico, documental, factual e reduzido a metodologias fechadas de 

análise.  

Conseqüentemente, entendemos que a relevância da produção de Jacques Le Goff para 

a educação é inconteste. Em ambos os campos existem diversidades e variedades fenomênicas 

que são tipicamente singulares, cuja dinâmica e desenvolvimento metodológica pede abertura 

a polilógicas, hermenêuticas ordinárias, daquelas que fazem da busca do sentido uma tentativa 

de aproximação e de diálogo, decifrando-o como enigma dos costumes, produzidos 
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socioculturalmente e neles eivados de marcas que o conceito de universalidade de modo 

algum se torna parâmetro, fronteira ou referência. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Por fim, gostaríamos de destacar a importância de tais reflexões para os interessados 

na prática historiográfica situados no campo da educação e da memória. Convidar aos 

pesquisadores em ciências humanas e em educação ao diálogo com a superação do discurso 

unilateral de ciência. Aqui, assumimos que se torna um equívoco irreparável assumir os 

conceitos de memória, educação e historiografia como elementos retóricos, distanciados de 

uma postura crítica, experienciada ordinariamente como fulcro tensivo de relações 

socioculturais e políticas daqueles que militam e/ou atuam no território das práticas 

educativas institucionalizadas (ou não). Em qualquer situação, o conceito de memória desafia 

seus intérpretes e tradutores. Nosso desafio é superar nosso reduto de polígrafo que pode 

descrever códigos, inseri-los numa ordem tal que lhe dê sentido momentâneo, aparentemente 

alocado no seio da hermenêutica solitária que ecoa sons de vozes alteradas, alternadas; é 

preciso apenas captar, sem capturar, o movimento dos fenômenos, sua idiossincrasia, sua 

nuança mais banal e miserável, pois, talvez, é nisso que consista compreender a memória, a 

educação e suas práticas como manifestação polifônica do seres faltantes e desejantes, porque 

políticos somos. 
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