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Resumo 
 
O objetivo deste artigo é identificar, dentro do contexto da comunicação nas organizações, a 
relevância da memória institucional para as práticas comunicacionais e para uma cultura 
organizacional sólida e positiva, buscando assim, ferramentas de comunicação adotadas pelo 
Instituto o Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – Iphan com a finalidade de salvaguardar o 
seu legado e que fundamentem a discussão que relaciona os campos da comunicação, da 
memória institucional e da cultura organizacional. 
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Introdução  
 
 

Este artigo é fruto de algumas inquietações identificadas no âmbito das práticas 

do Mestrado Profissional em Preservação do Patrimônio Cultural do Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – PEP/MP/IPHAN, no qual era preciso 

diagnosticar a comunicação existente entre a representação desta autarquia no Rio 

Grande do Norte – RN e os seus públicos de interesse. Inicialmente para que se 

pensasse em um planejamento de comunicação considerando os seus públicos fora 

preciso identificar os marcos da história da instituição, no entanto poucas eram as 

informações sistematizadas acerca do assunto. Deu-se então uma busca incessante no 

sentido de encontrar essas memórias para que pudesse subsidiar posteriormente, 

algumas ações de comunicação que seriam realizadas durante o período do mestrado. 

                                                
1 Trabalho apresentado no I Simpósio Internacional de Gestão da Comunicação, Cultura e Turismo 
(SINCULT 2015), realizado em Salvador, Bahia, Brasil, dias 24 e 25 de julho de 2015. 
2 Mestranda (2015-2017) em Preservação do Patrimônio Cultural no Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional – IPHAN (Superintendência do Iphan no Rio Grande do Norte). Comunicóloga com 
Habilitação em Relações Públicas, graduada pela universidade Salvador – UNIFACS. Currículo Lattes 
disponível em: <http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4608305T3>. Acesso em 06 
out. 2017, 14h54min. E-mail: liviamagalhaesrp@gmail.com.  



  
 

Sabe-se que a memória institucional é composta por marcos que contam a 

história de uma determinada organização, proporcionando referenciais consistentes para 

a construção do presente e planejamento do futuro, trazendo as marcas dos sujeitos que 

dela fazem/fizeram parte, ajudando a compreender os limites e as diferenças de cada 

período histórico pelo qual a organização passou, mantendo-a viva e fortalecendo as 

bases da sua cultura organizacional. Como a memória institucional não é estática, 

apresentando constante transformação, movimentando-se de maneira condicionada às 

variações sociais, torna-se importante lembrar e celebrar esses acontecimentos que 

marcaram a história organizacional, pois estão impregnados de sujeitos e lugares 

importantes que contribuíram com ações e/ou trabalhos motivados pela conjuntura de 

demandas temporais ou situações sociais e pela política ou economia. 

Nesse sentido, o presente artigo busca compreender o que significa a memória 

institucional no contexto do Instituto o Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – 

Iphan a partir da discussão sobre memória e comunicação no contexto das organizações, 

considerando a sua cultura e identificando ferramentas de comunicação adotadas pela 

referida instituição com a finalidade de salvaguardar o seu legado. 

Para tanto, a comunicação virá associada ao conceito memória e ao de cultura 

organizacional, cuja comunicação será abordada como cultura, bem como estará 

associada ao campo da memória. Alguns conceitos de memória serão levantados: social, 

coletiva, histórica, sistema cultural; como também uma breve conceituação de cultura 

organizacional. Em seguida, a tem-se a aproximação da discussão anteriormente citada 

com alguns estudos sobre memória institucional, considerando-se o contexto do 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – Iphan e as ferramentas de 

comunicação mais representativas na busca preservação da memória institucional desta 

autarquia. São eles: a publicação “Memórias do Patrimônio”, a “Linha do Tempo” no 

Portal do Iphan e o “Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade”. 

Nas considerações finais deste trabalho, será reiterada a relevância da 

preservação da memória institucional no Iphan como resultado das práticas culturais da 

organização que encontra-se sujeita a uma coletividade de memórias e não apenas 

enquanto resultado das necessidades da área central desta instituição. 



  
 

 

Comunicação, memória e cultura organizacional 
 
 

Para se pensar o campo da comunicação associado a memória é preciso trazer à 

discussão alguns conceitos que permeiam este campo e que podem ajudar a ilustrar o 

caminho percorrido no intuito de resgate e preservação da memória institucional no 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – Iphan. Berlo (1999) ilustra 

algumas situações sociais em que a comunicação ocorre e também os seus elementos, 

nesse sentido o autor retrata uma igreja antiga, que seja considerada marco em uma 

determinada comunidade, configurando-se enquanto comunicação por cultura material, 

pois segundo o autor, este patrimônio representa uma forma de comunicar. Considera 

também um espetáculo teatral como comunicação pelas artes, visto que “[...] tudo aquilo 

a que as pessoas possam atribuir significações pode ser e é usado em comunicação”. 

(BERLO, 1999, p. 01). 

Costa (2005) considera que o que possibilitou ao homem atribuir significado e 

sentido para a sua vivência em grupo foram as habilidades de pensar, projetar, ordenar, 

prever e interpretar, de forma que traduzisse as suas experiências em informação ou 

conhecimento, pois “O conhecimento do mundo – organizado, comunicado e 

compartilhado com seus semelhantes e transmitido à descendência – transformou-se em 

um legado cumulativo fundamental para interpretar a realidade e agir sobre ela, ou seja, 

deu origem à cultura humana”. (COSTA, 2005, p. 13). Conta que esse conhecimento, 

considerado como cultura, é resultado da necessidade de recriar, compartilhar e de 

transmitir experiências humanas, o que possibilitou em novos contextos sociais, novas 

formas de se pensar e ver o mundo. 

Esta perspectiva apresentada por Costa (2005) faz referência ao campo da 

memória. Definida por Menezes (1984) como o suporte fundamental da identidade, por 

ser o “mecanismo de retenção de informação, conhecimento, experiência individual ou 

social, constituindo-se em um eixo de atribuições que articula, categoriza os aspectos 

multiformes de realidade, dando-lhes lógica e inteligibilidade” (MENEZES, 1984, p. 



  
 

33).  Le Goff (1990) a considera como coletiva e evoluida até a memória histórica, onde 

a primeira é a memória dos povos sem escrita, fundamentada em oralidade, mas que 

esta, fora substituída pela memória escrita, proporcionado a transformação da memória 

coletiva em história.  

Já Peralta (2007) considera que a memória pode ser caracterizada enquanto 

sistema cultural por relacionar os eventos passados com os do presente, corroborando 

em mecanismos de atribuição de significados que são específicos de uma cultura. Para a 

autora,  

A memória é social porque nela influem os constrangimentos sociais 
próprios de determinado grupo. A memória é social porque pressupõe 
sempre uma relação de partilha cultural no seio do grupo social. Mas 
também a memória é social principalmente porque é um sistema de 
organização e mediação cultural do acto mental de recordar. 
(PERALTA 2007, p. 15). 

 

Gondar (2005) abordando a memória enquanto social, considera que nenhuma 

disciplina isolada é capaz de responder por si só, à complexidade deste conceito, o que 

possibilita diversas significações, acarretando em variedade de sistemas de signos 

compostos por polissemia, transversalidade ou transdisciplinaridade. Acredita que para 

se compreender a memória social é preciso indagar-se sobre o direcionamento que a 

concepção deste conceito o levará, o que se pode esperar disto e como deve-se engajar 

na espera. 

Menezes (1984) crê que a memória é seletiva, visto que nem tudo se registra, 

mas o que se registra nem sempre fica na consciência. Julga também que ela pode ser 

induzida e até mesmo forjada. Assim sendo, a memória não deve relegada ao passado, 

mas ser entendida como força viva no presente, pois “sem memória, não há presente 

humano, nem tão pouco futuro.” (MENEZES, 1984, p. 34). Torino (2013) valida a 

afirmação de Menezes (1984) quando considera que o que sabemos sobre o mundo e 

nós mesmos tem origem no passado e que de lá se buscam as memórias que nos 

identificam culturalmente.  



  
 

Essa possibilidade de buscar as memórias que se encontram no passado também 

faz parte do ambiente organizacional, possibilitando assim a rememoração de fatos que 

marcaram e/ou estão inseridos nas práticas e na história da instituição, constituindo 

assim a sua cultura organizacional. Nesse sentido, após a identificação de conceitos do 

campo da memória, acima realizada, faz-se necessária a conceituação de cultura 

organizacional para posterior relação com a memória institucional no Iphan. 

Robbins (2002) define cultura organizacional como a maneira pela qual os 

funcionários percebem as características da cultura da empresa, sendo esta percepção 

comum a todos. Chiavenato complementa a fala de Robbins quando define este campo 

como “o conjunto de hábitos e crenças, que foram estabelecidos por normas, valores, 

atitudes e expectativas e que são compartilhados por todos os membros da organização” 

(CHIAVENATO, 2012, p. 225).  

Pires e Macêdo (2006) ao escreverem sobre cultura organizacional, 

considerando o contexto das organizações públicas no Brasil, sintetizam as afirmações 

anteriores, pois consideram que conceito aborda um campo essencial para a construção 

da relação entre as pessoas e os objetivos organizacionais, legitimando assim o sistema 

de valores comuns a todos os seus membros e produzindo normas de comportamento 

que são reconhecidas e praticadas por todos. Para eles, 

As organizações estão inseridas dentro de um ambiente e interagem com ele, 
recebendo dele influências e influenciando-o. As pessoas que atuam nas 
organizações são agentes que contribuem para esse intercâmbio constante, 
sendo seus valores componentes para a formação da cultura da organização. 
(PIRES E MACÊDO, 2006, p. 87) 

 

Freitas (2011) cita Maryan Schall (1983) para definir que é através da 

comunicação que cultura organizacional se estabelece, se modifica e se cristaliza e que a 

mesma deve ser tratada como comunicação. A autora acredita que “De fato a interação 

social se dá via transmissão de mensagens, que resulta nas negociações das 

organizações com os seus diferentes públicos.” (SCHALL apud FREITAS, 2011, p. 60). 

Fleury et al (1996) justificam que “A comunicação constitui um dos elementos 

essenciais no processo de criação, transmissão e cristalização do universo simbólico de 

uma organização.” (FLEURY, 1996, p. 24) e Barbosa et al (2015) asseveram que “A 



  
 

comunicação faz parte e está presente em todas as formas de se expressar, seja ela 

verbal, escrita, simbólica ou corporal.” (BARBOZA et al, 2015, p. 67). 

 
  

Memória institucional no Iphan 
  
 

Barbosa (2013) considera que a memória institucional é uma (re) construção do 

passado e que existe um processo de escolha e de seleção daquilo que virá constituir-se 

enquanto memória de uma organização, pois “a cultura, os comportamentos, os 

símbolos, a identidade e a comunicação, o conjunto de elementos que formam a 

personalidade de uma empresa ou instituição, são os grandes pilares da memória” 

(BARBOSA, 2013, p. 16 apud BERGSON, 2006, p. 111). Explica que a memória dentro 

do contexto organizacional consiste em uma narrativa dentre as múltiplas narrativas que se 

considerem possíveis e que “sua construção deve ser alicerçada naquilo que foi ou é 

considerado relevante para cada indivíduo, para o grupo ou para a organização.” 

(BARBOSA, 2013, p. 17). 

Barbosa (2013) ao falar da evolução do conceito de memória nas organizações, 

traz um panorama da Alemanha, dos EUA, da Inglaterra, da Europa e do Brasil, 

partindo do ano de 1905, considerando o ambiente empresarial, em que surgiu a criação 

dos chamados “arquivos de memória”, a capacitação de funcionários para cuidar 

exclusivamente desses acervos e o advento de agências com historiadores 

especializados neste tipo de memória, até os dias atuais em que as empresas e as 

instituições se utilizam de projetos voltados para esta área como estratégia de gestão. 

Evidencia também o ambiente acadêmico, com o nascimento de estudos, a criação de 

disciplinas, debates possuidores de caráter histórico relacionados a este campo, bem 

como a relação de novos conceitos de memória e os novos contextos organizacionais. A 

autora justifica que, 

Observa-se a emergência dos estudos sobre memória de instituições e 
acontecimentos a partir da década de 1980, com os processos de 
democratização e lutas por direitos humanos e à expansão e fortalecimento das 
esferas públicas da sociedade civil. Esse cenário se refletiu no ambiente 



  
 

organizacional, que passou a sofrer maiores pressões dos públicos, mais 
diversificados e conscientes de seus direitos em razão do aumento da 
circulação de informações. (SABADINI et al, 2008, p. 13) 

 

Para Rueda, Freitas e Valls (2011), o movimento de valorização da memória 

institucional vem crescendo desde os anos de 1970, quando começou a ser tratada de 

forma sistemática na área da sociologia, antropologia e história, período em que as 

empresas passaram a perceber a importância de registrar e preservar a sua memória, a 

fim de proporcionar o próprio crescimento. De acordo com essas autoras, 

Falar sobre memória implica na possibilidade de abordagens históricas, 
psicológicas, filosóficas e de tantas outras áreas que já se debruçaram sobre 
esse tema devido às características e demandas de conhecimento da sociedade. 
Esta mesma sociedade desde os seus primórdios tenta salvaguardar sua 
história, no início de forma oral, depois com as inscrições rupestres em 
cavernas, os registros a partir da invenção e utilização da escrita, a revolução 
tecnológica em 1450 com os tipos móveis e a prensa de Gutenberg, a explosão 
documental e atualmente o ciberespaço1, ficando claro que a matéria-prima 
que permeia e que se torna mais importante nessa trajetória de cuidados é a 
informação. (RUEDA, FREITAS E VALLS, 2011, p. 79). 

 

Nas pesquisas realizadas por Rueda, Freitas e Valls (2011), as autoras 

encontraram poucos conceitos de memória associado ao termo institucional, sendo que 

em sua maioria estava aliada às expressões organizacional e a empresarial, definindo o 

mesmo campo de estudos. Mas acreditam que este área “vem se fortalecendo com a 

utilização das novas tecnologias, proporcionando o acesso rápido a essas informações.” 

(RUEDA, FREITAS E VALLS, 2011, p. 78).  

Trazendo para essa discussão para a realidade do Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional, pode-se notar que esta autarquia vem adotando 

ferramentas e ações de comunicação com o intuito de preservar a sua memória, podendo 

ser consideradas como as mais representativas para ilustração neste artigo, a publicação 

“Memórias do Patrimônio”, a “Linha do Tempo” no Portal do Iphan e o “Prêmio 

Rodrigo Melo Franco de Andrade”. 

As publicações de nome “Memórias do Patrimônio”, herdeiras das publicações 

“Memória Oral”, foram criadas a partir de um projeto que visava socializar as 



  
 

entrevistas que foram realizadas pelo Núcleo de Editoração do SPHAN/Fundação 

Nacional Pró-Memória nos anos 80, com ex-funcionários do Iphan, que corroborou no 

reconhecimento da fonte oral como fundamental no processo de conhecimento da 

história desta instituição, teve o seu primeiro exemplar impresso em 2009, conforme 

pode ser visto abaixo. 

 

IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Memórias do Patrimônio – Entrevista 
com Judith Martins. Disponível em: 

<http://portal.iphan.gov.br/uploads/publicacao/SerMemPat_MemoriasPatrimonio_EntrevistaJudithMartin
s.pdf>. Acesso em: 08 out. 2017. 

 

A “Linha do Tempo”, no Portal do Iphan, instituída a partir do início das 

comemorações do aniversário de 80 da instituição, mostra um panorama do campo da 

preservação do patrimônio cultural no Brasil e no mundo, considerando os contextos 

políticos e sociais, além de informar um breve currículo dos seus diretores, cada um 

deles separado por período de atuação, bem como o presidente da república em 



  
 

exercício de seus mandatos, fazendo assim, um apanhado do ano de 1916 até o ano de 

2016. A seguir é possível ver a imagem desta linha do tempo: 

 

 

IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Linha do Tempo – Iphan 80 anos. 
Disponível em: <http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/1211>. Acesso em: 08 out. 2017. 

 

O Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade, que além de carregar o nome do 

fundador da referida organização em 1937, ajuda a contar a história institucional, 

contribuindo para a consagração da imagem deste no imaginário dos públicos do Iphan, 

encontra-se neste ano de 2017 em sua 30ª edição. Esta ação acontece anualmente, 

publicada através de edital e proporciona a seleção de trabalhos realizados por 

instituições, empresas ou pessoas, que sejam representativos do campo da preservação 

do patrimônio cultural, atribuindo-lhes um prêmio no valor de R$ 30. 000,00. Como 

critério, de acordo com o edital do presente ano, os concorrentes precisam desenvolver 

ações que “em razão da sua originalidade, vulto ou caráter exemplar, mereçam registro, 



  
 

divulgação e reconhecimento público.” (IPHAN, Edital do Prêmio Rodrigo Melo 

Franco de Andrade, 2017, p. 01). Consta abaixo a arte utilizada este ano na divulgação 

da edição do prêmio. 

 

 

IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. 30º Prêmio Rodrigo Melo Franco de 
Andrade. Disponível em: <http://portal.iphan.gov.br/noticias/detalhes/4070/30a-edicao-do-premio-

rodrigo-melo-franco-de-andrade-lanca-edital-renovado>. Acesso em: 08 out. 2017. 
 

Nota-se com essas tentativas de resgate da memória (as publicações “Memória 

Oral”, a “Linha do Tempo” no Portal do Iphan e o “Prêmio Rodrigo Melo Franco de 

Andrade”) através da história institucional, que o discurso de memória que fora 

resgatado ainda encontra-se enraizado e focado nos referenciais modernistas, do período 



  
 

de fundação do Iphan – chamado por alguns autores do campo da preservação do 

patrimônio de “fase heroica” 3, à época SPHAN – Serviço do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional. Assim sendo, a memória institucional apresenta-se neste contexto 

enquanto um campo de disputas entre as narrativas oficiais e as não-oficiais, tornando-

se a primeira a que prevalece no Iphan. 

No entanto, durante a confecção deste artigo e por demandar uma pesquisa 

aprofundada que caberia a busca desse tipo de informação em todas as representações 

desta instituição no Brasil, não se tem como mensurar se esse processo ocorre 

igualmente para a área central, localizada em Brasília, e para as suas superintendências. 

O que não limita a possibilidade de realização do referido levantamento posteriormente 

a fim de identificar se todos compartilham das mesmas memórias, quais são essas e se 

correspondem às oficiais. A título deste trabalho, houve uma discussão partindo dos 

aspectos observáveis dessa memória institucional, caracterizada pelas práticas 

anteriormente listadas. 

 

Considerações Finais 

 

As práticas organizacionais precisam refletir a memória institucional, seja ela 

técnica ou histórica, visto que os acontecimentos que compõem a história da 

organização estão impregnados de fatos e sujeitos que possuíam/possuem algum grau de 

importância e que contribuíram com ações e/ou trabalhos motivados pela conjuntura de 

demandas temporais ou situações sociais e pela política ou economia. Por isso não 

somente os elementos da memória oficial devem ser levados em consideração na hora 

de comunicar com os públicos de uma organização, e a salvaguarda deste legado precisa 

refletir a diversidade que compõe a sua cultura, esta que é reflexo das interações 

provenientes das relações entre as pessoas que atuam neste ambiente e o trabalho que 

juntas produziram. 

                                                
3 Período marcado pela busca da salvaguarda do patrimônio cultural colonial/barroca constituído por bens 
móveis e imóveis representativos da sociedade brasileira, conforme descrito no Decreto-Lei 25/1937. 



  
 

Assim sendo, a preservação da memória institucional, possibilita manter a 

organização viva no imaginário das pessoas que com a organização se relacionam, 

fortalece as suas bases, ajuda a entender o presente e subsidia, com referenciais 

consistentes, o planejamento de ações futuras, traz marcas dos sujeitos que dela 

fazem/fizeram parte, proporciona a compreensão dos limites e das diferenças de cada 

período/contexto organizacional. No que tange à comunicação organizacional, 

possibilita a construção de significados a fim de gerar identificação dos públicos de 

interesse com a instituição, além de contribuir para a fundamentação dos valores, dos 

vínculos e da identidade corporativa. 

Pensando no contexto do Iphan, torna-se necessário o seguinte questionamento: 

como uma instituição que se preocupa com a salvaguarda do legado brasileiro 

desenvolve tão poucas ações de comunicação que possibilitem a preservação da sua 

própria memória? Neste contexto os sujeitos e os lugares de memória acabam não sendo 

devidamente creditados e as suas ações acabam pouco difundidas dentro e fora do 

ambiente organizacional. 

Vale ressaltar que na falta de ações mais ousadas, que possibilitem preservação e 

a difusão da sua memória institucional, pode acarretar em desconhecimento sobre a 

instituição, o aparecimento e o fortalecimento de subculturas que não estejam 

harmonizadas com as narrativas oficiais da instituição, bem como constituir-se-ão 

entraves que dificultarão a utilização dos marcos institucionais como subsídio 

importante no processo de integração entre os seus públicos (interno <–> instituição <–

> público externo).  

Conclui-se então que o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

precisa buscar outras formas de sistematizar suas memórias, além das anteriormente 

citadas. É necessário que busque também maneiras de socializá-las, apoiando-se em 

especial, nos avanços das tecnologias de comunicação, a fim de que esta organização 

seja (re) conhecida pelos públicos com os quais se relaciona. 
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