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RESUMO: Ao narrar sua história de vida ou de outrem, o sujeito mobiliza um arsenal de                
experiências. Ao reorganizar tais experiências e seus significados, outros EUs são instaurados,            
pois rememorar vai além de uma simples visita ao passado. Essa atividade está ligada às               
reavaliações, revisões, autoanálises e autoconhecimento (SOUZA, 2014). Na tentativa de          
compreender a escrita memorialista é necessário recorrer a conceitos em torno de identidade,             
memória e história. Não há identidade sem memória [assim como lembrança e esquecimento]             
porque somente esta permite a autoconsciência da duração. [...] Por outro lado, não pode              
haver memória sem identidade, pois o estabelecimento de relações entre estados sucessivos do             
sujeito é impossível se este não tem a priori, um conhecimento de que tal cadeia de sequências                 
temporais pode ter significado para ele (CANDAU, 2011). É no plano discursivo que o sujeito               
elabora sua memória e a partir dela sua identidade - no e pelo discurso - os sujeitos se                  
revelam, pelo dito e não dito. Dessa forma, escritos (auto) biográficos não são um simples               
registro, são a presença da memória seletiva, enquadrada em um espaço de ressignificações.             
Estes vão bem além da narrativa de vida de uma dada pessoa, passando por interesses               
múltiplos, pode ser um forte instrumento político e modificador histórico. Imbuídos dessa            
compreensão, tentaremos demonstrar como alguns desses gêneros revelam uma “vontade de           
memória”. Dentre a variedade de discursos que toma seu produtor como referente, podemos             
apresentar a seguinte distinção formal: a) (auto)biografia como uma narrativa quase sempre            
recapitulativa e retrospectiva, centrada na vida do indivíduo que a cria; b) diário, igualmente              
centrado na vida do indivíduo que o escreve, sendo um registro mais “imediato” a partir dos                
acontecimentos diários; c) memórias, anotações e reflexões sobre “fatos”, em que a            
centralidade do Eu se distende por um ambiente social, d) a correspondência pessoal, em que               
o Eu dedica-se e expõe-se a compartilhar de sua intimidade com um destinatário específico.              
Entendendo que o modo de produção de discursos que gira ao redor do Eu e das                
problemáticas da identidade e da memória constitui um campo instigante, atravessado por            
diversos saberes, na medida em que se trata de revisitar criticamente a certeza da distinção e                
dos limites dos gêneros discursivos, convidamos pesquisadores a apresentarem projetos (em           
andamento ou concluídos) que possam contribuir com essa reflexão. 
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