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CHAMADA PARA SUBMISSÃO DE TEXTOS 
A Revista Memória em Rede, periódico semestral do Programa de Pós-Graduação em Memória Social 
e Patrimônio Cultural da Universidade Federal de Pelotas, ISSN 2177-4129, Qualis B1 nas áreas 
Interdisciplinar e História, abre o período para submissão de propostas a serem avaliadas para 
publicação no segundo número de 2015 (nº13/v.07) com lançamento previsto para 30 de junho de 
2015. As propostas devem ser apresentadas de acordo com as normas de publicação da revista e 
deverão atender a seguinte temática: 

LUGARES DE MEMÓRIA 
A expressão “lugares de memória”, concebida pelo historiador Pierre Nora em seus estudos sobre 
memória e identidade na França no começo da década de 1980, é o eixo temático do dossiê ora 
proposto. Em seus questionamentos Nora adverte que os grupos sociais, sejam estes as próprias nações 
ou as comunidades sofreram mudanças profundas em seu vinculo com o passado. O homem passou a 
interrogar as tradições, ou seja, já não se reconhece mais como portador dessa herança (Nora, 1993). 
Também a ideia de memória coletiva, que definia uma nação, modifica-se: “a nação não é mais o quadro 
unitário que encerrava a consciência da coletividade”. Segundo Nora, vivemos na oscilação entre o 
memorial e o histórico - passagem de uma história totêmica para uma história crítica: é o momento dos 
lugares de memória (p.14). 

Sem dúvida a existência desses lugares também nos obriga a discutir novamente os processos de 
constituição do patrimônio, da própria evolução do conceito, das representações normativas e por 
vezes conflitivas da cultura e da diversidade dos grupos e comunidades. O que entra em jogo aqui são os 
princípios de valorização de expressões culturais cada vez mais associados aos contextos locais.  

Nesta oportunidade nos propomos analisar as múltiplas acepções da expressão “lugares de memória”, 
em seu mais amplo sentido, que inclui os memoriais e os monumentos, os museus e os arquivos, as 
comemorações e os acontecimentos, as instituições, as tradições culturais e políticas, os objetos de 
memória, os lugares intangíveis (lugares de memória sonora, gastronômica, dos rituais, das danças, das 
paisagens etc.) lugares que simbolizam memórias políticas, memórias de sofrimento, ou lugares de 
memória de trabalho, de tradições, de festividade, de religiosidade. Em definitivo lugares como 
expressão dos grupos humanos, sua memória e sua identidade, seus interesses, conflitos e paixões. 

Partindo da compreensão que um conceito pode ser modificado pelo uso que dele é feito, abrimos esse 
dossiê da Revista Memória em Rede para que possa acolher diferentes contribuições, acepções e usos 
dos lugares de memória, tecidas na perspectiva teórica e metodológica da interdisciplinaridade. 

 A submissão deverá ser efetuada conforme o seguinte cronograma: 

Nº Data limite para submissão Período de Avaliação Data de revisão Data de publicação 

V.07/ n
o
 13 Até 13 de março Até 14 de abril Até de 07 de junho 30 de junho 

Observações: 
Os autores dos artigos devem necessariamente possuir o título de doutor. Se houver coautoria o 
primeiro autor deve ser doutor e os demais podem ser doutorandos. Esta exigência não se aplica às 
demais sessões. As normas para submissão de propostas devem ser acessadas em 
http://ich.ufpel.edu.br/memoriaemrede. 


