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RESUMO  

O trabalho tem como objeto de pesquisa o grupo do Facebook “Mariana do Fundo do Baú” 
e analisa, por meio da etnografia virtual, o uso das redes sociais digitais na produção de 
narrativas de construção da memória coletiva da cidade de Mariana/MG a partir das 
postagens de fotos pelos membros da comunidade virtual e das práticas de textos nos 
comentários das fotos. Por meio de compartilhamento de fotos antigas, em sua maioria de 
acervos privados, junto com os comentários dos membros que colaboram com a construção 
da memória acionada pelas imagens, a comunidade do Facebook rememora fatos, pessoas e 
acontecimentos da cidade e atua como instrumento de fortalecimento da relação de pertença 
dos indivíduos enquanto integrantes de um grupo social. 
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IMAGINED CITIES: THE COLABORATIVE CONSTRUCTION OF 
COLLECTIVE MEMORY NARRATIVES ON FACEBOOK 

 
 

ABSTRACT  

This article has as research objective the Facebook group “Mariana do fundo do Baú” and 
analyze, through virtual ethnography, the use of digital social networks in the production of 
narratives of collective memory construction in Mariana city - MG, from  photo posts by 
members of the virtual community and  from the writing practices in the photo comments. 
Through old photos sharing, mostly from private collection, and comments from 
community members who  contribute to the construction of the memories triggered by the 
images, The Facebook community remember facts, people and city events and acts as a 
strengthening instrument of the people belonging relation while members of a social group. 
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Introdução 

 O presente trabalho busca analisar o uso das redes sociais digitais na construção de 

narrativas de memória coletiva da cidade de Mariana/MG. Para realizar a análise proposta, 

temos como objeto de investigação o grupo do Facebook “Mariana do Fundo do Baú” e 

nosso estudo parte das postagens de fotos e das práticas de comentários realizadas pelos 

membros dessa comunidade virtual.  

Por meio de compartilhamento de fotos antigas, em sua maioria de acervos 

privados, junto com os comentários dos membros que contribuem com a construção da 

memória acionada pelas imagens, a comunidade do Facebook rememora fatos, pessoas e 

acontecimentos da cidade e atua como instrumento de fortalecimento da relação de pertença 

dos indivíduos enquanto integrantes de um grupo social. Nosso objetivo é entender o uso 

do Facebook na construção de memórias coletivas e abarcar as representações da cidade de 

Mariana nas narrativas construídas pelos membros dessa comunidade virtual. 

 Presenciamos, atualmente, um grande crescimento na produção de narrativas de 

memória na sociedade, um recorrente apelo ao passado na tentativa de unificar experiências 

individuais e coletivas, como algo que dê sentido e coerência ao presente ao mesmo tempo 

em que nos permita guiarmo-nos para o futuro com o sentimento de continuidade e 

permanência.  

Fruto dos constantes avanços tecnológicos, as redes sociais digitais vêm sendo 

usadas pelas pessoas nos processos de rememorações e na promoção das narrativas de 

memórias que traduzem as experiências que os constituem enquanto sujeitos.  

As cidades têm sido objetos constantes de rememoração, uma vez que elas são palco 

de práticas sociais que resultam no elo afetivo entre os indivíduos e um determinado lugar. 

A partir dessas ligações emocionais se processa a elaboração de narrativas de memórias que 

atuam como instrumento do fortalecimento de pertença dos indivíduos a este lugar portador 

de lembranças e significados. 

Para entendermos um pouco esse fenômeno, refletiremos sobre a memória e o uso 

das redes sociais digitais no processo de rememoração ao logo de nossas análises. 

 

 



 

IX Encontro dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação de Minas Gerais 
https://ecomig2016.wordpress.com/ | ecomig2016@gmail.com 

 

As narrativas da memória 

Compreendida como a faculdade humana responsável pelo armazenamento e 

conservação das experiências vividas no passado que “remete-nos em primeiro lugar a um 

conjunto de funções psíquicas, graças às quais o homem pode atualizar impressões ou 

informações passadas ou que ele representa como passadas” (LE GOFF, 2003, p.419), a 

memória é estudada por diversas áreas do conhecimento como a psicologia, a psiquiatria, a 

biologia, a filosofia, a antropologia, a sociologia, dentre outras, sob diferentes perspectivas. 

 Para a concepção deste estudo, trabalharemos com o conceito de memória em seu 

caráter social, entendida como uma construção derivada das sociabilidades que ocorrem 

cotidianamente. Conforme Pollak (1992), “a memória é um fenômeno construído social e 

individualmente, a qual possui uma relação estreita com o ‘sentimento de identidade’”. 

(POLLAK, 1992, p.204).  Assim também elucida o antropólogo Joel Candau:  
a memória é acima de tudo uma reconstrução continuamente atualizada do 
passado, mais do que um constituição fiel do mesmo: ‘a memória é de fato 
mais um enquadramento do que um conteúdo, um objetivo sempre 
alcançável, um conjunto de estratégias, um ‘estar aqui’ que vale menos 
pelo que é do que pelo que fazemos dele (CANDAU, 2011, p.9) 

Para Margarida Neves, o conceito de memória abarca diversas potencialidades de 

forma abrangente e polifônica:  

O conceito de memória é crucial porque na memória se cruzam passado, 
presente e futuro; temporalidades e espacialidades; monumentalização e 
documentação; dimensões materiais e simbólicas; identidades e projetos. É 
crucial porque na memória se entrecruzam a lembrança e o esquecimento; 
o pessoal e o coletivo; o individuo e a sociedade; o público e o privado; o 
sagrado e o profano. Crucial porque na memória se entrelaçam registro e 
invenção; fidelidade e mobilidade; dado e construção; história e ficção; 
revelação e ocultação. (NEVES, 1998, p.218) 

O sociólogo Maurice Halbwachs elucida que a memória, mesmo que aparentemente 

particular, remete a um grupo de referência, uma vez que o indivíduo carrega em si a 

lembrança, e esta sempre será ambientada na sociedade, pois “nossas lembranças 

permanecem coletivas e nos são lembradas por outros, ainda que se trate de eventos em que 

somente nós estivemos envolvidos e objetos que somente nós vimos” (HALBWACHS, 

2006, p.30) 

 Halbwachs salienta que o grupo de referência é um grupo do qual o indivíduo, de 

alguma forma, faz parte e com o qual este sujeito estabeleceu uma comunidade de 
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pensamentos, identificando-se e confundindo o seu passado, a sua história. O grupo está 

presente para o indivíduo não necessariamente pela sua presença física, mas pela 

possibilidade que o indivíduo tem de retomar os modos de pensamento e a experiência 

comum próprios desse grupo. O dinamismo das relações sociais presentes em um dado 

grupo dá vitalidade às imagens que constituem a lembrança. Portanto, a memória é sempre 

resultado de um processo coletivo de rememoração e está sempre inserida num contexto 

social preciso. 

 A partir disso, há entre a memória individual e a memória coletiva, uma relação de 

reciprocidade. Segundo Halbwachs:  
para que nossa memória se aproveite da memória dos outros, não basta 
que estes nos apresentem seus testemunhos: também é preciso que ela não 
tenha deixado de concordar com as memórias deles e que existam muitos 
pontos de contato entre uma e outras para que a lembrança que nos fazem 
recordar venha a ser construída sobre uma base comum (HALBWACHS, 
2006, p. 39) 

As rememorações têm a base de suas construções nas narrativas, pois ao narrar-se o 

sujeito mobiliza seu arsenal de experiências e dá vida a sua história, contribuindo para a 

constituição da história de um coletivo. Como define Barthes: 

Inumeráveis são as narrativas do mundo. (...) Sob estas formas quase 
infinitas, a narrativa está presente em todos os tempos, em todos os 
lugares, em todas as sociedades, a narrativa começa com a própria história 
da humanidade, não há, não há em parte alguma, povo algum sem 
narrativa; todas as classes, todos os grupos humanos têm suas narrativas 
(BARTHES, 1971, P.18 apud SANTAELLA, 2005, P.317) 

As narrativas enquanto suporte do homem como ser no mundo fornecem meios para 

que o indivíduo construa representações de si e dos acontecimentos que o constituem 

enquanto sujeito, uma vez que “nossas vidas são acontecimentos narrativos (MOTTA, 

2013, p.17). Na junção da memória com a narrativa se processa a concepção dessas 

referências de si, onde “a memória é retenção do passado atualizado pelo tempo presente. 

Articula-se com a vida através da linguagem, que tem na narrativa uma de suas mais ricas 

impressões (...). É matéria prima para o conhecimento histórico. É reflexão do homem 

sobre sua vida e seu tempo. (DELGADO, 2006, p.59).  Ainda segundo a historiadora 

Lucília Delgado:  

As narrativas, tal quais os lugares de memória, são instrumentos 
importantes de preservação e transmissão das heranças identitárias e das 
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tradições. Narrativas sob a forma de registros orais ou escritos são 
caracterizados pelo movimento peculiar à arte de contar, de traduzir em 
palavras as reminiscências da memória e a consciência da memória no 
tempo (DELGADO, 2003, p.22) 

 Halbwachs (2006) nos esclarece que por meio da “adesão afetiva” a memória 

reforça a coesão social à medida que proporciona aos sujeitos o sentimento de 

pertencimento a uma “comunidade afetiva”, grupo que compartilha memórias. Esta 

comunidade afetiva é o que permite atualizar uma identificação com a mentalidade do 

grupo sobre o passado e retomar o hábito e o poder de pensar e lembrar como membro do 

grupo. 

As lembranças compartilhadas por um dado grupo iniciam um processo de 

rememoração, onde essas memórias são traduzidas pelas narrativas. Segundo o autor: 
A rememoração está situada na encruzilhada das redes de solidariedade 
múltiplas em que estamos envolvidos. Nada escapa à trama sincrônica da 
existência social atual, é da combinação desses diversos elementos que 
podem emergir aquela forma que chamamos lembrança, porque a 
traduzimos em uma linguagem (HALBWACHS, 2006, p.12) 

As narrativas de memória ao reconstruir experiências particulares ou coletivas 

sitiadas no passado atuam como um meio de lidar com o tempo e com o espaço. Produtos 

do funcionamento de um grupo social, as narrativas da memória não são um dado que se 

transmite imutável, elas são uma produção histórica, uma construção que se inscreve na 

história, principalmente na história das relações dos grupos sociais entre si. Pois “a 

lembrança é uma larga medida, uma construção do passado com a ajuda de dados 

emprestados do presente e, além disso, preparadas por outras reconstruções feitas em 

épocas anteriores e de onde a imagem de outrora manifestou-se já bem alterada 

(HALBWACHS, 2006, pp. 75-76) 

Jacques Le Goff (2003, p.476), acentua que a memória representa “um elemento 

essencial do que se costuma chamar identidade, individual ou coletiva, cuja busca é uma 

das atividades fundamentais nos indivíduos e das sociedades de hoje, na febre e na 

angústia”. Assim como ratifica Pollak ao afirmar que “a memória é um elemento 

constituinte de identidade na medida em que ela é também um fator extremamente 

importante do sentimento de continuidade e de coerência de uma pessoa ou de um grupo 

em sua reconstrução de si” (POLLAK, 1992, p.204 ) 
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 O indivíduo, enquanto ser social, carrega em si o desejo e a necessidade de viver em 

conjunto, para que assim seus anseios ganhem legitimidade à medida que ele passe a servir 

a um propósito em comum. Esse coletivo é dotado de elementos que o configuram, como as 

práticas e as relações sociais específicas que formam e moldam os atores sociais desse 

grupo ao longo do tempo, e dão vida às construções de memória que abrigam as 

experiências de vida comuns aos indivíduos, pois “os indivíduos percebem-se – imaginam-

se, como diria Benedict Anderson – membros de um grupo e produzem diversas 

representações quanto à origem, história e natureza desse grupo” (CANDAU, 2011, p.25).  

 A construção das narrativas de memória coletiva possui elementos que resultam na 

identidade de quem compartilha lembranças em comum. “A identidade coletiva é o sentido 

que cada um tem de si mesmo como membro de um grupo social ou coletividade, é um 

sentido de pertença, de ser parte de um grupo social que tem uma história própria e um 

destino coletivo” (THOMPSON, 2011, p.241). 

A identidade de um grupo depende de uma negociação desempenhada nas 

interações sociais. Como define Montiel, “A identidade de um grupo social é uma criação 

coletiva que se configura no tempo e na história, e, portanto, está em permanente devir” 

(MONTIEL, 2003, p.24)  

Muitas vezes a identidade coletiva é constituída com referência no elo afetivo entre 

as pessoas e um lugar físico, sendo assim, ao ser ativada, a identidade dá sentido a um 

território, pois ela está ligada a um local, que exprime a ideia de um espaço delimitado que 

abrange as práticas sociais dos indivíduos. Acionada pelas narrativas de memória, a 

identidade é uma construção que deriva das interações sociais que ocorrem cotidianamente 

nesse espaço. 

Quanto mais sólidas são as ligações emocionais dos indivíduos com esses lugares, 

maior será o sentimento de pertencimento desses sujeitos em um grupo ou comunidade. 

Sentimento esse, por sua vez, indispensável para a consolidação e preservação de um 

determinado agrupamento de pessoas.  

Para Le Bourlegat (2006), o sentimento de pertença surge das relações e interações 

que acontecem entre os moradores de um determinado lugar. Deste sentimento resulta a 

identidade dos grupos, comunidades e sociedades. Nesse processo, as narrativas de 

memória coletiva atuam como um instrumento de fortalecimento do sentimento de pertença 
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dos indivíduos enquanto integrantes de um grupo social determinado pela relação que se 

instaura entre este grupo e seu espaço vivido. 

Esse processo, mesmo que inconscientemente, leva a um desejo de memória, de 

algo que dê sentido de continuidade e permanência. Para Pierre Nora, no fundo, “a 

necessidade de memória é uma necessidade de história” (NORA, 1993, p.14). A partir 

disso, de acordo com o autor, o indivíduo arquiteta “lugares de memória”, espaços onde a 

história e a memória permitam tanto o sentido de identidade quanto o de permanência: “o 

sentimento de identidade torna-se residual nos locais”, diz. (NORA, 1993, p.7) 

O anseio de memória induz os sujeitos ao constante retorno ao passado, na busca de 

referências do “eu” e do “meu” lugar no mundo, levando-nos a uma cultura de valorização 

do passado como elemento que dá coerência ao presente, à nossa própria experiência 

vivida. 

Esse retorno ao passado acorda com o que Andreas Huyssen diz sobre a 

contemporaneidade, marcada, mais precisamente a partir da segunda metade do século XX, 

por um constante reavivamento do passado, pelo surgimento de uma cultura da memória 

estimulada por “uma crescente instabilidade do tempo e pelo fraturamento do espaço 

vivido” (HUYSSEN, 2000, p.20), provocados, entre outros fatores, pela sobrecarga de 

informações e pelo avanço tecnológico. 

O avanço tecnológico, acontecimento significativo da modernidade, afeta não 

apenas o desejo de memória, mas também reflete nos processos de rememoração, uma vez 

que a construção de narrativas de memória ocorre cada vez mais por intermédio de aparatos 

midiáticos, entre eles as mídias sociais digitais, como o Facebook, objeto do nosso estudo. 

 

“Mariana do Fundo do Baú”: o Facebook na construção de memórias coletivas 

As constantes inovações tecnológicas, especialmente as tecnologias relacionadas à 

informação e à comunicação, refletem nas transformações que ocorrem na sociedade e 

criam um ambiente no qual as sociabilidades têm sido impactadas por essas novas 

tecnologias, ao mesmo tempo em que suas relações, de algum modo, moldam a forma 

como essas ferramentas tecnológicas são usadas pelos indivíduos em seus relacionamentos 
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e práticas, que estão cada vez mais inseridos nos ambientes virtuais desenvolvidos com o 

advento da internet. 

Estes ambientes virtuais possibilitam que os indivíduos se relacionem sem a 

limitação da barreira do tempo e do espaço, ocasionando inúmeros processos de 

transferência e trocas de informação e conhecimento. 

Os laços sociais provenientes das redes sociais, definidas por Raquel Recuero 

(2009, p.25) como “um grupo de pessoas compreendido através de uma metáfora de 

estrutura composto por laços sociais, onde cada indivíduo e suas conexões representam 

nós”, com o desenvolvimento do ambiente virtual, tiveram a possibilidade de serem 

transferidos para o ciberespaço, onde relacionamentos são avigorados ou criados nas 

chamadas redes sociais digitais, em tempo real e sem barreira de tempo ou distância.  

Segundo Safko e Brake (2010), as redes sociais digitais estão relacionadas às 

atividades, práticas e comportamentos entre indivíduos de uma comunidade que se reúnem 

em ambientes online para dividir informações, conhecimentos e opiniões, utilizando as 

ferramentas próprias dos diferentes tipos de sites de redes sociais digitais. Assim também 

define Carolina Terra (2011) ao dizer que a rede social digital é “utilizada pelas pessoas por 

meio de tecnologias e políticas na Web com fins de compartilhamento de opiniões, ideias, 

experiências e perspectivas.” (TERRA, 2011, p.86) 

Esses sites ao permitirem o compartilhamento de narrativas em seus mais diversos 

formatos abrem espaço para a criação colaborativa de conteúdo e interação social. Assim, 

as redes sociais digitais podem ser definidas como uma “ferramenta que permite 

compartilhar informações sobre si mesmo e sobre seus interesses com amigos, colegas de 

profissão e outros” (SAFKO; BRAKE, 2010, p.18). 

O recente nascimento das redes sociais digitais tem criado novas formas de 

mobilização e organização nos processos comunicacionais, transformando o modo como 

interagimos com o mundo, como compartilhamos e narramos nossas histórias.  

Nesse viés das redes sociais digitais, diversos atores utilizam-se desses meios para 

promovem narrativas de memórias, onde reconstroem suas experiências de vida ocorridas 

em um tempo passado em algum lugar específico. 

A apropriação das redes sociais digitais, definida por Recuero como “o uso das 

ferramentas pelos atores, através de interações que são expressas em um determinado tipo 
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de site de rede social” (RECUERO, 2009, p. 103), transformam essas mídias em 

ferramentas para a rememoração à medida que dão livre espaço e suporte para a construção 

de narrativas de memória. 

No Facebook, site de rede social para o qual se volta nosso estudo, multiplicam-se 

fanpages e grupos que se dedicam a construção da memória coletiva das cidades. Assim 

acontece com a cidade de Mariana, município mineiro situado a 123 km da capital Belo 

Horizonte.  

Mariana é a primeira cidade e a primeira capital do Estado de Minas Gerais. O 

município tem sua fundação no ano de 1711, período do ciclo do ouro no Brasil. Marcada 

por relíquias e casarios coloniais que contam parte da história do país, a cidade de Mariana 

também é palco do nascimento de personagens representativos da cultura brasileira. Entre 

eles estão o poeta e inconfidente Cláudio Manuel da Costa, o pintor sacro Manuel da Costa 

Ataíde e o poeta Frei Santa Rita Durão, autor de Caramuru. 2 

A cidade tem suas representações realizadas pelas memórias dos membros da 

comunidade virtual “Mariana do Fundo do Baú”. Imagens antigas de lugares, pessoas e do 

cotidiano de tempos passados da cidade de Mariana são compartilhadas pelos membros do 

grupo, que geralmente escrevem um pequeno texto referenciando o espaço e o tempo da 

fotografia. Por meio de comentários nas postagens, relatos de cunho pessoal, os demais 

membros rememoram acontecimentos e ajudam a entender e a construir imaginários sobre a 

memória coletiva da cidade. 

“Mariana do Fundo do Baú” é um grupo público no Facebook e conta com mais de 

4.000 membros3. A comunidade foi analisada de 15 a 22 de outubro de 2016. O período de 

uma semana para a observação sistemática das práticas de publicações de conteúdo e de 

comentários realizados pelos participantes do grupo foi considerado, pois acreditamos que 

seria pertinente para o cumprimento de uma análise satisfatória para a realização deste 

estudo no tempo estipulado. 

No período de análise foram postadas 5 fotografias e outras 7 fotos que foram 

postadas em dias e/ou meses antecedentes receberam curtidas ou comentários nos dias de 

                                                             
2 Os dados foram retirados do site da Prefeitura Municipal de Mariana: 
http://www.pmmariana.com.br/historico 
3 4.018 até o dia 6 de novembro de 2016  https://www.facebook.com/groups/marianadofundodobau/?fref=ts 
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observação, voltando para o início do feed de notícias do grupo, figurando entre as 

publicações do período em questão. 

Os conteúdos das fotografias publicadas retratam lugares da cidade e as mudanças 

ocorridas durante o tempo, acontecimentos e festividades, figuras ilustres de Mariana, 

políticos em visita ao município, dentre outros registros. Devido ao espaço delimitado para 

a escrita do artigo, escolhemos entre o material coletado, recortes das narrativas realizadas 

por meio de comentários em três fotos para elucidar nossas reflexões, como veremos 

adiante. 

 A respeito da escolha da metodologia a ser aplicada para analisar a comunidade 

virtual, consideramos o uso da etnografia virtual, também conhecida como netnografia, 

uma forma interessante de interagir com o nosso objeto por ser capaz de proporcionar o 

levantamento de dados relevantes para a compreensão das dinâmicas sociais e culturais 

próprias do ambiente digital. 

Os procedimentos netnográficos ao atuarem no ponto de encontro da etnografia 

tradicional e virtual, onde “o pesquisador, semelhante ao que ocorre na etnografia 

tradicional, analisa, interpreta, observa uma comunidade, mesmo que seja no ciberespaço” 

(FERRAZ et. al., 2009, p.43), se apresentam “como uma possibilidade metodológica para a 

investigação de comunidades práticas e culturais situadas na Internet” (FERRAZ et. al., 

2009, p.42) 

  Os estudos netnográficos se beneficiam das características peculiares do 

ciberespaço e apresentam formatos facilitados de se estudar as comunidades virtuais, uma 

vez que a etnografia virtual, como definem Santos e Gomes, além de proporcionar o 

conhecimento por meio da experiência pessoal do pesquisador, apresenta facilidades como: 

a possibilidade de aprofundar o conhecimento sobre o grupo através do 
próprio ambiente virtual, evitando possíveis mudanças de 
comportamento; a facilidade de prescindir da transcrição visto que as 
conversas, vias de regra, são registradas por meio de textos, deixando o 
pesquisador em melhores condições de analisar outros elementos do 
contexto em que está inserido  (SANTOS; GOMES, 2013, P.8) 

A netnografia ao atuar em caráter qualitativo nos fornece um aparato metodológico 

que nos permite a realização de pesquisas em diferentes contextos virtuais de socialização, 

permitindo a concepção de análises de comunidades virtuais, vínculos emocionais e 

praticas sócias que se formam nesse espaço virtual. Como salienta Gebera:  
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A netnografia como proposta de investigação na Internet, enriquece as 
vertentes do enfoque da inovação e melhoramento social que promovem 
os métodos ativos e participativos dentro do espectro do qualitativo 
(metodologia e prática social), integrando-se ao que a Internet tem 
provocado em nosso cotidiano, transformações importantes nas maneiras 
como vivemos. (GEBERA apud FRAGOSO, RECUERO E AMARAL, 
2011, p.174) 

Dentre o conjunto de técnicas oferecidas pela netnografia, optamos pela utilização 

da observação não participante, da documentação e da descrição para realizarmos nosso 

estudo. Por meio dessas técnicas, efetuamos uma observação e análise das postagens e das 

interações dos membros dessa comunidade virtual com os conteúdos postados, bem como 

documentamos os diálogos que foram construídos por meio dos comentários presentes nas 

fotografias, e também realizamos a descrição das fotos aqui apresentadas tanto em seus 

conteúdos imagéticos quanto em seus números de curtidas e comentários. Assim, através da 

observação e da análise do comportamento de interação dos membros do grupo com as 

fotografias ao realizarem comentários nas postagens, visamos perceber como se procedem 

as construções das narrativas de memória da cidade de Mariana. 

A comunidade virtual “Mariana do Fundo do Baú” reúne amantes do passado que 

narram viagens no tempo provocadas pelas imagens compartilhadas no grupo. Como vemos 

pelas narrativas que se seguem nos comentários feitos na postagem da foto realizada pelo 

Membro 14. A foto em questão faz referência a dois casarões antigos da cidade situados na 

Praça da Sé, no centro de Mariana. 
Membro 1: [legenda a foto] Essa casa, não sei se foi postada, conhecida hoje como 
Casa dos Morais, fica na Praça da Sé. Era uma casa geminada. Foi adquirida 'a 
Arquidiocese pelo saudoso Lauro Morais, incansável batalhador pela preservação 
de Mariana para a criação de um museu particular que chegou, inclusive, a 
funcionar por algum tempo. Parte da casa, hoje, do lado direito pertence à família 
do saudoso artista plástico Aloísio Morais, em demanda com desapropriação 
injusta pelo Município, há muitos anos. A outra parte pertence ao Banco Itaú. Eu 
gostaria de chamar a atenção para um importantíssimo detalhe dessa casa que se 
trata de uma sacada toda protegida por treliçados de madeira. Esse tipo de sacada, 
raríssimo, só existe um, hoje em dia em Diamantina e se chama Muxarabe ou 
Muxarabiê. Esse tipo de Balcão protegido, em toda altura da sacada, por uma 
treliça de madeira, a fim de assegurar ventilação e sombra e, também, de poder 
olhar para o exterior sem ser observado. Testemunha da influência árabe na 

                                                             
4 Optamos por identificar os membros que comentam nas fotografias com números de acordo com a ordem 

em que comentam.  A cada fotografia analisada, iniciamos uma nova identificação dos indivíduos que 
interagem com a postagem, logo os membros assim identificados são referentes a cada fotografia. 
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arquitetura ibérica foi trazida pelos portugueses e marca algumas casas coloniais 
brasileiras. O Banco Itaú poderia resgatar esse Muxarabiê, que seria um grande 
ganho para a nossa belíssima arquitetura do passado. 
Membro 2: Meus avós, Antônio Dias e Maria José Goulart Dias, moraram na casa 
que hoje pertence ao banco itau. Parabéns pela riqueza de detalhes. Acho que toda 
arquitetura antiga deveria ser restaurada, e preservada. 
Membro 3: A casa do lado direito pertencia ao Mons. José Cotta. 
Membro 1: [em resposta] Sim [cita membro 3]. Eu era menino e me lembro dele, já 
bem idoso morando ali. Sua religiosidade e fé era admirável e tão elevada ao ponto 
de exorcizar pessoas acometidas do mal. 
Membro 4: Esta casa não pertence ao município, pertence a minha família. O 
processo de desapropriação teve início há 14 anos por diferenças politicas e até hj 
nada foi feito dela... O município tem apenas a posse do imóvel 
Membro 1: [em resposta] Tem razão [cita membro 4] E é lamentável que essa 
questão de uma brusca e injusta desapropriação pelo Município, não tenha um fim 
que todos almejamos para sua família. Ou seja, a devolução do imóvel ou uma 
indenização compatível com o mercado imobiliário de Mariana. 
Membro 5:Caríssimo [cita membro 1], registro que esta casa foi tb de meu avo 
materno que ao lado instalou uma fábrica de macarrão movida por tração animal, 
talvez a primeira do gênero no nosso estado. Nesta casa também viveu já na fase de 
minha infância o Cônego Juca Cotta, que nela praticava frequentes ritos de 
expulsão de entidades demoníacas, que para sua intercessão acudiam os possessos. 
Este prelado era também capelão celebrante assíduo da missa das seis para as irmãs 
do Santo Estevão e eu então usuário do trem que saia para Ouro Preto as cinco e 
trinta cruzava com ele frequentemente e por ele era abençoado.  
Membro 1: [em resposta] Caro amigo [cita membro 5] do Cônego Juca Cota eu já 
sabia e o conheci nos idos menino. Mas do seu avô materno não sabia. São 
histórias que agregam, ainda mais, valor aos imóveis históricos de nossa Mariana. 
Membro 6:Gente, que história incrível!!! Quando Cônego Cota morou nessa casa 
eu achava que ele era uns dos primeiros moradores 
Membro7: [cita membro1] esta casa não era do Cônego Cota aonde roubávamos 
jabuticaba? 
Membro 1: [em reposta] Sim, era essa mesmo, amigo [cita membro 7]  
Membro 8: Que saudade da minha casa, onde fomos muito felizes. Saudade desse 
tempo!!! 

 

(Recorte dos comentários realizados na postagem da foto que conta com 201 curtidas e 28 

compartilhamentos e 26 comentários até a data do último acesso: dia 7 de novembro de 2016) 

Como se percebe na narrativa construída, a sociabilidade criada sobre os lugares de 

memória da cidade, a troca de informações e as citações entre amigos são práticas comuns 

nessas comunidades virtuais. Os imaginários sobre as memórias são negociados 

coletivamente, num ambiente de constante troca, em que experiências de vida são 

compartilhadas e informações sobre lugares, pessoas e acontecimentos são acrescidas pelos 

participantes.  
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O outro, por meio de seus depoimentos, ratifica, complementa e torna mais exato o 

processo de rememoração. Para Halbwachs (2006, p.25), “se nossa impressão pode apoiar-

se não somente na nossa lembrança, mas também sobre a de outros, nossa confiança na 

exatidão de nossa evocação será maior, como se uma mesma experiência fosse começada, 

não somente pela mesma pessoa, mas por várias”. 

A construção de narrativas de memória é acionada pelas fotografias compartilhadas, 

uma vez que as imagens, ao provocar o sentimento de familiaridade nos indivíduos, criam 

referências para o processo de rememoração. Como destaca Sontag (2003), “as imagens 

traçam rotas de referência e servem como totens de causas: um sentimento tem mais chance 

de se cristalizar em torno de uma foto do que de um lema verbal. E as imagens nos ajudam 

a construir e revisar nossa noção de um passado mais distante.” (SONTAG, 2003, p.72). 

Essa familiaridade causada nos sujeitos pelas imagens gera uma adesão afetiva entre 

os indivíduos no processo de rememoração, como percebemos pelos comentários da foto 

compartilhada pelo Membro 1, onde há o registro da Praça Gomes Freire, conhecida 

também como Jardim, localizada no centro da cidade. 
Membro 1: [legenda a foto com um poema] Foi assim, como em muitas outras praças, em 
muitos outros jardins... 
Por vezes, em uma só noite. Única noite, pois que se fez diferente de todas as outras,  de 
todos os tempos que vieram... 
Um só caminhar, duas emoções conversando todos os silêncios...  
Sem amanhã... (Ora o amanhã!) 
Toda a vida numa só noite...  
Completa...  
Onipresente...  
Que importa se uma só? 
Mãos roçando carinhos incidentais e os olhos cegos de emoção...  
Sonhos comuns e tão deslumbrados e, aquele espaço,  
aquele tempo, aquele sentimento, quase secreto e novo em que só eles existiam...  
E, que nunca reencontraram mais...  
Histórias de cada um, histórias de todo mundo...  
Também é disso que a vida se faz! De praças, de jardins e de sentimentos sempre 
emocionados!... 
Membro 2:  Nossa!!!!!!!!!!!!!!!!!! Que saudade desse jardimmmm!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Era só 
descer a rua da vovó que chegava ai! Eita saudade! 
Membro 3: O tempo vai passando e a saudade vai crescendo sem que a gente possa deter o 
tempo e podar a saudade... eta Mariana transbordante de saudades de todos nós... 
Membro 4: Bonitos versos. Se aplicariam, sem dúvida, para muitos de nós. 
Membro 5: Parabéns! Muito bem dito os versos que retratam uma época que não se 
desgasta! 
Membro 6: Esse Jardim tem muita história......quem se lembra do pão molhado ofertado 
àqueles que arrumavam uma namorada........ 
Membro 4: [comenta novamente] Pão molhado: especialidade do bar de José Divino, depois 
de Toninho. 
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Membro 7: Lindo poema, maravilhosas e doces recordações de cada cantinho de nossa 
inequecível Mariana! 
Membro 8: Acho que ninguém tinha descrito tão bem este lugar e sentimentos que 
transitaram nesta praça. Parabéns! 
Membro 9: A realidade vivida e curtida e que virou saudade de um tempo que não volta 
mais. 
Membro 10: Em um banco, perto deste coreto, Eliana e eu começamos o nosso namoro. 
Namoro este sugerido a minha pessoa pela minha querida mãe Nenem Vieira. Ela atuou 
para muitos amigos como "Santo Antônio" casamenteiro. Foram 5 anos de namoro e 
noivado. Em 18 de setembro deste ano, completaremos 23 anos de casados. Muitos amigos 
comentavam com a gente, que o nosso namoro prometia dar certo. Dois caçulas de duas 
boas famílias. Sou um homem de muita sorte... E viva Mariana com nosso acolhedor 
jardim... 
Membro 11: Ah! Se esse jardim falasse... Eita tempo bom! Uma saudade que não se esvai. 

 

(Recorte dos comentários realizados na postagem da foto que conta com 123 reações com os ícones 
que representam o “curtir” e o “amei”, 63 compartilhamentos e 31 comentários até a data do último 
acesso: dia 7 de novembro de 2016) 

O compartilhamento dessa fotografia juntamente como poema atuou como um 

gatilho para um processo de rememoração coletiva acionada pelo afeto ao local retratado: o 

Jardim, onde “sentimentos que transitaram nessa praça” geraram “doces recordações”. A 

praça atua como um lugar sensível que atribui sentimentos e significados ao espaço e ao 

tempo. 

Pelo recorte acima observamos também o apego ao passado, à “época que não se 

desgasta”, que gerou a “saudade de um tempo que não volta mais”, “uma saudade que não 

se esvai”. Essa exaltação do passado, o saudosismo são marcas recorrentes nas narrativas 

de memória de lugares sensíveis.     

A rememoração coletiva da cidade elaborada pelas narrativas de memórias dos 

indivíduos que pertencem a essa comunidade virtual, promovem elementos que constituem 

a representação da cidade de Mariana, como podemos ver nos comentários realizados na 

foto que registra um Chafariz que acabou sendo demolido.  

 

Membro 1: Fonte luminosa na antiga praça da Estação, hoje praça JK. Anos 60, não sei o 
autor da foto. 
Membro 2: Lembro da inauguração da fonte. Quem era o prefeito? João Sampaio ou 
Euclides Vieira 
Membro 3: [em resposta ao membro 2] Euclides 
Membro 4: Muito lindo! Mariana, como você era linda! 
Membro 3:[em resposta ao membro 4] falou bem, era 
Membro 5: Que maravilha e que saudade ! 
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Membro 6: Quando acendiam as luzes coloridas, e abriam os chafarizes centrais e laterais, 
era lindo! 
Membro 3: lembranças, doces lembranças 
Membro 7: Era muito linda !!! 
Membro 8: Como a praça era linda. 
Membro 9: Nos brincávamos muito nesta praça quantas saudades 
Membro 10: Saudade da Mariana bucólica, linda... 

 

 (Recorte dos comentários realizados na postagem da foto que conta com 123 reações com os ícones que 
representam o “curtir” e “amei”, 63 compartilhamentos e 31 comentários até a data do último acesso: dia 7 
de novembro de 2016) 

Pelas narrativas de memória realizadas pelos membros do grupo, percebemos que a 

cidade tem representações afetivas e saudosistas da “Mariana bucólica, linda” que 

confrontam a cidade do passado com a cidade atual como vemos nos comentários  “Muito 

lindo! Mariana, como você era linda” e “falou bem, era”. As representações da cidade de 

Mariana presente nas narrativas de memória da comunidade virtual refletem uma Mariana 

antiga, de um tempo passado que deixou saudades, exaltam a Mariana de outrora 

contrapondo-a com a Mariana de hoje.  

Pela rememoração de sua história, lugares e personagens, Mariana se torna uma 

cidade sensível para os indivíduos que ali têm experiências vividas. Para Pesavento, “a 

cidade sensível é aquela responsável pela atribuição de sentidos e significados ao espaço e 

ao tempo que se realizam na e por causa da cidade. É por esse processo mental de 

abordagem que o espaço se transforma em lugar, ou seja, portador de um significado e de 

uma memória” (Pesavento, 2007, pp. 14 e 15, grifos da autora). 

Esse lugar enquanto portador de significado é mantido pelas ligações emocionais 

dos indivíduos, nascidos na cidade ou não, que ali têm suas histórias de vidas engendradas. 

Como nos diz Pesavento, “com isso, acaba por definir uma identidade, um modo de ser, 

uma cara e um espírito, um corpo e uma alma, que possibilitam reconhecimento e 

fornecem aos homens uma sensação de pertencimento e de identificação com a sua cidade.” 

(PESAVENTO, 2007, p.5) 

 Essas ligações emocionais suscitam nesses sujeitos o sentimento de pertencimento 

à cidade de Mariana, e o “ser marianense” como identidade. A manutenção desse 

sentimento é realizada pela memória e suas construções narrativas. 

 No processo construtivo do sentimento de pertença dos indivíduos, as redes sociais 

digitais, como o Facebook aqui estudado, ao serem utilizadas pelos sujeitos para 
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promoverem suas narrativas de memória, vêm se tornando uma ferramenta que amplia as 

condições e os espaços para as práticas de rememoração coletiva. 

 

Considerações finais 

Nossa sociedade é marcada, como define Huyssen (2000) pela crescente produção 

de narrativas de memórias devido a uma cultura de apego ao passado, que busca dar 

coerência ao tempo presente e suscitar o sentimento de continuidade para projetarmos o 

futuro. 

As narrativas de memória contribuem para alinhar nossos sentimentos subjetivos 

com os lugares que ocupamos no mundo social e cultural. Como vimos, as rememorações 

não são algo dado e permanente, enquanto frutos de sociabilidades as narrativas de 

memória encontram-se em permanentes processos de construção. 

As redes sociais digitais, enquanto espaço de livre produção e troca de informações, 

conhecimento e opiniões, permitem o compartilhamento de diversas narrativas, 

possibilitando, assim, a criação colaborativa de conteúdos. A apropriação dessas 

plataformas pelos atores sociais possui diversas finalidades, dentre elas, a rememoração. Os 

sujeitos transformam as essas redes em ferramentas para a rememoração à medida que elas 

oferecem suporte para a construção e difusão de narrativas de memórias. 

Na comunidade virtual “Mariana do Fundo do Baú”, as construções das narrativas 

de memória são acionadas pelas fotos compartilhas que suscitam nos indivíduos o 

sentimento de afetividade que levam esses sujeitos a um processo de rememoração coletiva. 

As análises compreendidas acerca dessa comunidade virtual e seus sujeitos nos 

mostram que são recorrentes os acréscimos, correções e perguntas sobre aspectos históricos 

das imagens compartilhadas nos comentários das fotos postadas, ressaltando nesse processo 

de rememoração o caráter de construção colaborativa das narrativas de memória. 

A construção coletiva dessas rememorações realizada pela adesão afetiva reforça 

nos indivíduos o sentimento de pertencimento a uma comunidade, a um local que abrange 

as práticas sociais desses sujeitos. Esse sentimento de pertença, por sua vez, atua como 

referência na constituição da identidade coletiva dessas pessoas enquanto integrantes de um 

grupo. 
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Nas construções coletivas de narrativas de memórias desenvolvidas pelos membros 

da página “Mariana do Fundo do Baú”, a cidade de Mariana foi representada de forma 

saudosista. A representação da cidade nessas narrativas evidenciou o apego ao passado, a 

saudade dos tempos passados de uma Mariana que se transformou ao longo do tempo. 

 Nesse processo de rememoração, percebemos as facilidades proporcionadas pelo 

Facebook nas construções das narrativas de memórias, uma vez que essa plataforma 

possibilitou reunir pessoas com afeto pela cidade de Mariana em uma comunidade virtual, 

facilitando a elas o acesso às imagens de tempos e acontecimentos passados da cidade e a 

troca de história e experiências. 

 Assim, ao serem apropriadas pelos sujeitos, as redes sociais digitais ampliam os 

espaços para os indivíduos produzirem suas narrativas de memórias e dar nova vida às 

experiências passadas. 

 

Referencias bibliográficas 

CANDAU, Joel. Memória e identidade. Trad. Maria Letícia Ferreira. São Paulo: 
Contexto, 2011. 
 
DELGADO, Lucília de Almeida Neves. Dinâmicas da memória e da História: 
representações e multiculturalidade. In: ____ História oral - memória, tempo, 
identidades. Belo Horizonte: Autêntica, 2006, p. 55-66.  
 
DELGADO, Lucília de Almeida Neves. História Oral e Narrativa: tempo, memória e 

identidades. In: Revista História Oral, v.6, 2006, pp.9-25 

  

FERRAZ, Daniel. et. ali. Etnografia virtual: uma tendência para pesquisa em 
ambientes virtuais de aprendizagem e de prática. São Paulo: PPGCC/USP, 2009. 
 
FRAGOSO, Suely; RECUERO, Raquel; AMARAL, Adriana. Métodos de Pesquisa para 
internet. Porto Alegre. Sulina, 2011 
 
HALBWACHS, Maurice. A memória coletiva. Trad. de Beatriz Sidou. São Paulo: 
Centauro, 2006. 
 
HUYSSEN, Andreas. Seduzidos pela memória: arquitetura, monumentos e mídia. Rio 
de Janeiro: Aeroplano, 2000 



 

IX Encontro dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação de Minas Gerais 
https://ecomig2016.wordpress.com/ | ecomig2016@gmail.com 

 

 
LE BOURLEGAT, Cleonice Alexandre. Construção humana de espaço, lugar e 
território. Campo Grande, UCDB, 2006  
 
LE GOFF, Jacques. História e Memória. Campinas: Ed. Unicamp, 2003 

MONTIEL, Edgar. A nova ordem simbólica: a diversidade cultural na era da globalização. 
In: SIDEKUN, A. (org). Alteridade e multiculturalismo. Rio Grande do Sul: Ed. Unijuí, 
2003, p.15-58  
 
MOTTA, Luiz Gonzaga. Análise Crítica da Narrativa. Brasília: Editora Universidade de 
Brasília, 2013 
 
NEVES, Margarida. História e memória. In: MATTOS, Ilmar R. (org). Ler e Escrever 
para Contar: documentação, historiografia e formação do historiador. Rio de Janeiro: 
Access Editora, 1998 
 
NORA, Pierre. Entre Memória e História: a problemática dos lugares. In: Projeto 
História. São Paulo: PUC, n. 10, pp. 07-28, dezembro de 1993. 
 
PESAVENTO, Sandra Jatahy. Cidades visíveis, cidades sensíveis, cidades imaginárias. 
Revista Brasileira de História, vol. 27, n° 53, junho de 2007. 
 
POLLAK, Michel. Memória e Identidade Social. Estudos Históricos, v.5. n.10, p.200-

212. 1992. 

RECUERO, Raquel. Redes sociais na internet. Porto Alegre: Sulina, 2009 

SAFKO, Lon; BRAKE, David. A Bíblia da mídia social: táticas, ferramentas e 
estratégias para construir e transformar negócios. São Paulo: Edgard Blucher, 2010 
 
SANTAELLA, Lucia. Matrizes da Linguagem e pensamento: sonora, visual, verbal: 
aplicações na hipermídia. São Paulo: Iluminuras: FAPESP, 2005.  
 

SANTOS, Flávia Martins dos; GOMES, Suely Henrique Aquino. Etnografia virtual na 
prática: análise dos procedimentos metodológicos observados em estudos empíricos 
em cibercultura. In: VII Simpósio Nacional da Associação Brasileira em Cibercultura, 
Curitiba, 2013. Disponível em: 
http://www.abciber.org.br/simposio2013/anais/pdf/Eixo_1_Educacao_e_Processos_de_Apr
endizagem_e_Cognicao/26054arq02297746105.pdf  
 
SONTAG, Susan. Diante da dor dos outros. São Paulo. Companhia das Letras, 2003 



 

IX Encontro dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação de Minas Gerais 
https://ecomig2016.wordpress.com/ | ecomig2016@gmail.com 

 

TERRA, Carolina. O que as organizações precisam fazer para serem bem vistas nas 
mídias sociais sob a ótica da comunicação organizacional e das relações públicas. In: V 
Congresso Científico de Comunicação Organizacional e Relações Públicas ABRAPCORP, 
São Paulo, 2011. Disponível em: 
http://www.abrapcorp.org.br/anais2011/trabalhos/trabalho_carolina.pdf . Acesso em: 
22/07/2015. 
 
THOMPSON, John. A mídia e a modernidade: uma teoria social da mídia. 12ª ed. 
Petrópolis. Vozes, 2011 
 


