
Memória colaborativa pode explicar mais sobre como os eventos são lembrados 
 
Um pesquisador cujo cônjuge tinha demência elaborou uma pesquisa que investigou como a 
memória pode ser algo conjunto. Alguém que compartilhe e valide as memórias é algo 
importante para lembrarmos o passado. 
 
Suparna Rajaram, pesquisador da Universidade de Stony Brook, nos EUA, passou a investigar 
o que é chamado “memória colaborativa”, ou seja, como a memória se molda a partir de 
contextos sociais, após a morte de sua esposa. O evento impactou sua própria saúde e a 
investigação dos motivos que levaram a isso gerou a pesquisa de sua autoria publicada no 
periódico Current Directions in Psychological Science. 
 
Estudos anteriores haviam indicado que a memória colaborativa tem pontos positivos e 
negativos. Uma memória em grupo pode ter mais detalhes do que as lembranças de uma 
única pessoa, mas a totalidade de eventos é mais forte nos indivíduos. Isso indica que a soma 
das partes de uma memória determinada é maior que o conjunto, apesar da pouca acuidade 
dos detalhes pequenos. Essa falta da totalidade quando o conjunto lembra algo é chamado 
“inibição colaborativa” e atinge tanto pessoas íntimas quanto indivíduos que mal se conhecem, 
e independe da idade. 
 
Isso porque, diz o autor, cada pessoa se lembra de um evento – seja um teste com palavras 
seja algo mais ligado aos sentimentos – da sua própria maneira. Quando o grupo se junta para 
lembrar o evento, essa estratégia particular se perde e a narrativa usada pode inibir certas 
ações ou situações (é o “esquecimento colaborativo”). E há também o chamado “contágio 
social” de erros. Isso quer dizer que quando um dos membros de um grupo que se lembra de 
algo comete um erro, os demais têm dificuldades de invalidar a memória errônea. 
 
Mas há também o lado positivo do aprendizado colaborativo, e é por isso que ele funciona com 
as pessoas. Todos retêm informações diferentes para cada evento e após um tempo uma 
reunião das pessoas que participaram de um evento pode contribuir para que cada um saiba 
um pouco mais sobre o que aconteceu, corrigindo prováveis erros e expandindo o nível de 
retenção das informações. O processo de corrigir a memória alheia é chamado de “nivelação 
de erros” e há também a “interpretação cruzada”, em que as pessoas podem ajudar os outros 
membros do grupo a relembrar partes de um evento. 
 
O trabalho de Rajaram pode ajudar, no futuro, a entender melhor como a consolidação da 
memória em ambientes sociais – salas de aula, instituições diversas, comunidades ou mesmo 
países – ocorrem. “Se um pequeno grupo pode remodelar uma memória, então é possível 
dizer que podemos entender melhor como cada indivíduo trabalha a questão da perspectiva e 
do ponto de vista em um evento. Isso pode servir de modelo para saber como as identidades e 
as histórias pessoais ou em grupo são modeladas”, diz o pesquisador. 
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