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Lugares de memória em mídias digitais: a narrativa reapresentada 

Places of memory in digital media: the resubmitted narrative 

 

Sônia Barreto de Novaes1 

 

Resumo 

Apresentamos neste artigo um recorte da pesquisa “Lugares de memória em mídias 

digitais: a narrativa transversal de Batatuba” – realizada em um bairro cujas 

características são muito peculiares. Por meio das narrativas singulares de seus 

moradores e do uso intensivo da rede social “Facebook” associada a outras mídias 

digitais chegamos à narrativa transversal deste bairro e demonstramos possibilidades de 

intervir no meio e favorecer o desenvolvimento da memória coletiva do lugar. Assim, 

com a narrativa do ser, usando para tal as teorias de Heidegger e seu discípulo Ricoeur, 

caminhamos da condição histórica (fatos) para a consciência histórica (memória) 

denominando este processo de “Mnemônica-Narrativa” que se constituirá a partir das 

possibilidades apresentadas pelos meios, até seus modelos de reapresentação em mídias. 

 

Palavras-chaves: Lugares de memória; Narrativas; Mídias digitais; Narrativa 

reapresentada 

 

Abstract 

We present here an excerpt of the search for "Places of memory in digital media: the 

tranverse narrative from Batatuba" - held in a neighborhood whose characteristics are 

very peculiar. Through the singular narratives of its residents and the intensive use of 

the social network "Facebook" associated with other digital media, we come to the 

transverse narrative of this neighborhood and we showed possibilities to intervene in the 

environment and promote the development of the collective memory of the place. Thus 

with the narrative of being, using the theories of Heidegger and his disciple Ricoeur, we 

walk from the historical condition (facts) for historical consciousness (memory), we call 
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this process "Mnemonic-narrative" which will constitute from the possibilities presented 

by the environment to its resubmission models in media. 

 

Keywords: Place of memory; Narratives; Digital media; Resubmitted narrative 

 

Introdução 

 

Narrativas aportadas em mídias digitais configuram maneiras de protagonismos 

diferenciadas, pode-se dizer que essas são como bússolas no universo midiático. Isto 

porque trazem em seu bojo a reunião das temporalidades do ser em um só momento, 

seja ele: a ocasião em que se narra. Esse momento de uma só tomada: a) evoca o 

passado, por meio da memória; b) manifesta o presente, ao impor o espaço de atenção e; 

c) desenha o futuro ao gerar expectativa tanto para quem narra como para quem escuta. 

A representação narrativa afinada aos ambientes virtuais e digitais nos quais vivemos 

gera novas maneiras de se portar, de se comportar e de se importar, daí o reapresentar 

(trazer à tona o passado numa mídia atual). 

O Ser do sentido heideggeriano (Dasein) da presentidade do “estar-aí” se torna, 

então, o ser-entre, ou seja, aquele que, mais do que estar presente, transita por 

ambientes, na maioria das vezes, simultaneamente, deixando e levando marcas e 

vestígios de suas vivências. Poder-se-ia dizer que este trânsito é o processo de sair do 

que lhe é próprio para o impróprio, do que lhe é particular para a medianidade da 

falação e da publicação de si. O caminho inverso e transverso também é realizado. 

No entanto, estes modos de apropriação não são comuns ou ocorre de maneira 

igual a todos. Complexos são os atenuantes dessa apropriação, certamente a geografia 

do ambiente influenciará, todavia é certo que, apropriada tal tecnologia e tendo 

objetivos comuns haverá reações e os lugares serão afetados (presente/futuro) na 

medida das evocações, ou seja, da memória (passado). As mídias não resgatam, as 

mídias revelam, trazem à tona paisagens que ao serem contempladas são permeadas de 

significações. O meio audiovisual é o mais apropriado por acoplar em si mecanismos 

que estão diretamente relacionados às principais percepções (visual e auditiva) do ser 

humano. Então, quando uma narrativa, que já é em sua natureza audiovisual (sonoridade 

e gestos do conduzir a história), é aportada em mídias digitais sua dimensão passa a ser, 

como se diz, exponencial em todos os sentidos. Foi o que se constatou na tese “Lugares 
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de memória e mídias digitais: a narrativa transversal de Batatuba”. Esta teve por 

objetivo demonstrar como o uso das mídias digitais, em particular da rede social 

Facebook, interfere na legitimação dos lugares. O uso das mídias é uma abordagem 

complexa que não depende apenas do olhar do pesquisador, mas de diferentes olhares, 

principalmente daqueles que estão diretamente relacionados na produção de seus 

significados. Daí querermos entender: Onde está a memória de um lugar que parece 

estacionado no tempo? Como esta memória pode ser representada em redes sociais, 

como por exemplo, no Facebook? Como relacionar esta memória ao espaço físico e a 

outras lembranças constituindo assim a memória coletiva? A narrativa numa rede social 

pode afetar o desenvolvimento local? Com estas questões em mente avançamos 

pautando as práticas nas leituras. 

 

Das narrativas singulares à narrativa transversal 

 

Quando tratamos de narrativas é preciso ter sempre em mente o quanto estas são 

fugidias, muitas nos escapam, parece, por vezes, impossível fixa-las. Há também 

aquelas que nos assaltam, dada sua urgência de vincular-se a outras, por exemplo, 

quando o narrador nos diz: “Você precisa ouvir tal pessoa”; “Você já falou com 

fulano?”; “Ah, isso? Ciclano é quem sabe.” Há, por outro lado também, a necessidade 

de arrolar testemunhas que comprovem o que está sendo dito e, falas como: “Por que 

mesmo que estou falando isso?” “Onde que eu estava mesmo?” “É, mas isso não tem 

nada a ver com o que eu estava dizendo”, indicam o diálogo entre as narrativas, um 

“con-versar”, versar juntas de maneira combinada, das mesmas. Assim aquelas 

narrativas singulares, de cada pessoa, vão encontrando ecos, respostas e 

complementações naquelas de outras pessoas.  

Por singular podemos entender: particularidade, peculiaridade, raridade, 

especialidade, novidade, criatividade, originalidade, unidade e estranheza. O que 

envolve a narrativa singular é exatamente a questão própria do ser que diz e, no dizer já 

se posiciona, ou seja, diz sobre o quê, o quando e o onde. Este posicionamento confere 

ao narrador evocações e provocações, vive-se o que se narra ao narrar. Todavia, diante 

de uma câmera este posicionamento é modificado, é preciso se “enquadrar” no olhar do 

outro. A fala é modificada, perde-se muito da espontaneidade e, dificilmente a liberdade 

do contar é amparada nos ajustes das edições. Neste sentido, verificamos a importância 
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de antes de ouvir, estabelecer um vínculo mínimo para que a liberdade do dizer fosse de 

alguma maneira alcançada. 

 

Trabalhando com uma “consciência do conjunto” de narrativas que 

representam e reapresentam um determinado lugar, não estaremos 

encarregados de prever o futuro, nem presos ao peso de estagnações 

passadas, nosso tempo presente é o tempo da coletividade e da 

colaboratividade, cuja função primordial é criar uma duração própria na qual 

as pessoas se inserem e se reencontram tanto nos fazeres como nos saberes. A 

harmonia daquela “consciência” está diretamente relacionada à singularidade 

de cada dizer das narrativas singulares, que converge em determinados 

pontos constitutivos de uma narrativa configurante, a qual denominamos de 

Narrativa Transversal. [...] (NOVAES, 2014, p. 75) 

 

Para constituir a narrativa transversal, arranjamos as singulares em linhas 

coloridas que partem do ponto da mesma cor e tocam o ponto central, onde as narrativas 

se encontram, georreferenciados no Google Map Engine (uma tecnologia do Google 

para mapas complexos). Estas linhas permitiram a visibilidade de uma trama narrativa 

que sustenta no tempo e no espaço a linha narrativa transversal como pode ser percebida 

na figura abaixo: 

 

 

Figura 1: Narrativas singulares e narrativa transversal georrefenciadas de Batatuba. 

 

Esta tecnologia Google tem alguns aspectos interessantes. É um modelo 

“plataforma como serviço”. “[...] Ele virtualiza aplicações em múltiplos servidores, 

provendo hardware, conectividade, sistema operacional e serviços de software. [...]” 
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(NOVAES, 2014, p. 148) Pode ser usado gratuitamente até a terceira camada, no caso 

da pesquisa, usamos o Google Engine Lite: uma camada de álbuns com fotos da época 

da formação do bairro e com fotos atuais; uma onde foram “linkados” os 13 vídeos da 

playlist no Youtube: “Revelando Batatuba” com as narrativas e outra camada para o 

desenho das linhas narrativas. Como está demonstrado na figura 1, disponível em: 

<https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=zoOdRe35JpAI.kbTDOu4ipoi4>. 

 Uma das vantagens do uso deste Mapa é que por ser produto Google, participa 

da ubiquidade, interatividade, hipermídia e interconexão que esta tecnologia da 

informação e comunicação confere aos seus usuários; outra é a possibilidade de ser um 

mapa colaborativo. Então, os 13 pontos sinalizados podem ser gerenciados por 

pessoas/lideranças dos mesmos. 

 Na pesquisa em questão, onde versamos um capítulo inteiro sobre o “ser” no 

sentido heideggeriano do termo, entendemos que o ser é definido por sua ocupação e 

não como ser em si. “[...] A sua interpretação é a interpretação das ocupações e 

preocupações, enfim seus modos de ser, por isto diz-se que o ser é o ser da presença, da 

existência que dura. [...]” (NOVAES, 2014, p. 103) Sendo assim a narrativa transversal, 

aquela que é tocada por todos moradores de Batatuba, são os feitos de Jan Antonin Bata 

(Industrial calçadista do século passado com presença marcante tanto no cenário 

político-econômico nacional como no internacional) – sejam eles, a construção da 

fábrica de sapatos, bem como a vila de Batatuba (Bairro de Piracaia – SP) e seus 

equipamentos. Esta narrativa é perpassada por todas as demais. 

  

O ser entre o real e o virtual: atualizações e possibilidades 

 

Dizíamos acima sobre “a existência que dura”, ora a duração, o enquanto são os 

entremeios onde a presença se manifesta (entre nascimento e morte). “[...] pode-se então 

dizer que o Dasein existe ‘nativamente’ como se diz que existe ‘mortalmente’. Ora, o 

que é o intervalo, senão a preocupação? ‘Enquanto preocupação, o Dasein é o 

entremeio.’” (RICOUER, 2007, p. 386)  

Quando se diz “eu”, o ser se pronuncia como ser-no-mundo e, enquanto ser que 

lida com as ocupações, tem-se a instrumentalidade, o “à mão”:  

[...] temos o ser-no-mundo envolvido numa cotidianidade carregada de 

processos de decisões sobre o isso ou o aquilo. Acontece, porém, que esta 
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instrumentalidade que está “à mão” não é mais o “mero martelo” 
[ferramenta citada por Heidegger para o entendimento do “à 

mão”] dentro da cotidianidade. Hoje, o meio é híbrido e a tecnologia, 

dispositivo, exige competências múltiplas as quais, por sua vez, estão sempre 

a se alterar. 

Por trás de cada competência há inúmeros processos de adaptações, de idas e 

vindas em nossos sistemas cognitivos, volitivos e habilidades. Quando falamos de 

memória e de desenvolvimento de ações mnemônicas, que envolvem competências 

comunicacionais e informacionais, a esfera técnica/tecnológica está articulada à 

complexidade social em seus diferentes encadeamentos, configurações, causalidades e 

casualidades. Cabe à mídia, além de difundir, “[...] operações de reconceitualização e 

metaforização que realiza em conexão com outros campos da vida social.” (CANCLINI, 

2012, p. 74). Associamos, então, o campo da memória do ser.  

O “ser entre” caracteriza-se por seu trânsito e movimento, e em contínua 

transformação em seus meios que são: real, possível, virtual e atual. Ora, é por entre 

estes meios que se constitui o homem hoje. 

 

 LATENTE MANIFESTO 

SUBSTÂNCIA Possível (insiste)  Real (subsiste) 

ACONTECIMENTO Virtual (existe) Atual (acontece) 

Figura 2: Quatro Passagens quadro de Pierre Lévy (1996); setas de transição da autora 

 

Os modos de ser são maneiras pelas quais nos vinculamos ao mundo, que podem 

ser dialógicas ou não. Em termos de comunicação e processos audiovisuais pensamos a 

linguagem para estabelecer uma relação viva, portanto “[...] a linguagem não é mais um 

instrumento, não é mais um meio, ela é uma manifestação, uma relação do ser íntimo e 

do elo psíquico que nos une ao mundo e aos nossos semelhantes. [...]” (MERLEAU-

PONTY, 1994, p. 266) Tanto a oralidade, quanto a escrita são atos mnemônicos que 

auxiliam e favorecem memória forte e a metamemória (CANCLINI, 2012) dentro de 

uma comunidade que está em constantes mudanças. Em termos de rede social 

(Facebook) o que se vê, quando não há objetivo comum, é a proliferação de “eus” 

colocando-se nos centros das ações, não como protagonistas, mas como figurantes 

iludidos na calibração da sensação, de sentimento e até realidade de abandono, de 

esquecimento e de estagnação. 
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A ilusão de superioridade e centralidade provavelmente é necessária para a 

manutenção da cultura. Quando a crua realidade despedaça essa ilusão, é 

possível que a própria cultura decline. No mundo moderno de comunicações 

rápidas é difícil para as pequenas acreditarem que estejam, em qualquer 

sentido literal, no centro das coisas, embora algo dessa fé seja necessário se 

elas desejam prosperar. [...] (TUAN, 1980, p. 36) 

 

Então, uma rede social corresponde em ambos os sentidos, tanto na proliferação 

de vozes sem sujeitos, como de sujeitos cujas vozes nunca teriam sido ouvidas, caso não 

fosse o “estar” numa rede social. “Se a realidade, enquanto fato social, é opaca, há 

zonas privilegiadas, indícios que nos permitem evidenciá-la e constituir uma série de 

relações significativas de vínculo social que é considerado em todas as suas dimensões, 

ponto das práticas de representações.” (NOVAES, 2014, p. 107) 

O narrador se alimenta do real e da ficção, há neste sentido um enfrentamento 

com a realidade após narrar, porque aquele sai do ambiente nostálgico para se encontrar 

em sua cotidianidade, novamente a sua circunstância, que é sua realidade imediata, que 

“[...] não é apenas um modo de ser entre outros, mas que, ontologicamente, acha-se num 

determinado nexo de fundamentação com presença, mundo e manualidade. [...]” 

(HEIDEGGER, 2009, p. 270). Assim, para Heidegger a realidade se apresenta como 

problema e condições limites. Problema no sentido de algo a resolver, já que para 

Heidegger, o ser é o ser-em dívida (ocupação/preocupação) a curar e cuidar do meio, 

daquilo que se lhe traz a sua circunvisão um conjunto instrumental que pode principiar 

um movimento de descoberta em sinal e referência. “Ora, sinal e referência são 

atributos da imagem. Bem sabemos que, somos nós quem referenciamos certas ‘coisas’ 

e dotamos imagens de poderes, e são dois os poderes que lhes atribuímos:  fazer 

referência ao passado e sinalizar um futuro. [...]” (NOVAES, 2014, p. 108) O campo 

onde realizamos esta pesquisa é o nosso referente de um passado que persiste. Por meio 

das narrativas, certamente “gravadas na alma”, pudemos captar um pouco da sua 

essência e transpô-las em mídias digitais.  

As mídias enquanto dispositivos sociotécnicos e sociossimbólicos estão baseadas, 

cada vez mais, “[...] no conjunto de técnicas (e não mais de uma técnica, como 

antigamente), que permite emitir e receber programas de informação, de cultura e de 

entretenimento, com regularidade [...]” (MIÈGE, 2009, p. 110) As mídias representam, 

para Linares (2008), o “imperativo tecnológico” – a tecnologia como um poder de ação 

no mundo. 
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[...] en un imperativo que lo conmina [Verbo que indica uma ameaça a uma 

pessoa com uma pena ou punição se não obedecer a uma ordem ou comando. 

Obedecer de acordo com certos princípios.] a transformar tecnicamente su 

entorno. [...] Este plano esencial de la técnica no lo percibimos 

cotidianamente y se nos oculta en la praxis. Pero ambas dimensiones de la 

técnica son correlativas: la de la técnica como objeto “a-la-mano” y la técnica 

como fuerza o imperativo de transformación de la naturaleza. (LINARES, 

2008, p. 55) 

 

Há o risco das particularidades do ser se perder ou ser “absorvido” em meio à 

utilidade instrumental/tecnologias, devido ao fascínio contemporâneo pelo poder 

tecnológico. O que faz de nós seres tão complexos são nossas construções e 

desconstruções acerca daquilo que nos avizinha e os modos pelos quais nos colocamos 

no mundo. O ser-entre atualiza o mundo que vem ao seu encontro a partir da 

apropriação deste. Ao se apropriar, ele descobre, teoriza, poetiza... Diante de toda 

oralidade que ainda temos e para além desta, somos os únicos a testemunhar de nós 

mesmos enquanto seres de memória e de história. 

 

Possibilidade, negociação, responsabilidade e a reapresentação de Lugares de 

Memória 

 

A teoria e a prática da pesquisa referenciada pautaram-se na tríade conceitual 

interativa entre o lugar de memória, mídia digital e narrativa transversal. 

 

 

Figura 3: Tríade conceitual e prática da pesquisa 

Lugar de 
memória

narrativa

transversal

mídia 
digital
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A narrativa transversal (o nosso “o que”) vinculada ao meio operacional – as 

mídia digitais (nosso “como”) fazem ou permitem ressurgir o lugar de memória (nosso 

“por onde”). Todavia, o motor de toda a operacionalidade é o ser, quem em sua 

temporalidade comporta seus modos de ser que são processos que envolvem ações, 

atributos, acontecimentos, competências, valores. Dentre tantos processos, 

ressaltaremos aqui estes que percebemos diretamente relacionados às questões éticas 

que perfazem o fazer, o poder, mas principalmente, em termos de protagonismo – o 

poder-fazer. Sejam eles: as possibilidades, as negociações, as responsabilidades e as 

reapresentações. Da possibilidade à reapresentação os processos vão se intercalando em 

camadas, onde uma dialoga com a outra, como demonstra o quadro abaixo. 

 

 

Figura 4: Quadro do processo da abertura à reapresentação 

 

A partir das ações sobre a narrativa, aqui denominadas de mnemônica-narrativa, 

retomamos seus atributos: memória, atenção e expectativa. Estes processos mentais 

compreendemos como “dobras” que se dialogam, daí dizer da riqueza narrativa e 

daquilo que seus atributos podem gerar.  

É no tempo presente que as possibilidades se abrem às negociações. Estas, por 

sua vez, requerem responsabilidades. Ora, ser capaz de cuidar é um modo de se 

apresentar num mundo que requer atitudes, cabe aqui ter em si os valores éticos que as 

perfaçam. Da atitude responsiva abre-se ao compartilhar. Toda obra/ação já nasce de 
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certa maneira, com essa reinvindicação – de ser vista, apropriada, comunicada, 

significada e que, só se completa na intensão e nas percepções do outro. 

 

Observamos como recurso aplicado à atenção o uso da rede social Facebook, 

no qual as pessoas vêm publicando comentários, depoimentos e fotos que 

retratam a arquitetura, as épocas e os costumes de seus lugares. Todas essas 

reapresentações são maneiras de se apropriar dos espaços. O uso da rede é 

evocativo, um chamado às discussões sobre assuntos diversos, todavia, tendo 

como indicador a ordem do dia a dia em diferentes escalas, níveis de 

abrangência – isso é cuidar. (NOVAES, 2014, p. 160) 

 

Quando nos colocamos no campo de pesquisa, cuja metodologia é colaborativa, 

estabelecemos o encontro das coordenadas teóricas àquelas das práticas, então, já temos 

um princípio configurado. Todavia, o objeto vivo vai respondendo e colocando outras 

questões, ainda mais tratando de narrativas – que são por natureza, como já o dissemos, 

fugidias em suas múltiplas associações – “do que mesmo estávamos falando?” Este 

“porém” [natureza fugidia da narrativa] é importante e fundamental na edição do 

material captado. Os recortes daquilo são elementos fragmentados, como fractais, afinal 

contêm em si elementos do todo e se conectam a outros. Assim, em todo o momento da 

pesquisa fomos tocados pelos imperativos das:  

a) Possibilidades – “[...] se vamos apresentar um arranjo, um cenário, temos 

que ter em mente a sua combinação. Elencar elementos, compor uma 

harmonia racional, mas que também comporte em si uma poética que 

conduza quem dele se aproxima a outras possibilidades. [...]” (NOVAES, 

2014, p. 161) 

b) Negociações –  

[...] diante da possibilidade é chegado o momento de negociar, este requer um 

propósito/justificativa, porque estou fazendo isso, o que ganho em troca. “Por 

que esse interesse todo pela história de Batatuba?” – o que vou responder 

determina também o valor de troca, de cambiar informações e mesmo 

decisões. Trata-se de um propósito com valores e ética permeando-o. 

(NOVAES, 2014, p. 162) 

  

c) Responsabilidades – “[...] Só quem possui responsabilidade é capaz de 

cuidar.” (NOVAES, 2014, p. 162) 

d) Reapresentações – Oportunidade de se abrir a outras possibilidades por meio 

do compartilhar informações que provocarão outras dinâmicas à 

comunidade. 

 

Em termos tecnológicos, o poderio técnico e a expansão da responsabilidade 
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agregam um Imperativo moral (LINARES, 2008) diante do qual se estabelece o dever 

ético com os contemporâneos e com as gerações futuras. A responsabilidade não é mais 

individual, mas coletiva, porquanto se trata da biosfera e da condição humana. 

 

[...] El ser humano es autoconsciente de su proprio ser mediante una 

representación simbólica, mediante una imagen de su esencia. Pero la imagen 

misma se convierte en el objeto de conocimiento de su proprio ser. […] la 

idea del hombre expresa el carácter proteico de lo humano; es decir, la 

capacidad de transformar su proprio ser en la historia.” (LINARES, 2008, p. 

303 – nota de rodapé) 

 

Por conta das possibilidades é que o homem vale e, vale diferentemente de 

qualquer outro ente. O homem é o ser-do-valor.  

 

A consciência responsável responderá ante o valor do ser. Sem a 

responsabilidade o valor das coisas não se manifesta e não pode ser 

reconhecido e, essa consciência responsável é consequência do caráter 

simbólico do homem, da sua independência e de seu sentido moral.  Ou seja, 

sem a responsabilidade a negociação cambia do nulo ao negativo, em termos 

de valor e, é evidente que isso reflete na reapresentação. Vale ressaltar ainda 

que, no caso da narrativa, o valor cambia de um sentido que é pessoal e para 

aquele que pode ser público. (NOVAES, 2014, p. 163-4) 

 

A negociação de lembranças gera cumplicidade; dentro do espaço das 

experiências habita o horizonte das expectativas. A história narrada é fragmentada e 

recortada pelo trabalho da memória no lembrar, porém ao ser trazida para o grupo 

começa a ser “preenchida”. 

 

[...] a ideia de que essas perspectivas fraturadas possam 

recuperar uma espécie de unidade plural, se forem reunidas sob 

a ideia de uma recepção do passado, levada até à de um ser-

afetado pelo passado. Ora, essa ideia só ganha sentido e força 

em oposição à de fazer a história. Pois ser afetado é também 

uma categoria do fazer. [...] (RICOEUR, 2010, v. 3; p. 361)  

 

Segundo Ecléa Bosi, em “Memória e sociedade”, a arte de contar histórias decai 

porque decai a arte de trocar experiências. (BOSI, 1994, p.28) Preencher a fala do outro 

com suas lembranças com um “passado útil” que funciona como possibilidade para o 

presente. Aqui a memória pode ser conflitiva entre os lados sombrios e os luminosos, o 

que deve ser lembrado e o que deve esquecido e, dentre estes, os que deve ser revelado 

ao público. “[...] No entanto, o que ela busca é criar um mundo relativamente estável e 

verossímil e até previsível cujos desejos e projetos ganham e estabelecem sentidos. 

Então, a narrativa oscila entre a ficção e a realidade.” (NOVAES, 2014, 165) 
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No caso desta pesquisa a negociação se instalou numa narrativa nostálgica 

colorida “dos bons tempos eram aqueles” e imaginou um horizonte a alcançar fincado 

em raízes comuns a partir de um destino compartilhado (reapresentação). 

A reapresentação de Batatuba em mídias audiovisuais 

 Escolhemos reapresentar Batatuba como um lugar de memória cambiada nas 

falas em duas mídias diferentes, mas que se complementam. Demos início ao projeto 

criando um grupo na rede social Facebook: Batatuba e seus lugares de memória, 

disponível em: <https://www.facebook.com/groups/540336372680621/?fref=ts> (figura 

abaixo). Muito da pesquisa se fez por meio desse Grupo. As primeiras conversas, 

entender minimamente o que é este bairro, o qual é uma vila operária, o qual é uma 

massa falida, o qual é uma subprefeitura, o qual é um distrito. Todas estas denominações 

interagem o que torna o caso ainda mais complexo, e podemos dizer complicado. 

 
Figura 5: Grupo no Facebook: "Batatuba e Seus Lugares de Memória” 

 

Todas as narrativas afirmam e se afinam com o que diz o Sr. Sérgio, ou Seu Fio 

(como é conhecido): 

-- Batatuba? Batatuba não mudou muito. 

 

Neste vídeo, disponível em: < http://youtu.be/ft3LfPi1938 >, Seu “Fio” nos 
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conta que Batatuba não mudou porque espera uma decisão judicial acerca da massa 

falida “Sapaco” há 37 anos. “[...] Que algo persista ao mudar, é isso que significa durar. 

[...]” (RICOEUR, 2010, v. 3, p. 48). Somadas a fala do Seu Fio, encontramos estas que 

também é o versar de quem vive a duração, a espera: “[...] Suas vozes contam “Era 

assim...”; “no tempo do Bata...” “... até acontecer a falência.” “aqui parece outro 

mundo.” (NOVAES, 2014, p. 229) 

 A partir deste Grupo derivamos, não somente em outras mídias, como também 

nos tempos das narrativas. O Grupo mostrou-se totalmente eficaz no alcance e na 

afetação das pessoas que tinham/tem algum interesse por Batatuba, hoje conta com 

1.180 membros, dentre os quais há: familiares do Jan Antonin Bata; moradores de Zlin, 

cidade natal do Sr. Bata na República Tcheca; pessoas interessadas em pesquisar sobre o 

industrial, sua economia, sua política de produção, suas cidades criadas.  

 As tecnologias de comunicação e informação estão para nos servir, e, no entanto, 

nós as alimentamos gerando os algoritmos, os quais, por sua vez, geram visibilidade. 

Quanto mais intercambiamos e provocamos o ambiente digital, mais algoritmos e mais 

visibilidade. Mas uma mídia não se faz por si só, ela estará sempre “linkada” a outras. 

Ao trabalhamos com o audiovisual, criamos uma playlist com 13 vídeos no Youtube, 

disponível em: 

 <https://www.youtube.com/watch?v=7aAuVE7BcWc&list=PLPwtCvbkaHd-

NIVwWCS8PhwH1b4qvm_QT&index=2>, conforme imagem abaixo: 

 

 

Figura 6: Playlist: Revelando Batatuba 
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Para cada vídeo de aproximadamente dez minutos, uma narrativa de três horas 

de captação de áudio e vídeo, outras tantas horas de edição, busca por música em sites 

livres dos direitos autorais. Por traz das imagens recortadas, outros tantos processos e 

permissões do que pode ou não ser publicado. Evidentemente, nem tudo vai ao público, 

porque anterior a este, temos o compromisso com a imagem da pessoa que diz. Todavia, 

nesta playlist tivemos o privilégio de editar o vídeo sobre a “Rádio Tamanco” (Figura 

7), que de certa maneira, foi uma revelação para o próprio Bairro, nele “João Preto” 

(morador do bairro) nos diz sobre a situação atual de Batatuba e a sua falta de 

perspectiva de que a justiça um dia venha a ser feita. Ele é um dos tantos outros 

moradores que aguarda a sentença judicial para receber seus direitos trabalhistas. 

  

 

Figura 7: Imagem do vídeo "Revelando Batatuba: Rádio Tamanco" 

 

Fizemos uma Mostra destes vídeos na sala que há 50 anos fora sede do cinema 

de Batatuba. Foi interessante observar o comportamento das pessoas nesta Mostra. 

Como a questão do que é, ou não é verdade. Vale aqui dizer que, quando trabalhamos 

com memória, estamos trabalhando com a verdade de cada um que será acordada ou 

não pelo grupo, mas como posso dizer que o que a pessoa diz faz ou não sentido? 

Certamente nos amparamos nos fatos históricos, mas os fatos também são recortes dos 

dizeres e das publicações.  

 

[...] O que se vê nessa escala são as estratégias familiares e individuais, 
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confrontadas com as realidades econômicas, com relações hierárquicas, num 

jogo de trocas entre o centro e a periferia, em resumo, interações que tem por 

lugar um vilarejo [...] em suma, à certeza – vinculadas ao funcionamento das 

normas sociais de grande escala, a esses quase-invariantes da história das 

mentalidades no longo prazo. (RICOEUR, 2007, p. 226) 

 

Enfim, para não haver confusão, resolvemos reapresentar as lembranças de cada 

um, e pela maneira como este a representava sem ferir as situações e demandas pelas 

quais passa o bairro. 

 

Considerações finais 

 

Respondendo as questões iniciais, a memória de um determinado lugar jamais 

estará estagnada se houver o dialogar da mesma, se houver registro de tais lembranças. 

Evidentemente que uma rede social como o Facebook fica aquém neste sentido. Esta 

rede só permite a evocação, o chamamento para determinadas ações. Não serve como 

base para armazenar memória e muito menos para recuperar informações sobre tais, 

quando muito, serve para divulgação muito temporária.  

Podemos relacionar as memórias entre si e ao espaço físico utilizando elementos 

narrativos conectores, frases que acentuam a importância de determinado 

acontecimento, são estes elementos das narrativas singulares que susterão a narrativa 

transversal. No caso desta pesquisa relacionamos estas narrativas ao espaço físico, 

usando para tanto uma tecnologia de mapa coletivo, este mapa também vai trabalhar 

com dados que estão em nuvem, podendo ser alimentando por pessoas da comunidade. 

Não é a narrativa de uma rede social que afeta o desenvolvimento local, mas 

ações articuladas a esta em colaboração com atores da comunidade, sejam estas ações 

como: o Sarau do Bata no “Trailer do Marcão”; as Oficinas de memória no CRAS – 

Centro de Referência da Assistência Social. 

A “Revelação” (luz, câmera, ação) de um lugar que parece estacionando no 

tempo e no espaço, propaga em mídias que não se encerraram com a pesquisa, trouxe 

algo de muito positivo, novas pesquisas e novos andamentos sobre as questões do 

bairro. Por exemplo, o encontro de um cineasta eslovaco com os nossos vídeos no 

Youtube e o acesso direto com o administrador do Grupo no Facebook abriram para a 

possibilidade de um documentário acerca da vida Jan Antonim Bata. 

Por fim, resta nos dizer que: as narrativas singulares se encontram e se reforçam. 

Nessa força oferecem elementos de verificação de fatos e potencialidade de eventos. A 
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narrativa transversal, por sua vez, é o movimento de construção que navega do singular 

para o todo operando e produzindo o lugar. A manifestação e a reapresentação destas 

narrativas em mídias digitais reforçam a memória coletiva e contribuem para difusão e 

desenvolvimento do lugar 
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