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Resumo 

A presente nota procura propor algumas reflexões sobre os desafios, as 
atuais políticas e eventuais perspetivas futuras da «memória histórica» num 

contexto europeu. Partindo-se do reconhecimento de que a natureza das 
memórias coletivas, em geral, e das recordações históricas partilhadas da 

Europa, em particular, é complexa, defende-se a necessidade de 
desenvolver uma «cultura da recordação» crítica. Uma cultura deste género 
implica que os Estados-nação envidem esforços acrescidos no sentido de se 

reconciliarem com os respetivos passados de uma forma imparcial, 
abraçando, simultaneamente, princípios e valores europeus comuns. Neste 

contexto, salienta-se o papel crucial desempenhado pela educação enquanto 
instrumento que permite criar uma consciência histórica informada, que 
constitui a base para lidar de forma confiante não só com o passado da 

Europa, mas também com o seu presente e o seu futuro. 
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SUMÁRIO 
 

A presente nota tem por objetivo propor algumas reflexões críticas sobre os desafios, as 

atuais políticas e eventuais perspetivas futuras da «memória histórica» num contexto 

europeu, sem todavia pretender apresentar uma análise exaustiva da questão. O texto 

compreende as seguintes secções: 

1) uma introdução, que, de forma sucinta, refere as características e a complexidade dos 

conceitos de «memória histórica» e «recordação»; 

2) uma síntese dos principais desafios colocados pela fixação de formas de memória 

histórica pan-europeia e uma apresentação das práticas correntes da União Europeia; 

3) uma reflexão sobre a melhor forma de desenvolver as futuras políticas europeias da 

memória, tendo em conta as lacunas existentes e dando particular ênfase às medidas 

educativas;  e ainda 

4) uma série de recomendações finais. 

 

1.  Introdução: Memória e recordação históricas – dois conceitos 
complexos 

A «memória histórica» é, de modo geral, considerada pela literatura académica uma forma 

específica de memória coletiva, devendo, por conseguinte, ser distinguida das práticas 

individuais de recordar o passado. Na medida em que contribui para fixar e organizar o 

passado, a memória histórica desempenha sobretudo a função de elemento de reforço dos 

laços comunitários, em especial em contextos de rápida mudança social, política, 

económica e cultural. Embora se reconheça que a orientação para o passado e o 

favorecimento de uma visão coletiva e de um «sentido» de pertença são elementos 

característicos da memória histórica, o conceito revela-se elusivo e coloca uma série de 

desafios. Acima de tudo, a memória histórica não pretende necessariamente refletir 

«realidades históricas», incorporando um grau variável de subjetividade, dado que a opção 

por uma forma de recordar o passado envolve necessariamente juízos de valor.  

Consequentemente, a memória histórica pode desempenhar um papel funcional, o que a 

expõe não só à política da memória, mas também ao perigo de se tornar um instrumento 

para uma deliberada má interpretação ou falsificação da História. 
 

2.  Recordação histórica europeia: desafios e práticas correntes 

Tradicionalmente, a memória histórica coletiva desenvolveu-se em estreita interação com 

processos individuais de construção da nação ou do Estado. Neste contexto, destacam-se 

três elementos distintivos: 
I) existe uma larga correlação positiva entre memória histórica e (construção da) 

nação, na medida em que determinados momentos do passado de uma nação são 

entendidos como marcos positivos ou, embora com menor frequência, na medida 

em que determinadas experiências negativas ou mesmo traumáticas do passado 

servem para demonstrar o contraste com o presente ou para o justificar;  

II) a memória histórica está mais orientada para acontecimentos passados 

específicos do que a «História» propriamente dita, facilitando o acesso de um 

público mais vasto à evolução histórica, mas também «retomando a essência» e 

simplificando os factos complexos das histórias nacionais; no âmbito do que 

acima é referido, 
III) a memória histórica tende a elevar a História nacional e a criar mitos sobre a 

mesma, convertendo, assim, o passado nacional num assunto sagrado. 

 

Todavia, nem a nível nacional a construção da memória histórica é uma tarefa fácil, dada a 

persistência de múltiplas divisões culturais, sociais e educativas, muitas vezes apenas 

unidas pela língua de «um (Estado) nação». Num contexto supranacional, a perceção do 
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passado revela-se ainda mais heterogénea e multiplicam-se os problemas para construir 

uma memória coletiva ou mesmo para definir marcos históricos comuns. 
 

Não obstante, tem sido feito, através das políticas europeias, um esforço para desenvolver 

uma «memória histórica europeia», a fim de conferir legitimidade ao projeto europeu e de 

promover uma identidade europeia. Se os pontos de referência foram, tradicionalmente, o 

«património» europeu, no sentido lato do termo, a Segunda Guerra Mundial como fator 

determinante para a integração europeia e as realizações da integração per se, nos últimos 

anos tornou-se evidente o surgimento de um novo âmbito de incidência, mais concreto, 

construído em torno da recordação dos totalitarismos do século XX, nomeadamente do 

Nacional-Socialismo e do Estalinismo. Precedidos, desde a década de 1990, por iniciativas, 

especialmente do Parlamento Europeu, que visavam sensibilizar para o Holocausto e, desde 

o alargamento a Leste, para os crimes perpetrados pelo regime estalinista, os esforços para 

manter viva a História encontram especial apoio no Programa «Europa para os Cidadãos», 

lançado em 2006.  A ênfase dada ao totalitarismo na recordação histórica europeia é 

perpetuada nas negociações em curso de um Programa Europa para Cidadãos renovado 

para o período de 2014 a 2020, em que a vertente da recordação adquire um novo peso, 

que se reflete no aumento do financiamento destinado a ações nesse domínio.  
 

3. O desenvolvimento das futuras políticas europeias da memória 

Uma análise mais aprofundada revela que o que poderia parecer uma política da memória 

da UE coerente está longe de ser consensual. Em vez disso, subsiste uma rivalidade 

palpável entre, pelo menos, duas estruturas de memória concorrentes: a «singularidade do 

Holocausto», que moldou a cultura pós-guerra da Europa Oriental, e «o Nacional-

Socialismo e o Estalinismo como regimes igualmente perversos», uma visão que satisfaz a 

necessidade de reconciliação das nações da Europa Oriental com o seu passado comunista. 

Estas diferenças relembram as dificuldades inerentes à fixação de interpretações 

divergentes do passado, não só entre fações políticas, mas também entre diferentes 

Estados-Membros. 
 

Simultaneamente, a concentração no Holocausto, no Nacional-Socialismo e no Estalinismo 

dos esforços realizados a nível europeu para construir uma recordação histórica 

transnacional revela-se problemática em dois aspetos. Em primeiro lugar, uma abordagem 

deste tipo favorece uma visão tendenciosa e redutora da História, em que o «passado 

sombrio» surge como alternativa lógica ao «presente próspero». Uma perspetiva tão 

teleológica e, simultaneamente, simplista, não só não faz jus à riqueza e à complexidade 

da História europeia e deixa de parte outras questões cruciais, designadamente o 

colonialismo, como obsta a um conhecimento mais informado dos processos de integração 

europeia. Em segundo lugar, reduzir a memória histórica ao Nacional-Socialismo e ao 

Estalinismo, elevados ao nível de mito de fundação negativo, desincentiva a análise crítica 

dos estereótipos e das «vacas sagradas» das histórias nacionais. 
 

Por conseguinte, importa defender a promoção de uma «cultura da recordação europeia» 

crítica, em vez de uma «cultura da recordação» singular e imposta, com perspetivas e 

pontos de referência normalizados sobre o passado da Europa.  Tal implica a criação de 

capacidades de «reformulação» crítica do passado a nível nacional, com base em princípios 

e valores europeus comuns. Os requisitos fundamentais para o favorecimento da «cultura 

de recordação» pretendida incluem: 
 uma abordagem do passado da Europa assente nos valores fundamentais europeus, 

nomeadamente no humanismo, na tolerância e na democracia; 

 a criação de uma esfera de debate que permita a compreensão mútua e a 

reconciliação, tanto entre as nações europeias como no interior de cada nação; 

 a abordagem de períodos incómodos das histórias nacionais;  
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 a formulação de juízos acerca do passado com base, exclusivamente, na análise de 

factos históricos, rejeitando simultaneamente a noção de "verdade histórica"; e 

ainda 

 o reconhecimento dos potenciais riscos de legislar com base numa determinada 

visão ou numa memória do passado. 

Uma abordagem deste tipo poderia fazer jus às múltiplas memórias históricas existentes na 

Europa, proporcionando ao mesmo tempo incentivos ao seu controlo mediante uma 

abordagem transnacional partilhada.  

 

No âmbito do desenvolvimento dessa «cultura da recordação», as políticas da educação 

europeias têm um papel particularmente importante a desempenhar, sendo-lhes requerido 

que: 

 sensibilizem para a diversidade europeia passada e presente; 

 confiem aos professores e alunos os meios necessários para abordar a História dos 

seus países de forma objetiva e em contextos (trans)europeus mais vastos; e, desta 

forma, 

 encorajem os jovens europeus a participarem ativamente no debate histórico e a 

darem o seu contributo para uma memória histórica informada. 

 

Para cumprir esse objetivo, importa conceder prioridade: 

I) à adaptação dos programas escolares e dos métodos de ensino existentes, 

transferindo a atenção de uma abordagem nacional da História para uma 

abordagem europeia e mundial e permitindo que os jovens europeus desenvolvam 

uma maior consciência crítica da História através de modelos de aprendizagem 

abertos e baseados na reflexão;  e ainda 

II) à formação específica dos professores (de História), de modo a satisfazer essas 

satisfaça essas necessidades.  

 

Embora a União Europeia não possa "reformular o passado" em nome dos 

Estados-Membros, a sua posição permite-lhe seguramente promover e apoiar de forma 

ativa os esforços envidados nesse sentido a nível nacional. Para tal, não basta à União 

Europeia exercer a sua influência para incentivar a adoção de medidas por parte dos 

Estados-Membros, devendo igualmente apoiar-se nos programas europeus existentes. 

Entre estes, contam-se o Programa «Europa para os Cidadãos», que poderá assegurar o 

financiamento de projetos multinacionais no âmbito da História e da recordação, bem como 

o Programa Erasmus, que apoia programas transnacionais de intercâmbio e visitas de 

estudo, destinados tanto a estudantes como a funcionários.  Também não há qualquer 

inconveniente em que estes programas sejam, no futuro, alargados ou mesmo 

complementados com outras ações europeias. 
 

4. Recomendações e conclusões 

As conclusões da presente nota podem ser resumidas em sete sugestões concretas: 

1) Reconhecimento de que o conceito de memória histórica é elusivo;  

2) Sensibilização para as dificuldades de estabelecer uma memória histórica 

transeuropeia; 

3) Reconhecimento das realizações da UE no que respeita a sensibilizar para o 

passado; 

4) Apreciação das lacunas das atuais políticas da memória da UE;  

5) Desenvolvimento de uma «cultura da recordação» europeia; 

6) Reconhecimento do papel central desempenhado pela educação; e ainda 

7) Máxima utilização dos instrumentos europeus para apoiar as políticas nacionais. 


