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RESUMO
Existem poucas dúvidas de que as práticas de lembrança, rememoração e esquecimento
sofreram alterações associadas à emergência das transformações tecnológicas. A imersão nas
redes sociais assinala hábitos que cada vez mais conectam o real e o virtual e ao mesmo
tempo que aproximam e distanciam as pessoas entre si, modificam os modos de se relacionar
com os variados passados que constituem suas experiências de vida e que constroem o
imaginário coletivo. Nesse sentido, o presente estudo tem como mote central investigar o
comportamento da memória no espaço do Facebook. Objetiva-se explorar os fenômenos e
práticas de memória em meio às novas possibilidades de temporalização na virtualidade,
tendo em vista o aumento da capacidade de registro e do trâmite de informações através dos
dispositivos tecnológicos. Desta forma, serão consideradas as condições estruturais da
plataforma estudada a partir da dinâmica de seu algoritmo – este responsável pela
classificação e ranqueamento do conteúdo apresentado. A abordagem da pesquisa considera o
atual panorama das fontes digitais e o contexto em que são produzidas, partindo da análise
teórica e empírica dos fragmentos coletados em grupos e páginas, para o entendimento da
participação coletiva nos processos de rememoração e representação do passado. O estudo é
verticalizado em direção às dimensões do esquecimento, o posicionando mediante as
sucessivas tentativas de manipulação e apagamento da memória e da história, observadas ao
longo da pesquisa. Desse modo, considera-se a hipótese de que refletir sobre as relações
desenvolvidas e os estados afetivos que emergem no espaço proporcionado pelos meios
tecnológicos, se faz essencial para iluminar as possíveis alterações nos modos de orientação e
revelação do mundo através da memória coletiva.
Palavras-chave: Memória, Esquecimento. Atualismo. Facebook.

ABSTRACT
There is little doubt that the practices of memory, remembrance, and forgetting underwent
changes associated with the emergence of technological shifts. The immersion in social
media signals habits that increasingly connect the real and the virtual and at the same time
bring people closer and farther from each other. Modify the ways of relating to the various
pasts that constitute their very life experiences and that builds the collective imaginary. In this
way, the structural conditions of the studied platform will be considered from the dynamics of
its algorithm –responsible for the ranking and of the content displayed. The research approach
considers the current landscape of digital sources and the context in which they are produced,
starting from the theoretical and empirical analysis of the fragments collected in groups and
pages to the understanding of collective participation in processes of remembrance and
representation of the past. The study verticalizes toward the dimensions of forgetting,
positioning it through the successive attempts to manipulate and erase memory and history,
observed throughout the research. Thus, it is considered the hypothesis that reflecting on the
developed relationships and affective states emerged in the space provided by technological
means, is essential to help illuminate possible shifts in the ways of orientation and revelation
of the world through collective memory.
Keywords: Memory. Forgetting. Atualism. Facebook.
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INTRODUÇÃO
O presente estudo é direcionado ao comportamento da memória no Facebook.
Consideramos as novas possibilidades de temporalização na virtualidade e o aumento
exponencial da digitalização do mundo, como, a capacidade de registro, armazenamento e o
compartilhamento de experiências, como fenômenos que estruturam as múltiplas formas de
manifestação da memória na sociedade contemporânea. Conforme Andrew Hoskins discorre,
a memória contemporânea é cada vez mais “embebida” e distribuída por práticas
sociotécnicas.1 No Facebook, usuários ao redor do mundo exibem e moldam suas biografias,
entram em contato com passados que invadem suas vidas e os tornam, em certa medida,
narradores e produtores.2 Este trabalho tem por fim, problematizar o comportamento
mnemônico no ambiente proposto, e contribuir para iluminar o entendimento sobre a
memória, que aparenta ter sido obscurecido com o rápido avanço das práticas tecnológicas em
associação com as práticas e discursos da virtualidade.3
O fenômeno da virtualidade está aí à disposição no mundo, promovendo
transformações na relação do ser humano com o tempo e em estruturas sócio-políticas e
econômicas.4 O ciberespaço se apresenta como um lugar que não se dissocia do real, é um
lugar de significância no tempo, que assim como o espaço físico da materialidade é
alimentado pelas relações sociais, disputas, afetos e desafetos. Anne Buttimer define que um
lugar é construído essencialmente “pelo diálogo estabelecido entre o homem e seu meio,
através da percepção, do pensamento, dos símbolos e da ação".5 Nesse sentido, nossa reflexão
está atrelada ao entendimento de que o campo virtualizado, como um lugar da experiência da
humanidade, envolve um “conjunto de técnicas (materiais e intelectuais), de práticas, de
atitudes, de modos de pensamento e de valores que se desenvolvem juntamente com o
crescimento do ciberespaço”6.
Pierre Lévy caracteriza a virtualização como “[...] nem boa, nem má, nem neutra. Ela
se apresenta como o movimento mesmo do “devir do outro” – ou heterogênese – do
humano”.7 Consideramos que posicionar a virtualização sob essa perspectiva, é fundamental
para estudar seus fenômenos e sua relação com a própria existência. Não somente, conforme
Anita Lucchesi chama nossa atenção, é importante analisar os significados das transformações
1

HOSKINS, 2009a, p. 92.
CUNHA, 2011, p .113.
3
HOSKINS, op. cit., p.99
4
Cf. MANOVICH, 2001.
5
BUTTIMER, 1982.
6
LÉVY, Pierre apud LUCCHESI, 2014a, p. 25.
7
LÉVY, 2011, p.16.
2
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tecnológicas além de seus aspectos técnicos, incluindo-as em uma “dimensão mais humanista
e cultural”8.
Podemos dizer que a virtualidade é sobretudo uma expansão do horizonte de
experiências. Impulsionada e vivenciada pela conectividade dos dispositivos tecnológicos,
não se delimita pela distância ou tempo do espaço físico, inaugurando e atualizando modos de
comportamento, normas sociais e hábitos do cotidiano. A respeito do conceito de dispositivo,
Giorgio Agamben o define como qualquer coisa que tenha a capacidade de capturar, orientar,
determinar ou interceptar uma informação.9 Em seu modo ideal, o dispositivo é interpretado
como objeto de mediação que carrega o desejo humano, o captura e o subjetiva, constituindo
sua potência. Trata-se da produção de subjetivações. Agamben considera que em meio às
transformações dos modos de produção, os usos dos dispositivos na vida, podem acabar por
gerar formas de (des)subjetivação dos indivíduos, resultando em formações identitárias mais
fluídas e opacas. Em suas palavras:
O que define os dispositivos com os quais temos que lidar na atual fase do
capitalismo é que estes não agem mais tanto pela produção de um sujeito quanto por
meio de processos que podemos chamar de dessubjetivação. Um momento
dessubjetivante está certamente implícito em todo processo de subjetivação, e o Eu
penitencial se constituía, havíamos visto, somente por meio da própria negação; mas
o que acontece agora é que os processos de subjetivação e os processos de
dessubjetivação parecem tornar-se reciprocamente indiferentes e não dão lugar à
recomposição de um novo sujeito, a não ser de forma larvar e, por assim dizer,
espectral. Na não- verdade do sujeito não há mais de modo algum sua verdade.10

Desse modo, os dispositivos tecnológicos em sua constante expansão na vida humana,
não agiriam tanto mais pela subjetivação, mas pela (des)subjetivação. A afirmação de
Agamben é enfática, e atenta nossos olhos para as possíveis dissociações temporais que a
abertura promovida pela conectividade dos dispositivos pode causar na constituição dos
sujeitos, ou em sua concepção, resultar na formação deste ser espectral. Nessa dimensão, na
não verdade de um sujeito, não haveria mais sua verdade, e na virtualidade acabaria por se
mostrar como um avatar de seus desejos.11

8

LUCCHESI, 2014a., p. 25.
Giorgio Agamben (2009) realiza uma genealogia do conceito, busca no termo oikonomia, traduzido no latim
para dispositio, a ideia de gestão e controle. Através do diálogo entre Foucault e Hyppolite, o autor traz a
“positividade” hegeliana e apresenta sua dialética entre liberdade, coerção, razão e história. Em sua concepção o
dispositivo seria responsável por captar, controlar, orientar, determinar e interceptar todas as práticas
experienciadas pelos sujeitos.
10
AGAMBEN, op. cit., p. 47.
11
Agamben explica que o desejo de felicidade compõe a potência do dispositivo, e na busca humana pela
felicidade o Ser se entrega a ele. Segundo o autor, nessa entrega não há a necessidade de fundamentação, apenas
a realização do desejo, sendo que nesta ação também se entrega sua autonomia, dando lugar ao espectro.
9
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Para compreender este sujeito espectral, mediado pelos dispositivos, e elementos que
serão abordados na pesquisa é essencial introduzir neste momento a perspectiva heideggeriana
do Ser, Dasein, ou Ser-aí. Martin Heidegger em sua obra “Ser e Tempo”, aprofunda a
categoria as possíveis aberturas temporais que o Ser-aí está disposto no mundo.12 O ser-aí está
disposto as condições e categorias que representam suas determinações, aberto a diversas
possibilidades temporais de existência. O termo exprime a constante mutação do ser, sendo
que qualquer tentativa de defini-lo resultaria na limitação das possibilidades de “aberturas”
temporais que confluem com sua existência. A lógica existencial é marcada por pertencer a
uma compreensão mediana do ser, não se trata de um conceito explícito a ser determinado.13
A constituição do ser-aí está aberta a um horizonte de temporalidades que confluem
junto às diversas dimensões de existência do ser. Heidegger explica que conceber uma visão
sobre a constituição temporal do ser não se resume a apenas uma possibilidade de abertura, e
sim que em “demonstrar a sua constituição temporal concreta significa interpretar,
temporalmente, cada um de seus momentos estruturais, quais sejam compreensão, disposição,
de-cadência e discurso”14. Desse modo, para uma interpretação temporal da existência seria
necessário assumir não apenas uma forma de temporalização do tempo, mas uma combinação
e derivação da compreensão, disposição, de-cadência e discurso.
Mateus Pereira e Valdei Araujo apresentam as dimensões temporais da compreensão e
de-cadência como chave de entendimento do que vem ser o atualismo.15 Os autores ao revisar
o presentismo de François Hartog a partir da temporalidade da abertura de Heidegger,
demonstram ambiguidades no regime de historicidade colocado por Hartog, sendo que pela
dimensão “inautêntica” propõem o atualismo como saída.16 Essa forma específica de
compreensão do tempo atualista, mostrou-se fundamental para sustentar o objetivo central da
pesquisa, o aprofundamento dos modos de operação da memória no Facebook, sendo
necessário situá-la nesta introdução.
Sinteticamente, o modo da compreensão está direcionado ao futuro e deriva em
autenticidade e inautenticidade. A compreensão inautêntica é consolidada na forma da espera,
que para Heidegger, se relaciona com o presente através da atualização, esperar seria o modo
do porvir fundado no atender17. Já a dimensão autêntica encontra na decisão a abertura de um

12

Cf. HEIDEGGER, 1986.
ARAUJO, 2013. p.40.
14
HEIDEGGER, op. cit., p.130.
15
Cf. ARAUJO; PEREIRA, 2018 e PEREIRA; ARAUJO 2016.
16
ARAUJO; PEREIRA. op. cit., p. 10 seq.
17
HEIDEGGER, 1986. p. 134.
13

12

passado como repetição, constituindo o ser segundo seu “vigor de ter sido”. Segundo Pereira e
Araujo:
A essa espera atualizante (gegenwärtigen des Gewärtigen) corresponde naturalmente
a um passado. O fundamento desse passado capaz de manter o ser-aí em suas
ocupações cotidianas é o esquecimento de sua condição mais própria, e esse
esquecer possibilita relacionar-se com os “dados” passados na oscilação entre o
lembrar e o esquecer na constante recordação. A recordação é a parte constitutiva da
espera atualizante.18

Na decadência está localizada a força do presente. Ela se apresenta como a única
condição existencial do ser-aí que não converge na dimensão autêntica, caso fosse, a
decadência seria suspensa pela decisão e perderia sua força. Trata-se de uma relação entre o
que virá e a curiosidade, já que esta última ao se relacionar com o porvir nega qualquer
possibilidade de espera. O passado seria renovado constantemente através da “vontade de ver
e ter visto”19. Confluente ao movimento constante e acelerado da renovação dos dados, na
dinâmica temporal da decadência não existiria a compreensão própria daquilo que foi
atualizado. Desse modo, o futuro ao se abrir na multiplicidade de objetos que surgem no
movimento atualista, se tornaria um “espaço em que as coisas “surgem”, “emergem” e podem
ser vistas na atualidade”20.
O apontamento dialético de Pierre sobre a relação entre o real e o virtual, nos atenta
para essa relação do que há de vir e atualizar. Segundo o autor, “o real seria da ordem do
“tenho”, enquanto o virtual do “terás” ou da ilusão”21, nesta ótica, o virtual e o real não se
opõem, a oposição se encontraria na relação entre o atual e o virtual. No caso, o virtual
temporaliza com o porvir e a potência do que virá a ser, sendo que na atualização surgiria esse
novo “devir que alimenta de volta o virtual”22. Essa relação entre espera, atualização e
esquecimento vem de encontro a nossa pesquisa, e aos nossos olhos dialoga diretamente com
a realidade apresentada na rede. Sustentamos a hipótese de que o comportamento da memória
no espaço virtual proposto seria habitual e atualista, vivenciado na realidade da percepção de
tempo acelerado, que em meio aos múltiplos horizontes simultâneos se acumulam as imagens
do passado dispostas nos dispositivos.

18

ARAUJO; PEREIRA. 2018, p. 283.
PEREIRA; ARAUJO, 2016. p. 284.
20
Ibidem, loc. cit.
21
LÉVY, 2011, p. 5.
22
Ibidem., p.6
19
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É neste espaço virtualizado, do tempo hiper-acelerado e de identidades super-fluidas23
que buscamos expandir a compreensão do comportamento e das práticas de memória. Um
espaço em que o real e o virtual se tocam de forma dialética, e geram esse novo lugar em que
o tempo e a memória aparentam se comportar e incidir no ser humano de diferentes maneiras.
Nessa direção, Beatriz Sarlo explica que sob os efeitos da aceleração do milênio, a memória
parece percorrer uma esteira rolante, para ela:
velocidade define o cenário cultural desde o final dos anos oitenta [...]. Essa
transformação definiu o século XX e dentro de seu campo de possibilidades pode-se
pensar o ingresso no novo milênio. O instantâneo, o imediato, o encurtamento da
espera...24

Podemos afirmar que esse encurtamento da espera, o tempo do imediatismo se
apresentam como aberturas temporais da contemporaneidade. Em uma década, o computador
passou de sua forma totêmica para dispositivo de bolso, quase prostético, se transformou em
um fiel companheiro do cotidiano. Pereira e Araújo apontam que:
Vivemos em universos digitais, comemos comidas geneticamente modificadas,
utilizamos próteses e fazemos usos de tecnologias reprodutivas. Todas essas
dimensões da vida atual embaralham a fronteira do que é e não é humano.25

Nessa dimensão, o ser humano se apresenta como um corpo transpassado
rotineiramente por quantidades maciças de dados em uma sucessão de eventos atomizados.
Uma aparente assincronia temporal fomentada pela aceleração no trâmite de informações que
os dispositivos tecnológicos proporcionam. Em uma perspectiva heideggeriana, entendemos
que “mediante o atender que ressurge, a atualização se abandona cada vez mais em si mesma.
Ela atualiza em função da atualidade”26. Desse modo, as possibilidades de inscrição e
compreensão própria das informações que transitam seriam minimizadas. Podemos sugerir
que a proporção do material acumulado não é paralela a sua força de consolidação27, e a
memória, ligada à mortalidade de sua própria existência, aparenta nascer com um fim em si
mesma. Buscamos, portanto, através da análise empírica e do debate teórico, compreender
como a memória e suas práticas no Facebook surgem em virtude da dimensão temporal e
existencial situada.

23

Cf. BAUMAN, 1998.
SARLO, 2005. p. 93.
25
PEREIRA; ARAUJO, 2016, p. 273.
26
HEIDEGGER, 1986, p. 146.
27
Cf. MENESES, 2013, p.15.
24
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CAPÍTULO 1 – TEMPORALIZAÇÃO ALGORÍTMICA?
1.1 – Investigar é preciso
O ponto de partida desta pesquisa é dedicado às condições estruturais que antecedem
a produção da memória no Facebook, entre estas damos destaque a estrutura algorítmica da
rede social. Intitulado Edgerank, o método de classificação e ranqueamento é responsável pela
“cura” do conteúdo, agindo na seleção daquilo que é apresentado e ocultado aos usuários. As
contínuas atualizações e o caráter privado do algoritmo tornam a investigação um desafio,
entretanto os preceitos básicos conforme apresentados pela companhia continuam ativos.
Logo, apesar de atualmente ser muito mais complexo, contando com mais de 100 mil pesos
diferentes na operação, suas bases justificam a inferência28.
O foco do presente capítulo não objetiva somente o contorno do funcionamento
técnico do dispositivo e seus descritivos, o alvo também é traçado em direção à reflexão
crítica das bases argumentativas que justificam sua ação, estendendo-as ao campo da história.
Paul Ricoeur ao debruçar sobre a operação arquivística, nos alerta para a necessidade de uma
“epistemologia vigilante”29. Nos orienta a indagar as condições pelas quais um arquivo e as
fontes são dispostas, para que então seja desenvolvido o processo de compreensão dos
encadeamentos e fenômenos históricos que possam vir a envolver sua explicação. Dessa
forma, o movimento do capítulo urge em razão de desobscurecer algumas condições que
dispõem as memórias que circulam na rede, buscando assim o melhor entendimento sobre a
interação destes objetos com o comportamento humano e sua possível apropriação no trabalho
historiográfico.
Marc Bloch30, por exemplo, ao discorrer sobre a observação e a investigação
histórica reforça que a interrogação das fontes e testemunhos requer o questionamento das
condições em que estão inseridos, o que os constituem e os possíveis agentes ocultos que os
influenciam. Logo, em um primeiro momento é importante dirigir a reflexão sobre o
ecossistema que envolve as formas de memória na plataforma, sendo essencial a formulação
de questionamentos que suscitam seu funcionamento. Conforme Ricoeur afirma, um arquivo
não é tão somente um lugar físico e espacial, como também é um lugar social.31 Podemos
inverter afirmação no caso do Facebook, o espaço que primariamente é definido como uma
28
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rede de sociabilização, encontra novos sentidos e usos ao ser compreendido como um maciço
arquivo coletivo da experiência humana.
O caráter social presente no Facebook é fundamental e premissa de sua existência, a
plataforma é um lugar no qual indiferente ao fator espacial, permite às pessoas compartilhar
experiências e acontecimentos do mundo que as envolvem e as interessam. Para isso são
necessários alguns elementos estruturais, como a possibilidade de criar um espaço pessoal no
qual o sujeito possa manifestar a identidade desejada, agrupar contatos, construir e interagir
com comunidades. Por conseguinte, a capacidade de compartilhar toda sorte de objetos é
fundamental para o ecossistema de uma rede social, possibilitando a dispersão de quantidades
absurdas de informação que ocupam parte significativa do cotidiano dos indivíduos e afetam
estruturas sócio-políticas, culturais e econômicas ao redor do planeta.
É preciso destacar que as informações compartilhadas são distintas dos dados que as
constituem, Telles aponta que os dados não são apenas a “gravação de eventos acontecidos”,
como também são “ontologicamente brutos”32. Logo, para que os objetos possam ser
visualizados e compreendidos, seus dados precisam primeiro ser ordenados segundo uma
lógica. A informação acessada em redes como o Facebook é submetida a uma organização
prévia invisível, tanto no formato do arquivo quanto na seleção daquilo que é ou não
mostrado às pessoas. Nessa perspectiva, o algoritmo não deve ser compreendido apenas como
uma lógica oculta, mas como um vetor que age ativamente na construção de lugares comuns
na plataforma. Através dele é construída uma paisagem artificial na qual os blocos de dados
são hierarquicamente organizados e entrelaçados. Dessa forma, ao acessar plataformas sociais
deve-se levar em consideração que a disposição daquilo que emerge no fluxo está sob
camadas anteriores à decisão humana.
Neste ponto é possível traçar uma analogia à referência de Ricoeur ao Mediterrâneo,
ao discorrer sobre representação e narração na arquitetura do saber histórico se refere ao
mesmo como uma “quase-personagem” na obra de Fernand Braudel33. O Mar não é resumido
apenas como componente de fundo no qual se desenrolam os eventos, assume a posição de
personagem ativa. Mediante qualidades biológicas e geográficas específicas, ocupa um papel
atuante na constituição da narrativa europeia na época da ascensão de Felipe II.
Posteriormente, Ricoeur ainda reforça que abandonaria a cláusula do “quase” e concederia
pleno direito de seu uso como personagem ativa no campo historiográfico. Dessa maneira, o
Mar Mediterrâneo é deslocado de extensão da narrativa para a condição de articulador entre
32
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coerência e conexidade explicativa, incorporando novos elementos na escrita da história pela
fusão da natureza e da ação humana.
Com as devidas ressalvas, a metáfora ao Mar Mediterrâneo nos indica um possível
posicionamento na relação entre a tecnologia e o ser humano no mundo contemporâneo. A
expansão do uso de rotinas algorítmicas no cotidiano e os avanços da capacidade de
mobilidade e armazenamento dos dispositivos tem permitido a tecnologia assumir um papel
cada vez mais ativo e prostético na vida dos sujeitos.34 Thiago Nicodemo aponta para a
questão ao sublinhar a necessidade de considerar a tensão existente entre narrativa e dados
digitais no horizonte historiográfico do século XXI35. Segundo o autor, o quadro propiciado
pelos modelos mais atuais de liberalismo tem permitido essa aproximação entre ser humano e
os objetos digitais, inclusive na construção de narrativas referentes a sua própria existência36.
Nesta direção, Júlio Bentivoglio indica que uma possível distopia na escrita da história está
atrelada à condição humana do presente.37 Tendo em vista as novas conjunturas que surgem,
novos modelos de história e novas formas de narrativa e memória emergem na sociedade, e a
história como ciência postulada no último século, dividiria seu lugar com estas formas
diferentes de representação e exposição do passado.
No caso, a relativa autonomia na operação de conversão e entrelaçamento dos dados
pode permitir narrativas com sentidos que fogem ao poder de decisão do ser humano. Nessa
perspectiva, métodos de organização como o Edgerank ao permitir e proibir o que é
apresentado, tendem a agir como um dispositivo narrativo que gerencia arquivos sociais e
segmenta fluxos de informação sobre os acontecimentos do presente e do passado. Em suma,
o algoritmo passa a assumir características de um personagem ativo na revelação do mundo
na rede.
1.2 – Uma perspectiva ontológica
A partir do exposto, consideramos relevante dedicar uma parte do texto para abordar
a noção de tecnologia sob uma perspectiva ontológica. Martin Heidegger ao explorar a
questão tecnológica direciona sua reflexão em busca do que seria o verdadeiro significado de
sua essência, para ele “the essence of technology is by no means anything technological”38.
No caso, a explicação corriqueira sobre o sentido instrumental da tecnologia como uma
34
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atribuição humana não deixa de ser exata, mas sob um panorama ontológico não é suficiente
para desvelar ou ao menos aproximar do que seria sua noção mais essencial. Segundo o autor,
para abordar a questão com propriedade é necessário um relacionamento livre com a ideia de
tecnologia, expandir suas categorias de análise e abri-la à própria existência humana. Sob a
ótica heideggeriana, a tecnologia não se resume a um instrumento e não se limita à relação de
causalidade, ela é vista em si própria como uma forma de concepção do mundo, uma abertura
na qual o mesmo é revelado.39 Ao compreender o mundo como confirmação existencial e não
apenas objeto da percepção dos sentidos humanos, o significado da tecnologia superaria sua
perspectiva instrumental e atingiria o domínio da metafísica, domínio que o autor considera
residir seu verdadeiro significado40.
Andrew Feenberg explica que a intenção de Heidegger ao se afastar da dimensão
instrumental seria não ofuscar aquilo que há de verdadeiro, não substituir a totalidade da coisa
por sua função. Por exemplo, enquanto uma casa tem a função de abrigo, ela também
proporciona aconchego e privacidade, permite rituais cotidianos e testemunha os gostos do
proprietário.41 Segunda essa concepção, não reduzir a tecnologia em sua instrumentalidade
permitiria abrir seu significado como uma forma de manifestação do mundo, aproximando-se
ao conceito de poiesis42. Entretanto, do contrário à condição própria contemplada na visão
grega, em que um artesão para revelar um cálice de prata se ocuparia de retirar tudo que não
há de cálice da prata, o autor considera que a tecnologia moderna acabar por se manifestar
pelas capacidades de liberar, transformar, armazenar e distribuir43. Uma lógica em que a
matéria é contingenciada a função de reserva e as coisas estão sempre sob a demanda de
objetos substituíveis. Desse modo, a tecnologia passaria a revelar o mundo como um
apanhado de recursos e componentes, não em sua natureza essencial.44
Heidegger sublinha o perigo existente na má interpretação do processo de revelação
descrito, a própria vontade humana de aprimorar e transformar pode levar ao enquadramento
do ser pelo sistema criado45. Trata-se de um contingenciamento que levaria o ser passar de sua
condição própria e autêntica de existência ao estado de decadência, no qual sua agência e
poder de decisão é suspenso. Feenberg define muito bem o enquadramento referido ao afirmar
39
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que “à medida que o sistema tecnológico vai ganhando ímpeto, também humilha seus
criadores humanos, incorporando-os nos dispositivos”. O perigo em questão não residiria na
tecnologia em si, mas na sua essência destinada a revelar as coisas, um destino impetuoso que
mora na vontade humana de aprimorar e sofisticar. O sistema se torna uma coisa “autônoma e
imparável”, enquanto a ambição moderna do total domínio se retroalimenta e volta contra si
mesma.46
O pequeno giro em torno da concepção tecnológica de Heidegger, atina para a
possibilidade de compreensão de instrumentos como o Edgerank e sua relação com a
humanidade. O dispositivo algorítmico como fruto tecnológico da vontade, manifestaria o
mundo sob sua lógica e revelaria aquilo que a ambição do homem o levou a determinar. O
criterioso processo de apuração pode consolidar um modo de abertura no qual o ser encontra a
realidade a partir do próprio enquadramento, ou seja, a quantificação de sua mundanidade
permitiria o dispositivo tecnológico materializar visões de mundo procedurais.
É claro que em 1954 ao se referir à questão da tecnologia, Heidegger não tinha em
mente redes virtuais, disseminação de narrativas artificiais e o condicionamento humano por
algoritmos. Ao tratar o problema pensava-se em mídias de ponto a ponto como TV e rádio,
controle de recursos energéticos e a “proliferação de manuais operativos para todos aspectos
da vida humana”47. Entretanto, seu argumento é de tal grau de abstração que por associação
chega a estender o desenvolvimento da agricultura à indústria nuclear. Dessa maneira, ao
elevar a questão tecnológica à própria existência humana, nos é permitido o espaço para a
presente associação, apropriando os perigos alertados aos fenômenos atuais promovidos pela
tecnologia.
Achille Mbembe por sua vez, sugere que o humano controlava a tecnologia, mas foi
dominado por ela e desumanizado, perdendo sua capacidade de agência sobre as coisas. Em
suas palavras “agora somos tomados pelas máquinas que nos deviam servir”48. O pensamento
distópico exibe uma entrega ontológica que está além do controle humano. O que foi
detectado na presente pesquisa, indica que a manifestação de mundo pela lógica algorítmica
enquadra e escapa o controle dos usuários, agredindo seu poder de decisão. A relação entre
usuário e produto é invertida, o determinante passa a determinado e as experiências ao serem
mapeadas são utilizadas para produtificar as pessoas nas redes virtuais. Shoshana Zuboff vai
além e afirma que:
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We are not surveillance capitalism’s “customers.” Although the saying tells us “If
it’s free, then you are the product,” that is also incorrect. We are the sources of
surveillance capitalism’s crucial surplus: the objects of a technologically advanced
and increasingly inescapable raw-material-extraction operation. Surveillance
capitalism’s actual customers are the enterprises that trade in its markets for future
behavior.49

Zuboff é certeira ao cunhar o conceito de capitalismo de vigilância, demonstra em sua
reflexão como a instrumentalização das relações humanas pelas grandes corporações de
tecnologia pode afetar nossos estados afetivos e minar a autonomia humana. Segundo a
autora, o capitalismo de vigilância “unilaterally claims human experience as free raw material
for translation into behavioral data”50. Em vez de explorar a força de trabalho como nas
formas tradicionais de mercado, ele se alimenta de todos aspectos possíveis da experiência
humana51, nessa lógica, todo excedente comportamental é extraído e utilizado para modelar e
automatizar o comportamento humano.
Nessa direção, Christopher Wylie ao expor os modos de operação da Cambridge
Analytica, nos mostra como a identidade e o comportamento humano na dimensão virtual, em
especial no Facebook, se transformaram em commodities valiosas no comércio de dados.52
Soon we were sharing personal information without the slightest hesitation. This was
encouraged, in part, by a new vocabulary. What were in effect privately owned
surveillance networks became “communities,” the people these networks used for
profit were “users,” and addictive design was promoted as “user experience” or
“engagement.” People’s identities began to be profiled from their “data exhaust” or
“digital breadcrumbs.” For thousands of years, dominant economic models had
focused on the extraction of natural resources and the conversion of these raw
materials into commodities. Cotton was spun into fabric. Iron ore was smelted into
steel. Forests were cut into timber. But with the advent of the Internet, it became
possible to create commodities out of our lives—our behavior, our attention, our
identity. People were processed into data. We would serve as the raw material of this
new data-industrial complex.53

Ao longo de sua minuciosa exposição o autor acena para a questão ontológica e nos
alerta para os perigos dessa entrega compelida da autonomia. Não somente a privacidade é
violada no processo, a própria vontade humana e os modos de entendimento do mundo é
impelido pela coleta sistêmica e pelo uso de técnicas aditivas sobre os usuários54. Ao que
parece, a razão no sentido teleológico tem sido continuamente substituída e consumida pela
49
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razão instrumental, sua lógica tem sido transformada por processos cada vez mais autônomos
e atualistas. Conforme Mbembe sugere, o cérebro humano deixa de ser o local privilegiado da
razão para ser baixado em máquinas, uma reprodução computacional na qual a representação
da realidade foge ao domínio da raça humana por ser construída e representada pela
máquina.55
Sobre a capacidade de manipulação da realidade pelas novas tecnologias, pode-se
citar como exemplo primário e visual seu uso para rejuvenescimento facial, cada vez mais
comum no cinema. Em Gemini, o protagonista Will Smith divide tela consigo mesmo 30 anos
mais jovem, na saga Star Wars para além do rejuvenescimento de Carrie Fisher, Peter Cushing
foi retirado do descanso eterno pela ressurreição digital para brilhar nas telonas. Na sua forma
mais ingênua, variáveis dessa tecnologia têm sido amplamente utilizadas para o tratamento de
imagens nas redes sociais, no entanto é preciso lembrar que por trás da aparente simplicidade
é necessário um gigantesco banco de dados e uma complexa codificação de mapeamento
facial. Entre inúmeros aplicativos e websites que proporcionam variadas formas de
reprodução e refinamento pelo uso da inteligência artificial, o aplicativo Remini56 segundo sua
própria descrição propõe o aprimoramento de fotos antigas em alta qualidade de definição.
Figura 1: Edição pelo Remini

Fonte: Elaborado pelo autor.

O exemplo demonstra de forma simples como o formato de uma fonte digital pode
ser transpassado proceduralmente. A dinâmica nos lembra a ideia de hiper-realismo
apresentada por Umberto Eco, definindo a amálgama entre o falso e o autêntico. Em suas
palavras, se trata de uma relação em que “o todo-verdadeiro identifica-se com o todo-falso” e
a “irrealidade absoluta se oferece como real”57, fenômeno relacionado à cultura do mais
rápido, mais autêntico e mais real. Conforme será demonstrado ao longo dos capítulos, o
comportamento da memória no ambiente do Facebook está sujeito a efeitos similares, seja
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pela dimensão afetiva em que atinge as pessoas ou na própria veracidade dos acontecimentos
representados.
1.3 – A trindade algorítmica
Diante das observações, é oportuna a apresentação da fórmula referente ao Edgerank,
o algoritmo considera o feed de atualizações de forma que cada interação dos usuários com o
conteúdo represente um comando no qual as informações são ranqueadas em edges. Segundo
Lars Backstrom, chefe de engenharia do Facebook, um usuário comum ao visitar o feed de
notícias possui uma média de 1.500 objetos potenciais a serem apresentados, provenientes de
contatos, grupos ou páginas seguidas.58 Dessa forma, devido a quantidade de dados
produzidos, a operação tem como objetivo organizar a amostragem aos usuários.
Figura 2: EdgeRank

59

Fonte: http://edgerank.net, 2020.

A fórmula que consta na imagem foi apresentada na “F8 Conference” como um
produto direcionado ao marketing e a comunidade que objetiva realizar negócios na
plataforma. A apresentação não visou destrinchar o funcionamento do produto em detalhes
técnicos ou direcionar maiores explicações à comunidade científica. Andreas Birkbak e
Hjalmar Carlsen ao analisar a fórmula alertam para este fato, em suas palavras “it would of
course be problematic to interpret this exact algorithm as the complete truth about
Edgerank”60. Backstrom reforça que apesar de suas sucessivas atualizações, a multiplicação
58
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dos fatores de afinidade, peso e tempo ainda são presentes e continuam importantes para o
atual processo de seleção de conteúdo, a diferença em questão é que agora existem mais
categorias e subcategorias que trabalham sobre a classificação dos objetos.61 Desta forma, em
busca de compreender melhor o comportamento da memória e das narrativas expostas na
plataforma sobre as pessoas, o princípio contido na fórmula legítima a análise crítica sobre os
fatores que justificam a seleção e hierarquização dos objetos.
Ao acessar a página do Facebook o usuário encontra no eixo central seu Feed de
Notícias, nele é possível a visualização das atualizações de amigos, notícias, propagandas e
outros elementos que se tenha estabelecido uma conexão prévia, como objetos compartilhados
em grupos e páginas, sendo também possível a sugestão de conteúdos similares pelo
algoritmo. O Feed de Notícias atualmente possui duas formas de apresentação, uma baseada
nas histórias mais relevantes e outra nas mais recentes. Segundo Backstrom a opção visa “to
deliver the right content to the right people at the right time so they don’t miss the stories that
are important to them”62.
Enquanto a categoria de principais histórias elenca o conteúdo considerado mais
relevante para o usuário, a segunda o exibe em ordem cronológica de publicação. Ambas
opções estão sujeitas a atividade do algoritmo, a alteração é relativa apenas ao peso do tempo
contido na fórmula. A possibilidade de modulação implica diretamente na costura dos objetos
e na estrutura narrativa geral do Feed, o que permite certa agência ao usuário no que se refere
ao modelo de apresentação. A operação de seleção do Edgerank em ambos os casos, consiste
em contabilizar cada interação e estabelecer um padrão de classificação a partir de seus três
elementos básicos: afinidade, peso e tempo.
A afinidade é o primeiro elemento classificatório, seu princípio é baseado no
histórico de relação entre os usuários. Existem três fatores que inferem na relação de
afinidade, o primeiro considera a relevância da ação, o segundo a proximidade estabelecida
com o publicador e o terceiro a distância temporal entre as ações realizadas.63 As ações
contabilizadas são hierarquizadas e possuem relevâncias singulares, por exemplo, um
compartilhamento tem maior relevância que um comentário, sendo que este é mais
significativo que uma curtida. Assim, ações consideradas mais relevantes contribuem para
estabelecer um determinado nível de afinidade, possibilitando o algoritmo interpretar como
um maior ou menor grau de interesse do usuário em receber atualizações específicas. A
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proximidade das relações é medida por valores específicos baseados na distância relacional,
por exemplo, um contato direto tem maior relevância para o quesito do que um contato
indireto, sendo que o grau de parentesco entre os contatos também é considerado na
multiplicação.
O terceiro ponto que converge no cálculo de afinidade diz respeito à frequência das
interações entre os usuários. O algoritmo compreende que os usuários que estabelecem
relações frequentes possuem um maior grau de afinidade, elevando a probabilidade de
apresentação do conteúdo no Feed. A relação também é retroativa, conforme a frequência de
interação diminui, o quesito afinidade é atualizado. Ademais, a afinidade não é colateral, os
níveis de um usuário para com o outro não são necessariamente equivalentes.
O “peso” é o segundo elemento contido na fórmula, ele considera a relevância do
engajamento nas publicações. Conforme descrito anteriormente, cada ação realizada é
hierarquizada e possui um valor, algumas interações são consideradas mais importantes que
outras, elas não são equivalentes. Publicações que provocam ações mais relevantes como
comentários e compartilhamentos, possuem um maior peso do que aquelas que recebem
apenas curtidas. É maior a probabilidade de aparecer no Feed de Notícias publicações com
elevado potencial de engajamento, por exemplo, conteúdos visuais e que engatilham as
pessoas emocionalmente tendem a receber reações consideradas mais relevantes.64 No geral, o
elemento peso está diretamente relacionado a relevância das ações que uma publicação
recebe, assim um objeto com um maior potencial de envolvimento justifica sua maior
visibilidade no Feed de Notícias.
O elemento tempo na fórmula compreende o interesse referente a uma publicação ao
longo do período em que está disponível, postagens novas e constantemente atualizadas são
mais intuitivas ao sistema e recebem destaque. Os valores de relevância são inversamente
proporcionais ao tempo, enquanto os objetos que recebem mais interações no momento de sua
publicação são mais suscetíveis a emergir no Feed de Notícias, a medida em que o tempo
passa são considerados menos importantes e perdem a visibilidade.
Apesar da novidade possuir um elevado valor na lógica algorítmica, é importante
ressaltar que objetos mais antigos podem ganhar tração através da atualização de seu status
pelo engajamento mais recente. Esta alteração foi implantada na plataforma posteriormente ao
Edgerank e é conhecida como “Story Bumping”65. O fator permite que conteúdos mais
antigos possam ser novamente impulsionados no Feed de acordo com o novo engajamento
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promovido. Por exemplo, se um usuário ao acessar seu Feed percorrer 50 publicações e a
publicação de posição 51 não tenha sido visualizada mas continue a receber engajamento de
outros usuários, ela possui uma probabilidade maior de permanecer no Feed do usuário.
Figura 3: Exemplo Story Bumping
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Fonte: Facebook.com, 2020.
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Ao favorecer as interações mais recentes de um objeto, o algoritmo infere
diretamente na cronologia da plataforma. O tempo linear na rede social não impera sobre as
memórias compartilhadas, a referência de sua perenidade é a sua atualização. A
temporalização pelo algoritmo impõe a necessidade dos objetos serem sempre atualizados,
sua visibilidade é referente a constância do engajamento e da novidade sempre mais atual.
Todo o conjunto narrativo costurado pelo algoritmo é subvertido ao mesmo comportamento,
intensificando a mobilidade dos objetos e sua curta duração.67
1.4 – Filtros do impróprio?
Conforme será demonstrado ao longo da dissertação, a formatação de narrativas e
exposição de objetos segundo o refinamento algoritmo pode ser um tanto problemático,
sobretudo quando instrumentalizadas por setores políticos. Eli Pariser se aprofunda sobre os
efeitos provocados desta pré-seleção no comportamento das pessoas, sustenta a teoria de que
a dinâmica age diretamente sobre processos mentais de apreensão do ambiente externo.
Demonstra que os sujeitos ao serem cercados por “filtros bolhas” tem sua operação cognitiva
afetada, desencadeando efeitos colaterais em sua potência criativa e sobre a tomada de
decisões.68
O autor explica que os filtros são criados pela multiplicação dos fatores contidos no
algoritmo, cercando o usuário pela apresentação de conteúdos baseados no seu
comportamento prévio. Nesta lógica, uma pessoa ao se engajar com narrativas sobre
determinadas concepções políticas, se tornaria propensa a receber mais informações do
mesmo viés. O algoritmo ao quantificar o comportamento prévio e apresentar novos objetos
ao usuário visa propiciar experiências positivas na rede, ocultando percepções divergentes que
possam induzir a reações negativas. Deste modo, a maioria das informações que chegam aos
usuários tendem a ser próximas ou idênticas ao seus modos de pensar e de compreender o
mundo. Segundo Pariser, nesta dinâmica a proporção de narrativas que validam o que já
sabemos acaba por aumentar drasticamente69, reforçando o viés de confirmação dos sujeitos e
reduzindo as possibilidades de questionamento sobre o que lhes foi revelado na plataforma.
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Em outras palavras, as narrativas apresentadas e costuradas pela agência algorítmica
são ajustadas segundo os próprios ideais de mundo dos usuários, não desafiando modelos de
pensamentos. Por conseguinte, o processo de reflexão natural junto à possibilidade de
questionamento sobre suas crenças acabam por ser prejudicados. Se pensarmos em termos
heideggerianos, uma vez que o poder de decisão é obscurecido pela inviabilidade de
informações que questionam conceitos prévios, poderíamos afirmar que se trata de um modo
decadente de encontro com o mundo. O ponto em questão se refere ao horizonte de
possibilidades que é aberto aos sujeitos, inclusive na possibilidade da impossibilidade. Por
exemplo, seja pelo viés de uma revista, jornal ou canal de televisão as pessoas possuem um
relativo poder de decisão sobre aquilo que lhes é apresentado, elas podem escolher assistir
determinado conteúdo, concordando ou não. Já no ecossistema regido pela lógica algorítmica,
a visibilidade de uma possível influência sobre o que chega até elas é oculta, sobretudo a
possibilidade de ver o que não foi visto e de conhecer o desconhecido. Nos formatos de mídia
tradicionais o indesejável apesar não aceito ainda desponta na multiplicidade de escolhas,
enquanto nas mídias digitais comumente a possibilidade do divergente é ocultada no mapa de
escolhas, o que por sua vez impactaria no imaginário e na memória coletiva sobre os eventos
do presente e do passado.
Eytan Bakhsy em um estudo encomendado pelo próprio Facebook, examinou o
comportamento político de 10.1 milhões de usuários dos Estados Unidos na plataforma.70 A
pesquisa objetivou identificar as rotas traçadas pelo compartilhamento de publicações de
cunho político e ideológico, na tentativa de mensurar o poder de influência dos algoritmos na
capacidade de decisão individual dos usuários. O levantamento quantitativo dos dados
explicitou uma polarização substancial na rede, a tendência ao alinhamento político de
conservadores e liberais podem ser observadas nos gráficos abaixo.
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Cf. BAKSHY; MESSING, 2015.
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Figura 4: Classificação de alinhamento
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Fonte: BAKSHY; MESSING, 2015.
Figura 5: Pareamento de contatos
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Fonte: BAKSHY; MESSING, 2015.

Embora o autor concorde que a plataforma influencie o comportamento dos usuários,
ele considera que o alinhamento político detectado no fluxo de compartilhamentos é causado
pela tendência das pessoas se parear com outras em condições ideológicas semelhantes,
fenômeno chamado homofilia73. Indo em direção contrária a teoria sustentada por Pariser,
Bakhsy argumenta que a plataforma permite a formação de uma rede heterogênea de contatos
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O gráfico demonstra a proporção do alinhamento ideológico entre os contatos dos usuários analisados na
pesquisa. O alinhamento ideológico presente no gráfico considera “liberais” e “conservadores” dentro do
espectro politico americano.
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potencialmente sujeitos a exposição de visões de mundo divergentes. O autor defende a
mesma afirmação em um estudo anterior, no qual foi investigado o papel do Facebook na
difusão de informações. O autor explica que a proximidade entre os usuários que interagem
em diferentes publicações pode ser agrupada em categorias de usuários que mantêm laços
fortes e laços fracos, sendo a força dos laços relativa ao quesito afinidade do algoritmo.
Figura 6: Intensidade dos laços
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Fonte: BAKHSY; ROSENN; ADAMIC, 2012.

Conforme exposto no gráfico, foi identificado a maior ocorrência de interações em
publicações entre contatos com laços fracos, o que para o autor reforça a ideia de uma maior
diversificação no fluxo de informações75. Em sua concepção, a plataforma se comportaria
como uma ponte entre pessoas distantes, configurando um ambiente no qual diferentes visões
de mundo podem entrar em contato. Bakshy conclui que o comportamento detectado seria
então condicionado mais pelas escolhas individuais do que pela agência algorítmica, sendo a
polarização detectada uma ocorrência dos efeitos de homofilia. A defesa realizada pelo
Facebook é relevante e agrega ao entendimento, no entanto as devidas críticas devem ser
feitas. Conforme Wylie expõe, a qualidade de ponte referida foi massivamente explorada
durante as eleições estadunidenses de 2016, durante o BREXIT e por diversos governos ao
redor do mundo.76 O escândalo protagonizado pela Cambridge Analytica demonstrou como
pela coleta sistêmica de dados dos usuários, narrativas podem ser moduladas e
microdirecionadas no intuito de manipular o comportamento humano, o entendimento sobre
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os acontecimentos e reforçar crenças em nome de projetos de poder. Segundo o autor, "the
algorithms they've designed in secret are shaping minds in the United States and elsewhere in
ways previously unimaginable".77
Birkbak e Carlsen por exemplo, ao relatarem o estudo realizado pelo Facebook
colocam a própria metodologia utilizada em cheque, segundo os mesmos “Bakshy’s defense
did not flesh out how the algorithm achieves the evaluations that underlie this ordering”78.
Segundo os autores, a pesquisa falta em traçar as fronteiras entre a ação dos códigos e o poder
de decisão individual. Conforme destacado pelo próprio Bakshy ao concluir seu raciocínio,
“the mass adoption of online social networking systems has the potential to dramatically alter
an individual’s exposure to new information”79. Nessa direção, Dimitar Nikolov em estudo
conduzido indica que fora do âmbito da política não existem evidências suficientes que
confirmam a formação de bolhas, mas reforça o potencial de cercamento no que se refere a
conteúdos políticos e ideológicos80. Desse modo, uma vez que os métodos de ranqueamento
da plataforma não deixam de operar na exclusão e inclusão daquilo que é revelado aos seus
usuários, os efeitos engendrados pelas visões produzidas não devem ser reduzidos a apenas
uma tendência natural de pareamento do ser humano.
Essa carência de divergência também acaba por impactar nas formas de produção de
conhecimento na rede, sobretudo na compreensão de fenômenos e eventos pertencentes ao
campo da história. Valdei Araujo sustenta a ideia de um modo de historicidade impróprio,
caracterizado justamente pelo ocultamento da temporalidade enquanto caráter constitutivo no
ser humano.81 No caso, o modo próprio de compreensão dos acontecimentos e da produção de
conhecimento seria marcado pelo reconhecimento da natureza modalizante do acontecer
humano, enquanto sua impropriedade seria relativa ao modo decadente de temporalização, no
qual o tempo e os eventos são experienciados como exteriores à condição humana,
perpetuados em uma “sucessão vazia de agoras”82. A impropriedade referida envolveria
também a postura mantida diante dos acontecimentos, com a capacidade de decisão suspensa
ofusca-se a compreensão de que a experiência humana não se limita ao seu próprio mundo,
mas nas possibilidades de mundos.83
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O modelo apresentado não se resume a uma estrutura maniqueísta, o par próprio e
impróprio não é opositivo, ele se apresenta em diferentes níveis existenciais da vida, ambos os
modos são igualmente constitutivos do humano84. Compreende-se que para uma possível
desobstrução da impropriedade na historicidade dos acontecimentos, é necessária a
desnaturalização das representações e objetos históricos que se acumulam85. Diante à lógica
apresentada tal desnaturalização dos estados de entendimento é prejudicada, já que as
representações e narrativas sobre a memória e a história são constantemente atualizadas e
naturalizadas no fluxo dos acontecimentos. Dessa maneira, a possibilidade de o modo
impróprio de compreensão derivar do contingenciamento algorítmico é reforçada, a inibição
de um estado de propensão à descoberta estruturaria um espaço no qual as coisas são
reveladas enquanto

o

sujeito “assiste a um mundo que parece se reproduzir

automaticamente”86. Nessas condições, ideais e formas de pensamento enraizados passariam a
ser confirmados como realidades imutáveis, as narrativas e memórias seriam moduladas em
visões constantemente reificadas e a propensão ao debate e a mediação cada vez mais
polarizada.
É importante sublinhar que a possibilidade de divergência apontada por Nikolov e
Bakhsy, não é impeditiva da impropriedade que a memória coletiva e histórica na plataforma
pode vir a figurar. Seja pela justificativa dos elos fracos ou por disrupção individual, as
manifestações observadas nos grupos e nichos analisados demonstraram em menor ou maior
grau a possibilidade do conflito de ideias, mesmo que através de discursos agressivos na
defesa de narrativas revisionistas e ideológicas. Conforme Heidegger argumenta, o ser
humano é um conjunto de possibilidades e qualquer tentativa de minar por completo seu
poder de decisão acabaria em um determinismo malogrado, afirmações categóricas vão contra
a própria ideia de que a essência humana é múltipla.87 Araujo também nos lembra que os
termos adotados são ôntico-ontológicos e não suportam modelos hierárquicos, devendo ser
compreendidos como uma “descrição de diferentes níveis de análise da realidade”88. Dessa
forma, os diferentes modos de temporalização que podem compor a existência humana são
dinâmicos e em meio a sua alternância emergem os múltiplos discursos que revelam o mundo.
Seja a historicidade própria ou imprópria, ela não institui estatuto fixo sobre as memórias e
narrativas dispostas na plataforma.
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Dessa maneira, não é indicado interpretações que historicizem os discursos observados
como naturais do mundo contemporâneo89. O procedimento historiográfico ao tratar esse tipo
de fonte, deve considerar que o comportamento discursivo produzido na categoria é
condicionado por características internas. Sendo essencial ao transformar a memória disposta
na plataforma em objeto de estudo, identificar os nichos pelos quais trafegam, considerar as
pessoas que as promovem e as sensações que provocam. Nesse sentido, as condições de
existência da memória coletiva na plataforma apesar de largamente influenciadas, não
prefiguram somente os quesitos justificativos da seleção algorítmica apresentados. Conforme
será argumentado no próximo capítulo, a construção da memória como é por essência uma
experiência coletiva, sua operação propicia um espaço no qual o encontro de mundos se
efetive, mesmo que potencializados por estados afetivos90 como a nostalgia, a ansiedade e o
ódio.
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CAPÍTULO 2 – MEMÓRIAS EM QUARENTENA
A maior parte da nossa memória está fora de nós,
numa viração de chuva, num cheiro de quarto fechado
ou no cheiro de uma primeira labareda. (…) Fora de
nós? Em nós, para melhor dizer, mas oculta a nossos
próprios olhares (…). Graças tão-somente a esse
olvido é que podemos de tempos em tempos
reencontrar o ser que fomos.
Marcel Proust, Em busca do tempo
perdido, volume I, 1913.

2.1 – Adaptação: a análise de conteúdo
Ao longo do capítulo anterior foram abordadas questões relativas às condições de
produção da memória no ambiente do Facebook. Visando a melhor compreensão do
funcionamento técnico da plataforma, propôs-se a reflexão a respeito da capacidade de
agência algorítmica na construção e apresentação de narrativas, junto às possibilidades de
enquadramento dos usuários no sistema. Diante do exposto, o presente capítulo verticaliza o
estudo em direção a constituição coletiva nos processos de rememoração, compreendendo a
memória como objeto indissociável da organização social. Para isso são analisadas as
interações desenvolvidas no grupo “Memórias de Quarentena -ICHS/UFOP”. A partir dos
objetos catalogados buscou-se explorar aspectos que estruturam as práticas tomadas em
conjunto na plataforma, encaminhando o texto em uma dinâmica simultânea de aproximação
e afastamento da memória pré-digital. Dessa maneira, o capítulo objetiva inserir uma
perspectiva fenomenológica acerca das práticas mnemônicas experienciadas, centralizando o
relembrar como uma prática social viva.
A transposição do analógico para o digital também suscita que as práticas de
rememoração sejam realocadas no tempo, ou seja, é necessário que as interpretações sobre os
fenômenos e registros contemplados estejam incluídas em uma temporalidade condizente com
a ecologia de sua produção. Por ecologia, me refiro às circunstâncias e meios pelos quais as
múltiplas existências do passado são evocadas e aos modos como impactam a vida das
pessoas91. Dessa forma, é imprescindível analisar em que medida o contexto de crise
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produzida pela pandemia de COVID-19 reforçou ou não o comportamento da memória
coletiva no espaço analisado.
O próprio método descrito no corpo do capítulo demonstrou-se revelador no que se
refere às especificidades promovidas pelo uso do tipo de fonte. A complexidade provocada
pelo ambiente de convergência absoluta e aparente assincronia, também leva ao
questionamento das condições de possibilidade de armazenamento desses tipos de registros.
Limitações encontradas nos mecanismos de busca, organização e o próprio acesso às
informações dispostas, reforçam a necessidade de aprofundar o estudo metodológico para o
tratamento do material e sua consequente apropriação no trabalho historiográfico.
Nesse sentido, Fábio Chang de Almeida é assertivo ao afirmar que a historiografia
não pode se isolar da realidade que pretende estudar, para o autor “a palavra de ordem é
adaptação”92. O que não implica necessariamente em uma revolução metodológica, mas no
desenvolvimento de uma metodologia particular fundamentada nos princípios da pesquisa
historiográfica, produzida entre tentativas e erros pelo trabalho conjunto.93 Na direção de
Almeida, Anita Lucchesi reforça que nem as tecnologias ou a história digital rompem
radicalmente com as bases que fundamentam a disciplina histórica.94 Pelo contrário, o diálogo
com outras áreas tem acrescido as possibilidades da escrita da história, ao menos no que se
refere a variedade de fontes a disposição.95 Pedro Telles colabora com o argumento ao
considerar as possibilidades da interação entre o conhecimento histórico e as mídias digitais,
sublinhando a importância do diálogo com outras áreas que podem se interessar pelos mesmos
fenômenos, como a computação e a teoria da comunicação. Não somente, o autor vai além e
indica que o “encontro com as novas tecnologias diz respeito ao conjunto do saber histórico,
não apenas um de seus campos ou abordagens”96.
Dessa forma, é interessante apresentar o procedimento interdisciplinar assumido no
trato material dos registros levantados. Devido ao imbricado volume de informações e
volatilidade dos objetos, o método de análise de conteúdo mais comum ao campo da
comunicação mostrou-se profícua.97 No que se refere à categorização das fontes, a análise de
conteúdo se aproxima da análise documental, sua distância é marcada quanto a adaptação à
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natureza do material.98 Voltado ao manejo do conteúdo midiático, o método objetiva
evidenciar indicadores que permitam interpretar uma outra “realidade que não a da
mensagem”99. Laurence Bardin a define como:
Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter por
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens
indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos
relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) dessas
mensagens.100

O processo orbita em torno de três eixos estruturais, a pré-análise, a exploração do
material e a interpretação dos resultados. O movimento inicial da pré-análise consiste na
organização do corpus documental, objetivando tornar operacionais as ideias iniciais e
conduzi-las em um plano de análise efetivo. O movimento é marcado pela leitura flutuante,
uma imersão caracterizada pela abertura aos sentimentos e impressões decorridas do encontro
com as fontes.
A exploração do material diz respeito aos procedimentos de codificação,
classificação e categorização das fontes. São levadas em consideração as motivações pelo
qual se analisa, sendo necessário especificar as hipóteses e questões levantadas para o devido
enquadramento dos dados em um sistema que faça sentido a interpretação. Segundo Bardin, o
processo corresponde a uma conversão do material bruto que permite atingir “uma
representação do conteúdo ou da sua expressão; suscetível de esclarecer o analista acerca das
características do texto”101. Para isso, é necessário a definição de unidades de registro por
temáticas, condensadas por assuntos que permitam evidenciar os núcleos de sentido contidos
na comunicação.
A codificação dos elementos para consequente classificação é sujeita às motivações
da análise, podendo ser definida segundo: acontecimento, contexto, formato, atores e
significados. O último é conduzido pela semântica, objetiva revelar estados e sentimentos
contidos nas mensagens. Elementos como ansiedade, nostalgia, medo, ódio, atitudes e valores
ao serem codificados permitem classificar e separar os dados. Já no caso da classificação por
atores, a codificação é estabelecida em função das características ou atributos do personagem.
Em resumo, a fase de exploração colabora com a operação historiográfica no que se refere ao
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tratamento de volumes mais densos de dados, favorecendo o escrutínio dos vestígios na busca
por manifestações de estados e fenômenos.
Durante a interpretação dos resultados diferentes perspectivas podem ser assumidas,
devendo a princípio ser apoiada sobre os fatores constitutivos da comunicação: o meio, a
mensagem, o emissor e o receptor. Em poucas palavras, a interrogação do meio objetiva
assimilar as características do conteúdo ao local de disposição. Na inferência das mensagens
busca-se a compreensão dos graus de consciência presentes no conteúdo e os sentidos que
podem ser interpretados, devendo ser observados os códigos, conceitos e significações que as
configuram. Em relação ao emissor sua própria experiência de vida é considerada, são
traduzidos seus possíveis desejos, angústias e motivações, trata-se da “função expressiva ou
representativa da comunicação”102. Já no caso do receptor são analisadas as informações sobre
a audiência, as formas como as mensagens são aceitas e os efeitos que promovem. É
importante ressaltar que para a inferência da incidência persuasiva do conteúdo, suas formas
de assimilação e outras perspectivas comportamentais sobre quem o emite e o recebe, deve-se
“recorrer a dados complementares obtidos por outras técnicas de investigação"103. No caso, é
fundamental incluir na operação aspectos que vão além dos fatores constitutivos, como alocar
os objetos em contextos maiores de transformações culturais, influências socioeconômicas,
fatores temporais e levar em consideração a própria historicidade condicionante dos objetos
estudados.
Mediante o método exposto, vale mencionar que durante o estudo foram observados
diversos grupos, nichos e espaços de manifestação da memória no Facebook. Foram
vasculhadas exaustivamente postagens apresentadas no fluxo narrativo do Feed de Notícias,
arquivos de mensagens e páginas voltadas a toda sorte de conteúdo. Devido a maior liberdade
à participação coletiva entre os espaços observados, o formato de grupo mostrou-se propício
para a análise. Nesse sentido, o grupo “Memórias de Quarentena - ICHS/UFOP” foi
selecionado para o presente capítulo devido às questões contextuais específicas de sua
criação, seu alto nível de engajamento e a possibilidade de acesso às suas métricas por
colaboração do administrador. Conforme Bardin recomenda, durante a exploração do material
foi elaborado um índice segundo os indicadores descritos, sistematizando e agregando as
fontes em unidades relativas ao seu conteúdo. Por conseguinte, na interpretação dos
resultados foram consideradas as características previamente citadas, visando inferir sobre os
possíveis significados contidos nas mensagens, eventuais motivações e efeitos promovidos na
102
103

Ibidem, p. 165.
Ibidem, p. 171.

37

dinâmica estabelecida entre o grupo e o meio emissor. Ademais, ressaltamos que a
interpretação foi amparada no referencial teórico levantado, contando com o auxílio de
pesquisas realizadas no campo da psicologia, comunicação e da teoria da história.104
2.2 – Memórias de Quarentena
Os grupos destinados a história e a memória na plataforma aparentam resumir um
espaço no qual o passado é compartilhado e acumulado compulsivamente, uma espécie de
repositório em desordem no qual os objetos são assimilados a sentidos materiais, simbólicos e
funcionais. Estruturalmente o Facebook fornece uma classificação padrão para os grupos,
podendo ser definidos como geral, compra e venda, aprendizado social, videogames, trabalho,
emprego e criação de filhos. No quadro abaixo são apresentados os grupos observados
durante a pesquisa, identificando o tipo definido e a quantidade de membros inscritos.
Tabela 1: Grupos analisados
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Acrescenta-se o uso de estruturas ontológicas para a interpretação dos resultados revelados, como as
desenvolvidas por Martin Heidegger e Jean-Paul Sartre. Conforme Telles observa em sua “Crítica da razão
histórica digital”, as modificações mais evidentes detectadas na interação entre a prática historiográfica e as
novas tecnologias são relativas às operações elementares no cotidiano de pesquisa, não constando alterações
ontológicas e sim epistemológicas. Cf. TELLES, 2018, p. 12 seq.
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Fonte: Elaborado pelo autor.

O quadro evidencia que a tipologia padrão oferecida pelo Facebook é insuficiente
para abarcar a distinção entre os grupos, o que pode dificultar a visualização e identificação
de determinados padrões comportamentais em tipos de grupos específicos. Desse modo,
visando acentuar a identificação dos sentidos a serem revelados, foram projetadas cinco
grandes categorias: institucional, familiar, temático, regional e geral. A diferenciação dos
conjuntos levou em consideração a própria descrição fornecida pelos grupos, sendo os
agrupamentos definidos em razão da frequência e características do conteúdo compartilhado.
Figura 7: Categorização em agrupamentos

Fonte: Elaborado pelo autor.

No geral, grupos classificados como institucionais abrangem espaços dedicados às
pessoas que vivem ou viveram em algum momento experiências relacionadas a alguma
instituição em comum. Grupos familiares tendem a ser definidos pelo sobrenome da família,
sendo que as pessoas reunidas podem apresentar diferentes graus de parentesco entre si. É
comum a estes espaços a investigação genealógica da família, a busca de contato entre
familiares distantes e a troca de informações e curiosidades sobre ancestrais em comum e
acontecimentos considerados relevantes. Grupos temáticos são caracterizados pelo
compartilhamento de narrativas e memórias de períodos, eventos ou personagens específicos
da história. Grupos regionais são definidos pelo recorte territorial, primariamente destinados a
objetos relacionados a história e a memória de cidades, bairros, países e estados. Por fim, a
classificação geral é marcada pela liberdade no conteúdo compartilhado, caracterizando-se
pela variedade de temas abordados. Em todos os casos, os grupos demonstraram certa

39

sincronia movida por estados afetivos como a curiosidade e nostalgia sobre os eventos do
passado.
Embora o conteúdo compartilhado no interior dos grupos seja distinto, os
agrupamentos elaborados não são completamente isolados. Famílias podem ser referenciadas
em grupos de cidades e fatos sobre cidades podem ser citados em grupos familiares, a lógica
segue para as demais categorias, eventos políticos podem ser cruzados com personagens
característicos, estilos musicais que marcaram atmosferas podem ser notados e determinadas
épocas acentuadas em diferentes categorias. Mesmo que o diálogo entre os segmentos possa
ocorrer, o mapeamento deixou claro que os eixos centrais dos grupos conduzem os objetos de
acordo com os objetivos de cada espaço, sendo movidos por motivações e interações
específicas.
Figura 8: Amostragem descritiva dos grupos

Fonte: Facebook.com, 2020.

Segundo a categorização apresentada, o grupo “Memórias de Quarentena ICHS/UFOP” pode ser enquadrado no segmento institucional, seu espaço é dedicado a
conectar e reconectar pessoas com experiências de vida vinculadas ao Instituto de Ciências
Humanas e Sociais, campus da Universidade Federal de Ouro Preto localizado na cidade de
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Mariana, Minas Gerais. No período105 em que esteve aberto foram veiculadas centenas de
publicações em seu interior, sendo contabilizadas mais de 2.500 imagens compartilhadas.
Diante do amontoado de registros, testemunhos e interações vale mencionar que as métricas
do grupo são exclusivas aos administradores, segundo a política de dados do Facebook:
Fornecemos estatísticas agregadas e insights que ajudam pessoas e empresas a
entender como os usuários estão se envolvendo com as publicações, classificados,
Páginas, vídeos e outros conteúdos delas dentro e fora dos Produtos do Facebook.
Por exemplo, administradores de Página e perfis comerciais do Instagram recebem
informações sobre o número de pessoas ou contas que visualizaram, reagiram ou
comentaram nas publicações deles, bem como dados demográficos agregados e
outras informações que os ajudam a entender as interações com a respectiva Página
ou conta.106

Dessa maneira, através do contato com o criador do grupo, foram disponibilizadas as
estatísticas necessárias. O pacote recebido acomoda informações referentes a 78 publicações
realizadas entre os dias 21 de abril e 31 de agosto107. As informações incluem números sobre a
movimentação do grupo, a quantidade diária de publicações, o volume de entrada dos
membros, dias e horários populares, engajamento, composição de gênero, idade e localidade.
O acesso aos dados facilitou a navegação e a captação do máximo de elementos possíveis
durante o tratamento das informações, o que permitiu uma maior sistematização do conjunto
conforme mostra o mapeamento realizado.
Tabela 2: Amostra do Apêndice A

105

O grupo foi criado no dia 21 de abril, sendo arquivado no dia 11 de setembro de 2020. As postagens e
comentários ainda podem ser acessados, porém a opção impede novas interações.
106
Disponível em: <https://www.facebook.com/policy.php>. Acesso em: 04 de jul. 2020.
107
Foram adicionadas 8 postagens ao conjunto, totalizando 86 publicações analisadas.
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Fonte: Elaborado pelo autor

O quadro consiste na organização do material bruto em um modelo que expresse seu
conteúdo, sendo as 86 publicações segmentadas em unidades que reúnem data, título,
engajamento, descrição do conteúdo e o teor dos comentários. A sistematização considera o
contexto da produção e a dinâmica do espaço em que é promovida, um espaço no qual
múltiplas perspectivas e impressões são constantemente agregadas e atualizadas. Conforme
Silvana Dalmaso nos lembra, no Facebook são criados hábitos de exposição da vida pessoal,
confissão e uma produção ilimitada de memórias.109 Embora essa dinâmica tende a tornar os
registros diluídos e voláteis, ela também amplifica a capacidade de participação das pessoas
no preenchimento de lacunas e no tecimento de redes de significação sobre as memórias
compartilhadas. Trata-se de uma configuração horizontal permitida pela rede entre os objetos
e as narrativas construídas, na qual as possibilidades referentes à representação e
reconstituição dos eventos do passado podem ser expandidas.
Dessa maneira, para sintetizar as centenas de comentários em blocos individuais foi
necessário analisar o conjunto em sua totalidade, buscando detectar a frequência do uso de
palavras, a estrutura semântica das frases e as reações despertadas. Uma tradução do agregado
total que visa expor as características dos objetos em um primeiro nível de análise, no qual a
sincronização dos sentimentos e os efeitos manifestados possam ser revelados. Na dimensão
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A numeração utilizada nas publicações citadas é referente aos itens contidos no “Apêndice A”. Os rostos e
nomes referidos nas fontes utilizadas no texto estão devidamente censurados. Ademais, devido à grande
quantidade, os comentários selecionados não seguem a cronologia contida na publicação, são elencados segundo
critérios de relevância para inferência.
109
DALMASO, 2015, p. 4.
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quantitativa, os formatos de conteúdo que promoveram mais engajamento foram os de foto e
texto, conforme mostram os gráficos:
Gráfico 1: Percentagem dos formatos e relação de engajamento

Fonte: Elaborado pelo autor

Levando em consideração que o conteúdo de foto corresponde a 70% do total do
conjunto em relação a 7,1% de texto, fica evidente que as publicações em texto promoveram
uma maior interação nos comentários, enquanto as reações acompanham proporcionalmente à
porcentagem de fotos.110 A razão da concentração de comentários em publicações de texto
decorre do item 85 no Apêndice A, justamente um convite à participação dos outros membros
para rememoração e reencontro. No caso das fotos, a aglomeração de comentários é mais
distribuída, destacando-se os itens 1, 47 e 55 pelo volume. Em ambos formatos a sessão de
comentários é marcada pelo esforço dialógico111 em trazer à tona pessoas e momentos
marcantes, desenhando quadros sobre o passado e modelando a memória sobre os eventos.
Em geral os comentários são acompanhados por percepções descritivas no intuito de
caracterizar o que é retratado, seja nos formatos de texto ou foto eles demonstram ser
sincronizados pelo desejo de reencontro com o passado, um reencontro atualizador guiado
pelo forte sentimento de nostalgia.
Figura 9: Item nº85 - Apêndice A
110

Em relação ao excesso de fotografias e o engajamento detectado, é válido citar o estudo conduzido por Ori
Schwarz a respeito dos hábitos de jovens israelenses nas redes sociais. O estudo evidencia a prática do consumo
do passado através de fotos e vídeos como forma de “preencher o tempo”. A prática antes ocasional se torna
cotidiana, o que se relaciona ao aumento da captura de momentos corriqueiros e a consequente capacidade de
armazenamento. A autora destaca o fato de a disponibilidade dos arquivos pessoais favorecerem uma cultura da
nostalgia, na qual as pessoas constantemente se engajam com o passado em “nostalgic recollections”, associando
a atividade ao prazer e ao entretenimento. Cf. SCHWARZ, Ori. 2009.
111
Mikhail Bakhtin trabalha o conceito de dialogismo como categoria filosófica, para o autor a noção de uma
relação dialógica na comunicação transcende o diálogo. O indivíduo é identificado como um sujeito posicionado
em um contexto, sendo necessário levar em consideração suas singularidades subjetivas para a compreensão das
motivações dos enunciados encadeados. Cf. BAKHTIN, 2010.
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Fonte: Facebook.com, 2020.
Publicação (Autor) - “Nunca mais tive notícias…”
Comentário 1 - “Que histórias fantásticas (...)!!!!! Tem várias pessoas que foram da minha/nossa sala que eu não
tenho notícias.”
Comentário 2 - “Boas histórias. Teve aquele colega de classe que foi morar na Noruega, acabou casando e
ficando por lá. Muito querido. Recebi um postal dele uma vez. Era Bruno eu acho. Da Renata também não sei
por anda. São muitas pessoas e muita gente boa, né?”
Comentário 3 - “Do (...), que morou com a gente na Rocinha. Um dia ele decidiu que não ia mais usar roupa e
assim foi por duas semanas. Cara inteligente, sensível, poeta, transcendentalista e naturista. Ele usava só os
óculos. A última vez que o vi foi na rodoviária de São Paulo em 2004. Aprendi muito com ele. Aquele negócio
de ficar andando completamente nu foi muito importante. As questões que ele trazia eram muito pertinentes. Ele
lia João do Rio e Fernando Pessoa e durante aquele período não usou nenhuma droga. Ele lia Artô, um cara
visceral. Me apresentou Aquele texto da Reprodutibilidade Técnica do Walter Benjamin. Se aventura a falar
sobre os teóricos da arte. Fotografo. Fiquei com ele até o último instante. Ele tinha várias epifanias e viveu como
anfíbio ora claro e real, ora onírico. Não lembro o sobrenome dele. Gostaria de vê-lo.”
Comentário 4 - “(...)

💗 Foi um grande amigo, nos entendiamos bem. Lamentei demais o que aconteceu.

Gostaria muito de ter notícias dele.”

Figura 10: Item nº11 - Apêndice A
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Fonte: Facebook.com, 2020.
Publicação (Autor) - “Em 1996 (já me falhou a memória), qdo Pet História do ICHS já havia dado o seu ultimo
suspiro

😭, o ICHS sediou o encontro InterPets História. Recebemos uma turma bem legal do Pet-Unisinos/RS e

do Pet USP, que se hospedou com a gente nas Moitas. À noite sempre nos reuniámos em rodas de violão e
chimarrão. Alguém se lembra?”
Comentário 1 - “Eu lembro. A gente tinha acabado de ficar órfão do PET. Acho que nossa turma pegou um ano
de bolsa só.”
Comentário 2 - “(...) Exatamente! Foi qdo recebemos a notícia da morte súbita.
quase um velório.”

😂 O encontro InterPets foi

Comentário 3 - “Lembro dessa estudante de óculos perto do rapaz de boné. Ela fazia umas perguntas
cabulosas”.
Comentário 4 - “(...) uma das meninas me reencontrou essa semana no face e me mandou essas fotos. Que
reencontro mais feliz!

😍”

Comentário 5 - “Que delícia de lembrança!!! Lembro que eles se admiravam da nossa proximidade com os
professores.”
Comentário 6 - “Lembro sim, do movimento no ICHS. E das festas também, né (...). Naquela época eram festas
VIPs na Taqueupa … hummm”
Comentário 7 - “(...) Muitas saudades desses tempos

💗”
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As reações incorporadas nas publicações reforçam a afetividade ressaltada pelos
comentários, marcando uma atmosfera preponderantemente positiva no grupo. Conforme o
gráfico abaixo demonstra, não constam manifestações de raiva ou tristeza significantes para o
conjunto total. Os 3,1% de reações tristes em grande medida são referentes ao item 56,
informando a comunidade sobre o falecimento de um membro. No demais, o único
comentário e reação de cunho negativo consta na postagem de número 72, foto que retrata
visita realizada por Tancredo Neves a Ouro Preto no ano de 1983, com o comentário “E o
canalha do Tancredo aí!”.
Gráfico 2: Percentagem de reações

Fonte: Elaborado pelo autor.

2.3 – Tempo pandêmico: um breve panorama
A pandemia de COVID-19 está intimamente relacionada à formação do grupo, sendo
a contextualização das condições conjunturais de sua mobilização necessárias para o
entendimento do comportamento da memória em seu interior. No dia em que o grupo foi
criado todos os estados já atestavam mortes pela doença, a taxa de letalidade do vírus no
território nacional chegava a 6,3% dos 43.079 casos registrados, um total de 2.761 vidas
perdidas112. Pouco mais de um mês após sua criação, foi determinado crime contra a saúde
pública o não cumprimento do isolamento social e quarentena, registravam-se mais de três mil
denúncias por falta de equipamento médico em todos os estados. A população brasileira para
além da crise pandêmica vivenciou/vivencia uma crise política e de sentidos.
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Disponível em: https://www.sanarmed.com/linha-do-tempo-do-coronavirus-no-brasil. Acesso em: 06 ago.
2020.
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A convergência promovida pelas mídias digitais abriu espaço para uma verdadeira
infodemia. Um estado de efervescência113 no qual o fluxo constante entre agora e o momento
mais recente conectado, ajudou a inundar a população com uma correnteza de desinformação
e fakenews114. Carregada por narrativas conspiracionistas e negacionistas, a sobrecarga
projetada visa entorpecer os sentidos, estrangular o juízo de realidade e instaurar o caos
cognitivo. É destacável que na maior pandemia do século, o ser humano foi posicionado em
meio a esquizofrenia política e à contagem vertiginosa de mortes, a constante incidência dos
delírios da anticiência em nome de projetos de poder aparentam sufocar a indignação e
sofrimento da população em um estado de normalidade anômica. Os(a) autores(a) de o
“Almanaque da COVID-19: 150 dias para não esquecer ou a história do encontro entre um
presidente fake e um vírus real"115, retratam o tempo vivenciado como um tempo de agitação,
tomado pela desconfiança e ataques constantes contra o ser humano e o meio ambiente.
Elaborado em formato de diário, o livro exprime com louvor a atmosfera de medo e
confusão vivenciada. Entre os inúmeros episódios registrados é válido destacar o constante
desacreditar das autoridades de saúde pelos meios de desinformação; a panaceia adotada pelo
presidente em relação a cloroquina; os conflitos no poder executivo e uma sucessão de
declarações contra a democracia. A seriedade do momento é acriançada pelas lideranças e o
drama memeficado nas redes. O líder de estado responde o cenário de desolação distópica
com um escarnado: “E daí? Lamento. Quer que eu faça o quê?”116. A crise pandêmica além do
fraturamento temporal, passou a incorporar esse grande circo político, no qual por trás do
picadeiro, se passa a “boiada”117.
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João Vitor Rodrigues Gonçalves em sua dissertação dedica um capítulo à “Antropologia das Emoções e o
Facebook”, em fortuita passagem explora o conceito de “efervescência” como definido por Rezende e Coelho.
Para os mesmos, o termo está associado ao estado de atividade psíquica produzido pela imersão dos sujeitos em
atividades coletivas marcadas pela intensidade. Sugere-se que os sentidos e estados de consciência individual
podem ser alterados pelo excesso dos meios, no caso o Facebook. Cf. GONÇALVES, 2012. p. 83. Cf. WYLIE,
2019.
114
Segundo pesquisa realizada pela Fundação Oswaldo Cruz, 24,6% das fakenews detectadas entre os dias 11 de
abril e 13 de maio de 2020, afirmam que a doença é uma estratégia política, 10,1% ensinam métodos caseiros
para prevenir o contágio, 10,1% defendem o uso da hidroxicloroquina e 7,2% são contra o distanciamento social.
Disponível em: <https://portal.fiocruz.br/noticia/estudo-identifica-principais-fake-news-relacionadas-covid-19>.
Acesso em: 06 ago. de 2020.
115
PEREIRA; MARQUES; ARAUJO, 2020.
116
GARCIA, 2020.
117
MINISTRO..., 2020.
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Figura 11: Durante a pandemia...

Fonte: Facebook.com, 2020.

Gil Sevalho explica que o modus operandi do tempo epidemiológico118 pode esvaziar
as relações humanas que compõem o tecido social, ao tratar os fatos e convertê-los em
estatísticas a prática tenderia a ignorar os modos de vida e abandonar sua historicidade119.
Nesta dimensão, o tempo passa a ser marcado por elementos relativos ao controle da doença,
pela “velocidade do contágio, pelo número dos óbitos, pelos períodos de quarentena e espera
da vacina”120. Segundo Sevalho, essa percepção temporal ao ser estendida pelos meios
midiáticos e somada às dificuldades de adaptação às novas formas de organização social
fomentam uma ansiedade121 generalizada. Nesse sentido, Walderez Ramalho nos lembra que o
conceito de crise não implica apenas na suspensão do tempo, mas na ansiedade da espera pelo
retorno de uma normalidade, implicando que a mudança é certa, porém imprevisível quanto
aos seus rumos.122 Tratam-se de transformações estruturais abruptas no cenário mundial que
fraturam o mundo como revelado, suspendendo as pessoas em um estado de angústia no qual
a relação com o passado tende a ser atualizada. Conforme Maurice Halbwachs explica, “um
118

SEVALHO, 1997.
Iniciativas para humanização da memória das vítimas estão sendo movidas na rede, como o “Coronarchiv” na
Alemanha e o “Inumeráveis” no Brasil. No Senado circula a PRS 19/2020, que propõe a criação de um Memorial
Virtual das Vítimas da Covid-19. Para mais a respeito de iniciativas acadêmicas nacionais direcionadas ao
arquivamento da experiência do Coronavírus: Cf. POR UM MEMORIAL DA COVID-19, 2020.
120
PEREIRA; MARQUES; ARAUJO, 2020, p. 305.
121
Cf. FARO et. al., 2020.
122
A ideia de retorno à normalidade é adotada pelo autor no sentido de tempos mais calmos e brandos. Cf.
RAMALHO, 2021.
119
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meio estranho e movente no qual falte um ponto de apoio pode causar a sensação de estar
perdido”123. Segundo o autor, essa sensação de desorientação expande a busca cognitiva por
significação e referência, cabendo à memória o papel de ponto de referência em meio a
variação contínua da experiência histórica.
Nesta direção, podemos sugerir que a atmosfera de crise que acompanhou a criação e
as interações do grupo, potencializou a vontade de as pessoas entrarem em contato com os
passados que constituem sua experiência de vida e a necessidade de reencontrar pontos em
comum em meio às suas memórias para se guiar.

Uma relação de rever e consumir

mobilizada no meio digital, aparentemente guiada pela tensão entre a nostalgia de um outro
tempo e a ansiedade da espera de tempos brandos. De acordo com Marcia Elisa Rendeiro, na
falta de apoio psicológico oferecido por ambientes mais tradicionais, a prática da conexão
assinala justamente a busca por referências e segurança. A autora ainda sublinha que “a
despeito de todos os recursos disponibilizados pelo “futuro”, a suspensão do presente e o
elogio melancólico do passado ainda seduzem os sujeitos no mundo contemporâneo”124.
Conforme será exposto nas interações observadas, a reação é clara, os participantes com o
auxílio de “dados emprestados do presente”125 passam a buscar na rede aquilo que as pertence
e constitui sua história de vida, atualizando a própria noção identitária por uma “encruzilhada
das malhas de solidariedades múltiplas”126.
A Teoria da Seletividade Socioemocional nos ajuda a compreender essa busca por
referências na memória em meio às variações temporais. Laura Carstensen, explica que como
o tempo é parte integrante da psique humana, os “domínios cognitivos e emocionais”127 são
amplamente afetados pela perspectiva de tempo experienciada. A teoria defende que
indivíduos ao experienciar diferentes percepções temporais se comportam socialmente de
maneiras diferentes. Segundo a autora, a relação temporal está profundamente atrelada aos
processos de memória e aos estados emocionais, pontua que “events, people, and places that
individuals retrieve from memory clearly influence well-being”128. No caso, ao passar pelo
envelhecimento ou vivenciar cenários que possam atinar a consciência para a finitude do
tempo, as pessoas seriam mais propensas a valorizar experiências emocionais positivas na
memória.

123

HALBWACHS, 1990, p. 44.
RENDEIRO, 2011. p. 261.
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Ibidem, p. 67.
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HALBWACHS, op. cit., p. 8.
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CARSTENSEN; FUNG; CHARLES, 2003. p. 113.
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Ibidem, p. 116.
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Estudos conduzidos apontam que a passagem do tempo provoca uma virada
emocional para o direcionamento seletivo da memória. Carstensen demonstrou que ao
submeter pessoas de diferentes faixas etárias a testes de memória, os idosos manifestaram a
tendência de valorizar aspectos mais sentimentais ao descrever pessoas e avaliar momentos do
passado, predisposição também detectada ao apresentá-los a comerciais e músicas antigas. A
pesquisadora explica que esse enquadramento das lembranças não ocorre por serem
conscientemente priorizadas, mas porque não podem ser inibidas. Trata-se de um processo
cognitivo de recapitulação no qual arrependimentos são reduzidos e a satisfação com decisões
do passado é realçada. Uma condensação positiva das lembranças na memória oportuna ao
fortalecimento do sentido de condução e continuidade no mundo.
O efeito de positividade causado pelo envelhecimento pode ocorrer em diferentes
faixas etárias à medida em que os horizontes temporais são assemelhados. Grandes mudanças
estruturais, crises políticas, doenças terminais e situações de isolamento social tem o potencial
de engatilhar o fenômeno. A título de exemplo Carstensen aponta que durante o pico da
epidemia de SARS em Hong Kong, foram mapeadas alterações significativas na consciência
de fragilidade e finitude do tempo na população.129 As pesquisas conduzidas revelaram que a
alteração psicológica está associada aos modos de experimentar a vida, orientando o
comportamento e as decisões das pessoas no sentido de priorizar momentos emocionalmente
significativos em tempos de crise. O exposto reforça a compreensão de que a perspectiva
temporal experienciada incide cognitivamente na forma do ser humano se relacionar com o
passado, sendo que a memória ao ser enquadrada nas condições mencionadas, tem o seu papel
de condução acentuado.
As pessoas desejam ver umas às outras, trocar experiências, se lembrar de coisas
boas, momentos e lugares. A atmosfera de crise e o confinamento impelido pela pandemia
amplificam essas necessidades, suscitando meios alternativos de suprir essa demanda. Nesse
sentido, Tássia Chiarelli ao investigar as relações de velhice no Facebook, aponta que “a
redução de distâncias geográficas e a minimização das limitações físicas oferecem
mecanismos de compensação no âmbito social”130. Uma vez isoladas e expostas a angústia da
espera, as pessoas passam a buscar possibilidades de se socializar e se reconectar ao tempo
comum. Conforme descrito na própria apresentação do grupo analisado, o intuito de sua
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Também foram detectados efeitos semelhantes em pessoas que vivenciaram o 11 de Setembro por diferentes
perspectivas. Cf. FUNG; CARSTENSEN, 2006, p. 248-278.
130
CHIARELLI, 2017, p. 9.

50

criação é o de oferecer esse espaço de conforto e segurança, no qual as pessoas possam se
reconectar umas às outras.
Tenhamos ótimas lembranças, sejamos otimistas e sejamos resistência! Este grupo é
um lugar para compartilhar e expressar afeto, lembranças positivas, memórias de
alto astral, paz, amor e companheirismo! Grupo voltado para glorificar o passado,
ressignificar espaços e memórias, restabelecer e criar laços!131

É preciso reforçar que a conectividade tem uma penetração cada vez maior no
cotidiano de parte significativa do mundo, incorporando diferentes práticas guiadas pela
tecnologia em lugares cada vez mais importantes na vida. Conforme Richard Grusin chama a
atenção, a humanidade historicamente co-evoluiu com a tecnologia, distribuindo funções
cognitivas por uma rede de artefatos tecnológicos crescentemente complexa.132 Nessa direção,
Andrew Hoskins se refere ao incremento tecnológico como uma virada na dependência
humana, formando inclusive um senso particular de “inconsciente tecnológico” no que se
refere aos hábitos de condicionamento da memória e formulação de arquivos133. No caso, os
desafios impostos pela crise pandêmica vieram a catalisar essas transformações. Segundo
François Hartog, o rearranjo do presente promovido pelo confinamento ampliou a
dependência tecnológica em diferentes dimensões.134
A título de exemplo, vale mencionar brevemente o crescimento de 700% em
instalações de aplicativos de delivery na cidade de São Paulo, junto ao crescimento
considerável no uso de aplicativos de serviços bancários, varejo, entretenimento e diversos135.
Em meio a crise, profissionais afastados foram obrigados a encontrar outras alternativas de
renda, impulsionando a integração da força de trabalho informal pelos aplicativos. Uma
mediação das relações de consumo que assinala a precarização dos serviços e das condições
de trabalho. Paralelamente, a pandemia inaugurou novos usos dos dispositivos digitais para a
vigilância e o aumento da captação de dados. No cenário mundial, práticas de rastreamento e
controle pelo uso de dados foram sucessivamente ampliadas, abrindo novos precedentes para
a captação indevida de dados e subsequente reapropriação136.
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Em suma, novos hábitos foram criados e práticas adaptadas culturalmente, entre elas
o recurso do vídeo, largamente disseminado na vida quotidiana devido ao confinamento. A
videoconferência se tornou peça chave no teletrabalho, educação a distância, consultas
médicas, audiências judiciais e lazer. O recurso antes utilizado em necessidades pontuais
penetrou nas atividades mais corriqueiras da vida, oferecendo um meio de reconexão ao
tempo coletivo137. As pessoas parecem buscar meios cada vez mais eficientes de transpor sua
presença para o virtual, se aproximar uma das outras e não estar só. No grupo, por exemplo,
12,9% do total das publicações catalogadas são referentes a encontros virtuais por vídeo.
Figura 12: Videoconferências

Fonte: Facebook.com, 2020.

2.4 – A memória coletiva
Durante os encontros virtuais eram trocadas experiências, narrados casos, pessoas
relembradas e compartilhados os rumos tomados pela vida. O esforço conjunto promovido por
pessoas de diferentes épocas e realidades, demonstrou enredar múltiplas temporalidades e
revelar permanências no liame das gerações. Ao caminhar de mãos dadas pelo imenso edifício
da memória, lugares ocultos são desobscurecidos e aqueles já conhecidos, reinterpretados sob
a luz do olhar do outro. Narrar, testemunhar e lembrar destacam-se como palavras chaves no
processo, responsáveis por carregar significados e introduzir atmosferas. As lembranças,
evocadas como em um ritual, são entretecidas e aparentam tocar os corpos na forma de
-controle-dos-corpos-a-prisao-dos-estimulos-na-psicopolitica-entrevista-especial-com-rafael-zanatta.>
em: 12 nov. 2020. Cf. HAN, 2020.
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nostalgia e saudade. Assim, uma vez evadidas pelo tempo, as lembranças são reencontradas e
ressignificadas pelos “vínculos afetivos localizados na sensibilidade do comum”138. Uma
relação que pode ser ilustrada pelo seguinte depoimento no encontro:
O que me marcou, e o que me marca, são os relatos das experiências que as pessoas
viveram. É interessante a gente ver que tem aqui nessa mesa, pessoas de diversas
gerações e diversas realidades. Eu vejo que a história se repete por meio de
diferentes personagens (...) as memórias afetivas foram atingidas com esse grupo do
Facebook. As memórias afetivas têm exatamente esse papel, de nos colocar em
situações no passado de afetos ou desafetos, nos colocar com um outro olhar, uma
maneira de ressignificar essa experiência.139

Em outros fragmentos compartilhados no grupo, uma participante narra sua surpresa
pelas histórias encadeadas pela imagem de um simples cinzeiro, a foto de uma cerca de
bambu é postada e uma dedicatória a um professor é compartilhada. Os efeitos transparecem
ao longo do conteúdo disposto e nas falas proferidas durante os encontros, os membros
engajados pela nostalgia, prontamente compartilham suas experiências e revelam uns aos
outros os sentimentos despertados. As lembranças reconstruídas durante a operação não são
promovidas unicamente pelos objetos em si, mas pela conexidade afetiva existente entre as
pessoas e os locais, os ares, as cores, os cheiros, as sensações e os sentimentos que
caracterizam a época vivida, todo o conjunto de sentidos que possa envolver o objeto.140 É
preciso que exista o desejo de buscar esse tempo, a vontade de rever e reviver.

Figura 13: Item nº69 - Apêndice A
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Fonte: Facebook.com, 2020.
Publicação - “O entorno das Moitas lá no final dos anos 1990.”
Comentário 1 - “(...) aqueles dois abacateiros garantiram minha graduação. Era abacate, ora-pro-nobis, serralha,
mostarda, arroz, ovo, feijão e inhame. Agradeço por ser um homem que planta. Coisa de quem tem bom coração.
Pra natureza, nós estamos aqui para dispersar sementes. Espero que em sua vida colha sempre sempre bons
frutos.”
Comentário 2 - “(...) isso é foda. Hoje, no lugar do galinheiro, ficou a mangueira que eu plantei e tá gigante.”
Comentário 3 - “Essa cerca foi uma iniciativa de (...) e (...) pra cercar a primeira horta. Quando foram, eu a
(...).”
Comentário 4 - “(...) retiramos a cerca em 2002/2003.”
Comentário 5 - “(...) verdade Zinho. Fizemos a primeira Horta das Moitas com o auxílio do Sr. Vitorino.
Fizemos também o fogão de lenha da Rocinha com a ajuda de Sr. Antônio Pereira.”
Comentário 6 - “Vocês são f… um forte abraço em todos. Agradeço muito. Dei continuidade ao trabalho. Morei
no quarto que dava com a janela para Horta. Que privilégio. Gostei tanto tanto que fiz minha casa atual inspirado
na arquitetura da Rocinha. Quando a Universidade ensina para além, muito além do academicismo.”
Comentário 7 - “Quem pos fogo na cerca de bambu foi o (...). Logo que chegou mais maluco que o Batman Kkk
mas valeu a pena, se formou na Rocinha e se tornou um grande homem! A horta teve várias fases. Ajudei
plantando umas frutas, o (...) ajudou a plantar milho. Depois de uns anos voltei lá e um funcionário da segurança
taba plantando nos canteiros tb”
Comentário 8 - “(...) se sentindo nostálgica!”

De acordo com Halbwachs, a reconstrução das lembranças ocorre a partir de “noções
comuns que se encontram tanto no nosso espírito como no dos outros”141. Seja pela cerca ou
cinzeiro, é necessário que existam pontos em comum entre as pessoas, que preocupações e
141

HALBWACHS, 1990, p. 30.

54

pensamentos ainda estejam alinhados. Não basta apenas a foto remediada ou o depoimento
compartilhado, a recordação autenticamente internalizada baseia-se na complexidade de
combinações que conecta as pessoas do grupo. Trata-se da existência de um “fundamento
comum”142 que conecta as pessoas ao tempo e ao lugar vivido, do contrário, a recordação se
confunde com imagem passageira do passado.
Durante o encontro previamente citado, o comentário de uma participante oferece
pistas sobre esse fundamento em comum. Em sua fala destaca a importância do lugar para sua
construção como pessoa, o entendimento da diferença dos outros e o respeito pela pluralidade
dos indivíduos que habitaram o mesmo espaço. Um professor reforça o comentário ao
ressaltar que a instituição passou por mudanças ao longo do tempo, mudanças físicas e
institucionais, mas o que não teria mudado seria justamente o processo transformativo
daqueles que a adentram, uma tendência que resistiria ao tempo. É necessário compreender
que a transformação dos meios marca o desenrolar das lembranças, mas é na harmonia do
conjunto maior que o estado pessoal é revelado no presente.
A memória coletiva é produzida não somente pelo indivíduo isolado, mas do
indivíduo como membro de um grupo, do indivíduo sujeito a sensibilidade em comum que
emana desse grupo. Mesmo que afastado por anos e décadas, é a sensibilidade que permite o
restabelecimento e a manutenção dos laços. A ativação da memória, presenciada em
“Memórias de Quarentena -ICHS/UFOP”, deriva da relação em comum com o outro, do
estar-com143 no mundo, são marcas presentes nos sujeitos pelas vivências ancoradas no espaço
e tempo social. É essa relação que une diferentes gerações, sincroniza os afetos existentes nas
lembranças e proporciona a sensação de pertencimento. Segundo Halbwachs:
Quando dizemos que o indivíduo se conduz com a ajuda da memória do grupo, é
necessário entender que essa ajuda não implica na presença atual de um ou vários de
seus membros. Com efeito, continuo a sofrer a influência de uma sociedade ainda
que tenha me distanciado: basta que carregue comigo em meu espírito tudo o que me
capacite para me posicionar do ponto de vista de seus membros, de me envolver em
seu meio e em seu próprio tempo, e de me sentir no coração do grupo.144

O instante da vida em que muitos chegaram ao instituto sem dúvida parece ser um
ponto no qual as impressões se apoiam. O momento elusivo de autonomia e liberdade, o
conjunto de novas vivências, o conhecimento do desconhecido, a própria estrutura material da
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cidade e sua atmosfera, são elementos em comum que indicam fundamentar a memória no
grupo. O enredamento das múltiplas referências parece confabular um acontecer poético145 em
que as experiências são apropriadas e internalizadas pelos sujeitos. A relação é aparente pelos
comentários e postagens, os sentimentos dos membros em relação ao instituto parecem
transcender a formação acadêmica e penetrar níveis mais pessoais, materializando-se na
memória construída.
O ato conjunto de engajar e participar publicamente sobre os fragmentos dispostos
evidencia o teor comunitário dos acontecimentos, enfatizando uma existência que é
compartilhada, vivida em comum. Os registros a priori são vazios, mas à medida que os
membros vão expondo suas percepções pessoais sobre os eventos e reconstituindo suas
lembranças, as singularidades são incorporadas e o senso de coletividade e solidariedade
aparenta ser forjado. Mesmo que desconhecidos entre si e distantes um dos outros, os
membros do grupo são vinculados em um modo que estão “sozinhos-juntos”146.
É importante ressaltar que a noção de existência compartilhada, como amplamente
explorada por Jean-Luc Nancy, não significa que as pessoas caminham pelos mesmos
percursos de vida ou sejam apartadas de sua singularidade em uma existência igualada.
Também não se resume a apenas uma comunhão de valores, being-in-common é um estado
inerente do próprio existir no mundo, as pessoas nunca estão só, a todo momento estão
sujeitas aos acontecimentos no mundo compartilhado, e mesmo a consciência como
Halbwachs pontua, “não está jamais fechada sobre si mesma, nem vazia, nem solitária”147. É
uma relação de estar dentro e fora do outro ao mesmo tempo, nas palavras de Nancy
“existence is only in being partitioned and shared”148. O professor ao incutir sua marca no
aluno o acompanha pela vida, os estudantes ao se unirem para reivindicar direitos também
acompanham aqueles que estão por vir, a ação e mesmo a inação são formas de estar dentro e
fora dos outros.
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Figura 14: Item nº54 - Apêndice A

Fonte: Facebook.com, 2020.
Publicação (Autor) – “Chegou a hora! E vou ser eu... Que os deuses tanham piedade da minha alma. (...) Vou
falar dele. Correndo o risco de tomar a carinhosa, com corações, voadora coerente. Tudo bem, ele paga a
saideira. Ele faz vc sair da disciplina dele achando que não sabe de nada. Mas, de repente, você enxerga Roma
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no governo Sarney (rs), e tudo faz sentido... O cara é o melhor. Você não aprende, enxerga a matéria. Quase bati
o carro outro dia vendo meteco no centro de BH... ( Eu acho que preciso de psiquiatra). Avançamos pouco... (...)
é professor, não é humanista de gogó. O que ele passa em sala de aula, ele é em atitude. Fui aluno, encontrei em
eventos políticos. Ele é. Deputados, sindicalistas, malucos... Abraça a todos igual ( Fora fascistas!). Ele tem a
capacidade de se indignar. Falta isso para muitos intelectuais, por mais absurdo que seja dizer esse tipo de coisa.
E ele ainda tem charme. Não é só sobre minha vaidade mas alunos e ex-alunos são diferentes nessa relação.
Parece que ele tem orgulho de ter feito parte. Não tem arrogância. Ele faz parte. Adoro contar um caso de um
pseudo intelectual, que me destratou em 2002, em BH, quando eu era um estudante. O besta me viu com o (...),
me chamando para uma cerveja, e tentou conversar... Eu só disse: Cara, vc quer se aproximar do (...). Por mim,
não vai rolar porque vc é um babaca e ele não.... (Pequenas vinganças). Contei para o (...) depois. Resposta: - Fez
bem. Cara chato. Baba ovo! Esse é o (...)! Princípio, honestidade e inteligência (Opa, rendeu uma campanha para
prefeito pela qual vou cobrar se usar ). Tenho muito orgulho em ser seu aluno. E de te encher o saco até hoje.”
Comentário 1 – “Grande professor (...) tive o prazer de ser seu aluno tbm... Assino embaixo de tudo que vc
disse (...)”
Comentário 2 – “Achar que não entendeu nada e depois reconhecer História Antiga naquela música " Onde o
rico cada vez Fica mais rico E o pobre cada vez…”
Comentário 3 – “Nunca vou esquecer do exemplo desta música.”
Comentário 4 – “Vc tem toda razão (...)! Lembra que ele deu uma apostila do 6ano pra gente estudar porque a
gente realmente achava que ñ tava entendendo nada! Eu continuo detestando dar aula de História Antiga mas
com certeza consigo fazer isso graças a vc, (...) ! Rs A hora que olho pros meninos e vejo que tô conseguindo
fazer eles entenderem esse balaio de gato e até gostarem disso agradeço a vc!Rs
Comentário 5 - (...), agradeço o carinho, mesmo que eu não goste muito disso. Como você sabe bem, prefiro
pancadaria mesmo! Kkkkkkkk Fico mais uma vez ciente que o nosso sistema de ensino permite uma coisa
interessante que é a seguinte: por falta de coisa melhor para fazer, a estudantada sentada por horas acaba nos
observando com profundidade cruel. Todos que se dedicam à docência estão expostos a esse "exame de
ultra-ressonância do caráter". Saibam! P-) A docência é muito mágica, e no ICHS é mais especial ainda por
conta desse envolvimento que supera em muito a sala de aula, como sempre deve ser. Educação é luta e
engajamento ou não passa de instrução, se tanto. \o/ Outra coisa que me deixa muito contente é que estejamos
todos bem unidos nesse sentimento que sabemos pouco, quase nada mesmo sobre a Antiguidade e suas diversas
apropriações e releituras por diversas sociedades ao longo do tempo e espaço, especialmente da presença do
"Antigo" no nosso cotidiano. Engajar-se e buscar respostas para além da superficialidade enganadora do nosso
presente acelerado é onde o historiador e a historiadora fazem a diferença. Não é importante a ilusão do saber; o
fundamental é o treinamento para perceber a complexidade e os diversos aspectos das realidades com as quais
nos confrontamos e a capacidade de fazer boas perguntas. Fico feliz demais em saber que meus alunos saiam de
meus cursos sem a ilusão que têm respostas para tudo. Ufa! Só duas certezas são necessárias: Nero é o melhor e
Ponte Nova é uma desgraça. rssss O resto é para criticar e interrogar sempre.”
Comentário 6 – “(...) ph(odastica) essa resposta! Essa frase é exatamente o que sempre me faz te admirar: "
Educação é luta e engajamento, ou não passa de instrução!" Sei exatamente de onde vem minha tentativa de ser
mais do que " instrutora". Obrigada por ser esse cara (que faz a gte ter certeza que não sabe nada, e por isso,
desconfiar de toda empáfia da certeza! Sou fã ”
Comentário 7 – “(...) total! É meu material didático faz muitos anos. Mais recentemente, sempre que começo o
curso, pergunto se tem alguém de Ponte Nova na turma. Quando acontece de não ter, digo logo que terei
dificuldades para dar explicações para certos conteúdos relativos às sociedades mais arcaicas. Kkkkkkk”

2.5 – Modos sociais: entre dispersão e unidade
A formação coletiva da memória na plataforma, bem como seu papel na estrutura de
um grupo, podem ser melhor compreendidas pela abordagem dialética de Jean-Paul Sartre,
seu pensamento constitui importante ponto de reflexão para psicologia coletiva. Em sua obra
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“A Crítica da Razão Dialética”, busca conciliar a relação material estabelecida historicamente
na sociedade com os modos de revelação do mundo no existir humano, para isso explora a
lógica da ação como constituinte viva da dinâmica humana na história. Conforme Vinícius
dos Santos explica, para Sartre a práxis individual, a relação humana com a matéria, é por si
mesma dialética, logo histórica.149 A compreensão de Sartre, situa o pensamento humano no
mundo pela interação estabelecida com a matéria. O ser é mediado pelas coisas à medida em
que as coisas são mediadas por ele, conforme os dispositivos tecnológicos são produzidos,
passam a unir os sujeitos em torno dos sentidos e objetivos estabelecidos em comum150.
Não convém explorar a fundo o raciocínio sartreano em sua tentativa de conciliar o
materialismo histórico ao existencialismo, para o esclarecimento do comportamento denotado
nos grupos cabe a noção dos modos sociais nos quais as pessoas se unem em torno de
objetivos em comum. Segundo Sartre, os sujeitos são posicionados historicamente em
situação de isolamento, uma dispersão que pode ser engendrada por instituições, condições
sociais ou acidentes do acaso.151 A solidão situada transcende a significação semântica da
palavra, é uma condição ontológica na qual os sujeitos são alheios e alienados um dos outros,
um sujeito ao mesmo tempo em que é inserido inexoravelmente a uma série de coletivos ao
longo de sua existência, tem seu grau de separação individual marcado pela negação da
reciprocidade entre os indivíduos de uma mesma sociedade.152 Alheios uns aos outros, a
reunião referida provém da exterioridade das coisas que os cercam, trata-se de uma
organização serial efetivada pela conexão entre indivíduos minimamente conhecidos entre si
em torno de objetivos em comum, condicionados pela necessidade quotidiana da vida.
Sartre enfatiza que a serialidade153 é uma lógica fundamental da organização
humana, a ilustra com o exemplo prático da espera coletiva de um ônibus. As pessoas ali
reunidas possuem diferentes níveis de diferenciação, não se conhecem, e para além do
objetivo em comum de embarcar no ônibus e a própria alienação de um para o outro, não
estabelecem uma relação de reciprocidade. Elas estão juntas, mas não consolidam um grupo
no sentido do reconhecimento ou de alteridade interiorizada, trata-se de uma unidade coletiva
aparente, dispersa. Na prática ordinária da vida, as pessoas compõem coletivos em estado de
solidão, como Carlos Rubini explica, “as solidões recíprocas como negação da reciprocidade
significam a integração dos indivíduos na mesma sociedade”154. Inerte e enquanto aparência o
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modo serial não exerce influência especial sobre os indivíduos, que ainda em isolamento, tem
a multiplicidade ordenada de acordo com a exterioridade de suas necessidades155.
Segundo Sartre, a lógica se efetua como experiência coletiva em múltiplas
dimensões, no comportamento, sentimento e pensamento, em suas palavras, “series is a mode
of being for individuals both in relation to one another and in relation to their common
being"156. A serialidade pode ser assim considerada, como Roger I. Simon defende, um modo
específico de ser-em-comum.157 Inúmeras possibilidades de disposição podem juntar pessoas
no modo serial, pelo posicionamento político, prática da profissão, organicidade do corpo,
exposição à mídia, estado afetivo, enfim, a reunião é relativa às próprias condições de
possibilidade dos sujeitos e dos meios ocupados.
Segundo Sartre, a organização serial é uma formação primária que está a todo
momento sujeita a tensão de sua totalização158. O processo constitui um círculo vicioso, no
qual “the group constitutes itself on the basis of a need or common danger and defines itself
by the common objective which determines its common práxis”159. Em outras palavras, a
tensão da totalização é fomentada pelas manifestações despertadas na práxis que define o
grupo. Se trata do processo de fusão, uma luta constante contra a alienação da série que ocorre
a partir da tomada de consciência para as especificidades e interdependência dos outros diante
das necessidades em comum. O coletivo se transforma em uma unidade viva que supera a
inércia primariamente instituída.
Por exemplo, estudantes ao adentrarem um campus universitário são regidos pelas
práticas e normas da instituição, logo, constituem um coletivo serial. Em um primeiro
momento, alheios uns aos outros na dispersão característica desse modo, realizam práticas
diárias a fim de suprir suas necessidades e realizar seus objetivos. Os estudantes se reúnem
nas salas de aula em torno dos professores, compartilham espaços em comum e assumem
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comportamentos similares segundo as condições dispostas. Dessa forma, desconhecidos entre
si na práxis ordinária da vida, estabelecem múltiplos agrupamentos seriais. Já em um segundo
momento, pela própria práxis a reciprocidade pode ser construída. À medida em que ocorre a
interiorização do outro, é superada a inércia e a dispersão da formação serial. A tensão
envolve a transformação qualitativa das relações, “cada qual torna-se para si e para os outros
uma pessoa com a qual é necessário contar”160. A reciprocidade é interiorizada pelos sujeitos e
ultrapassa seu significado externo, é a “interiorização do outro como vínculo humano”161. É
nesse reconhecimento das especificidades do outro diante as necessidades que o grupo supera
a união aparente e sintetiza sua unificação, podendo assim modificar o meio e transformar a
realidade. Encontramos exemplos no encontro virtual e em diversas publicações, uma
ex-aluna ao relembrar os movimentos estudantis, interpreta a significação das ações tomadas
para si e para os outros, participantes sublinham a importância das ações de professores e
colegas para sua formação pessoal e do grupo como um todo.
Sartre defende que a tensão referida está sujeita a todo nível da materialidade162, ou
seja, a modificação dos aparatos instrumentais incide diretamente na práxis a ser tomada. A
atualização dos dispositivos também atualiza o comportamento coletivo, substitui as
necessidades e transforma a relação humana com as coisas e com si próprio.163 O autor
demonstra como o rádio modifica a relação entre os sujeitos, os posicionando de forma
indireta. Diferente da presença real que existe no diálogo entre duas pessoas, a mediação pelo
rádio não é imediata, os receptores recebem as notícias passivamente. Os ouvintes podem se
manifestar após ou mesmo durante a transmissão, mas é na ausência da comunicação direta
entre as partes que a serialidade característica é constituída. A reciprocidade permitida é
emitida por uma única voz, e a reação só tem o efeito prático caso atinja uma maioria ou
minoria considerável, a diferença de escalas entre recepção e emissão coloca os espectadores
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em uma situação de impotência massificante. É claro que a possibilidade de desligar a
transmissão existe, mas o ato afeta abstratamente a vida privada. A voz continuará a atingir
milhões de pessoas, e o espectador não terá negado a voz, mas terá negado a si mesmo “as an
individual member of the gathering”164.
Diferente do rádio, nas mídias sociais as fronteiras entre receptor e emissor são
diluídas, a horizontalidade característica permite a participação imediata das pessoas em
relação aos acontecimentos. Ela também altera a dinâmica na transmissão de informações,
que tem o caráter tradicional massivo sucedido pela segmentação dos públicos. Os grupos nas
redes são segmentados conforme as necessidades e desejos daqueles que os constituem,
serialmente as pessoas isoladas umas das outras se reúnem em torno de objetivos em comum.
A categorização realizada no início do capítulo expressa um primeiro nível dessa organização,
enquanto pelo escrutínio do conteúdo é revelado que a sincronização entre os participantes e
os objetos ocorre a partir de diferentes disposições afetivas como a curiosidade, nostalgia,
ansiedade e solidão.
2.6 – A memória como laço de unidade
No caso específico de “Memórias de Quarentena - ICHS/UFOP”, a lógica serial vem
de encontro à explicação do alto grau de coesão detectado no conteúdo. No momento de sua
constituição as pessoas se encontravam duplamente isoladas, no sentido literal da palavra e no
de alheamento um do outro. A primeira forma de isolamento refere-se ao quadro de escassez
provocado pelo contexto pandêmico, que veio a amplificar as disposições dos participantes
impulsionando a formação do grupo, já o alheamento é devido ao distanciamento natural da
vida. Motivados pelo desejo de reconexão um com o outro e com o próprio passado, a reunião
inicialmente ocorre na forma serial, entretanto, pelo compartilhamento das experiências a
tensão contra a inércia da dispersão serial é posta. Os objetos a priori indicam que as
representações sobre as lembranças à medida em que são narradas dialogicamente, são
interiorizadas reciprocamente pelos participantes.
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Figura 15: Item nº47 - Apêndice A

Fonte: Facebook.com, 2020.
Publicação (Autor) - “Estive lendo, emocionada palavras que (...) escreveu antes partir: “O que pude fazer fiz.
Daqui pra frente, caminhem filhos, netos, outros, gên(er)os flutuantes, companheiros de trabalho, os que vierem,
os que ficaram. Acho que dei o melhor de mim. Agora, já não me pertencem. Cada um vai construindo seu
caminho. Que se alimentem de muita compaixão e sejam solidários. A vida vai rolando. Surge a ideia do balão
jogando pelos ares a cinza misturada com sementes. Nada se leva, mas muito se pode deixar.”
Obs: A ideia do balão é a referência ao que a (...) pediu, que suas cinzas fossem lançadas, junto com sementes,
sobre a cidade em que ela nasceu. Uma das pessoas mais incríveis que tive a dádiva de conhecer e conviver.”
Comentário 1 - “Lembro quando ela tentava reabrir a escola lá no Sagarana, alguém veio falando sobre a
metodologia e tal e ela disse “Aqui ñ tem nada disso ñ, aqui é metodologia do “sem método”! Rs Como se ela ñ
tivesse o melhor!”
Comentário 2 - “A (...) é a maior referência de educadora que eu tenho na vida. Alguém publicou que “ela
entendia nossa loucura” e eu continuo: ele não só entendia, ela cultuava nossa loucura. Que saudade! Que
alegria!”
Comentário 3 (Autor) - “Sim, referência total. Quebrava com todos os paradigmas acadêmicos, queria mais
que a instituição se explodisse, mas sempre dizia que amava as pessoas, amava estar com pessoas. Não me
esqueço dela falando que adorava se fazer de tola, porque não tinha paciência pra arrogância dos metidos a
intelectuais… “deixa eles acharem que eu não entendo nada, prefiro ficar aqui fritando meus bolinhos”... E o
Sagarana? Um sonho…”
Comentário 4 - “(...) me lembro disso também e de tantas conversas que mudaram meu mundo. Se eu for
escrever aqui, fico aqui por anos… Essa mulher me libertou, me deu a mão, acabou com minha raça. Eu a levo
carregada num andor.”
Comentário 5 (Autor) - “(...) sim, que linda suas palavras...Sabe, as vezes lamento por naquela época não ter
tido a exata noção de toda a sabedoria que ela tinha. Eu era tão imatura, não soube aproveitar tão bem a
companhia dela, mas ainda assim só agradeço pelo conv…”
Comentário 6 - “(...) era isso que ela mais amava na gente: a juventude, imatura juventude!”
Comentário 7 - “Ela me deu aquele jogo das palavras. Vão jogar?”
Comentário 8 - “(...) libertou e deu voz a muitas mulheres do ICHS e fora dele também”
Comentário 9 - “Adorava jogar com ela esse jogo. Sortuda!!!”
Comentário 10 - “(...) me liberta até hoje. Sem dúvidas, uma pessoa inigualável!”

A publicação a respeito da pessoa vem a despertar ideias, sentimentos e reflexões no
interior do grupo. Uma vez que as lembranças das experiências individuais são engatilhadas
na contingência do relembrar, elas são cruzadas e unificadas em torno de uma representação
em comum. O processo de rememoração, mesmo que momentaneamente, aparenta se efetivar
como ato de unificação do grupo, um ato no qual as lembranças envolvem afetivamente os
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participantes engajados e conecta suas vidas. Rubini explica que a unidade do grupo é dada
pela ação conjunta, ela se encontra justamente no interior de cada síntese, em suas palavras
“cada ato de síntese está unido por interioridade recíproca a todas as outras sínteses do mesmo
grupo”165. Síntese da multiplicidade de percepções, a memória vem a servir como laço de
alteridade entre a comunidade, provendo unidade ao que antes era disperso. Pode-se sugerir
que a coparticipação virtual no caso analisado se configura no modo próprio, uma vez que a
abertura permite o sujeito se posicionar diante de si e dos outros.
Para além da viabilidade do recordar como veículo de unificação do grupo, a
compreensão de seu caráter próprio como abertura contingente é baseada no sentido
heideggeriano de autenticidade. Conforme Araujo e Pereira esclarecem, a existência humana
por si é fundada na dimensão da compreensão, sempre em algum lugar no tempo e no espaço,
o ser é orientado em sua disposição podendo “aceitar a realidade como imutável e naturalizar,
ou entendendo sua própria condição de um ser sem determinações absolutas, questioná-lo em
seus sentidos”166. A possibilidade deste questionamento é justamente a abertura própria
referida, na qual o ser humano pode reconhecer sua condição ativa e assim decidir projetos
que articulem passado-presente-futuro.
Segundo a interpretação proposta, a configuração própria do recordar se realizaria
com efeito no ser-com os outros167, permitindo que o sujeito volte a si mesmo. Trata-se da
compreensão na qual o futuro é temporalizado como antecipação, possibilitando a decisão168 a
partir do que se tem de vigente no passado, em seu “vigor de ter sido”. Heidegger conceitua
essa atualidade própria como instante, um momento no qual o estado de dispersão das
ocupações imediatas da atualidade é suspenso e o futuro pode ser projetado como
antecipação.169 Em oposição ao instante chama de atualização a atualidade imprópria.
Marcado pela indecisão, o futuro seria atualizado a partir das necessidades mais urgentes em
meio a distração dos afazeres da vida cotidiana. Diferente do modo próprio em que a decisão
viabiliza o futuro como antecipação, no formato impróprio ele surge como espera, uma espera
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na qual o porvir é atualizado quase que automaticamente, restringindo o espaço para uma
possível compreensão mais substantiva daquilo que foi e do que há de ser. Araujo ao discorrer
a respeito da propriedade da historicidade na escrita da história deixa claro que:
Heidegger chama de historicidade própria a possibilidade de o homem reconhecer a
natureza modalizante (enlaçamento de passado/futuro na abertura do agora) do seu
acontecer, contrapondo-a à historicidade imprópria, em que o homem imagina-se
“no tempo”, ocultando o seu caráter internamente constitutivo.170

A possibilidade de inferir sobre a atribuição de historicidades possíveis nas
memórias desenvolvidas no espaço virtual segundo o par "autêntico-próprio" e
“inautêntico-impróprio”, se trataria justamente do entendimento dos fenômenos e suas
consequências para a compreensão de mundo.171 Araujo e Pereira esclarecem que como se
tratam de estruturas ontológico-existências elas estão “supostamente presentes em qualquer
horizonte histórico”172, oscilando em maior ou menor intensidade de acordo com a disposição
ocupada no tempo e no espaço. Dessa maneira, os modos não devem ser interpretados sob
ótica maniqueísta e auto evidente, e sim como constitutivos de todo e qualquer ser humano
em uma relação de mútua dependência.
Em vista disso, é preciso deixar claro que a inferência proposta não é relativa a todos
membros inscritos no grupo, ela é baseada de acordo com os fragmentos captados e na
performatividade de alguns perfis que produzem e dão certa identidade ao grupo,
transformando-o em uma forma de reforçar sua identidade geracional . Naturalmente é sabido
que as manifestações apresentadas precisam ser assumidas de forma crítica, não se pode
afirmar que os participantes sintam exatamente aquilo que está sendo escrito, mas enquanto
um local aberto em que as pessoas leem e interpretam o que é exposto, elas funcionam como
objeto de inferência na medida em que são publicadas.
É interessante ainda observar a entonação recorrente de um certo antiacademicismo
nos comentários ao longo das publicações por parte da comunidade. A percepção pode estar
relacionada a um determinado grau de aversão ao burocratismo e tradicionalismo presentes na
proposta de formação do instituto, bem como a introdução tardia dos programas de
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pós-graduação173. Ao investigar a questão, notou-se que a média de idade dos vinte membros
com maior atividade no grupo resultou entre 40 à 50 anos, uma média referente a gerações
que seriam anteriores à integração dos programas nos cursos de História, Letras e
Pedagogia.174 A aparente confluência encontrada na desvalorização de aspectos relacionados à
vida acadêmica, parece figurar como uma forma de significar e destacar outros sentidos da
experiência na formação universitária. A inferência pode ser agregada por Rendeiro, que
relaciona o hábito coletivo de confessar lembranças e experiências a uma forma diferente de
narcisismo em grupo, uma forma que confere e acentua a noção de pertencimento.175 Uma
interpretação condizente com a visão de Halbwachs, na qual um grupo no instante em que
considera seu passado atina a consciência de sua identidade através do tempo, podendo assim
“visar a perpetuação de imagens e sentimentos característicos de sua geração176.
Nesse sentido, as passagens analisadas sugerem que o nicho converge para uma
“elucidação da realidade existencial coletiva” vivenciada no instituto. Uma elucidação
formatada publicamente pela exposição e cruzamento de experiências pessoais, uma
elucidação que também implica na ausência de outras realidades que não a exposta. O
conteúdo disposto exclui uma série de percalços, dificuldades e desafetos que aqueles que
compartilharam o espaço possam ter vivenciado. Embora esses momentos negativos tenham
sido sublinhados de certa forma nos encontros por vídeo, a concordância detectada nas
publicações indicam a criação de um simulacro177 do instituto segundo a atualização das
memórias dos participantes mais ativos. O número de reações e interações levantados durante
a pesquisa em comparação a quantidade de pessoas inscritas, ressalta também a possibilidade
173
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de muitas pessoas não se identificarem e ter opiniões diferentes das levantadas, podendo estar
silenciadas pelas regras da comunidade ou mesmo por sua própria vontade de apenas observar
passivamente.
O contraponto também é importante para reforçar a qualidade mútua da
(im)propriedade que pode ser reconhecida sobre os fragmentos. Enquanto a análise efetuada
ao longo do capítulo revelou a viabilidade da memória coproduzida ser assumida
propriamente, vindo a servir como veículo de unificação e reforço de identidade do grupo
diante o contexto de crise, é válido destacar que ela não é apreendida somente no modo
sugerido, podendo também ser assumida como apenas um meio de tranquilização178 e
distração durante o período. A respeito dos efeitos de compensação, Tássia Chiarelli entende
que as redes ao permitirem o alinhamento coletivo e o compartilhamento de experiências,
podem incorporar funções semelhantes na satisfação de necessidades, entretanto, frisa que as
“redes compostas por muitos indivíduos, com diferentes graus de proximidade geográfica não
equivalem à presença de suporte social”179. Nessa direção, percebe-se pela análise dos
fenômenos que a estrutura da plataforma apesar de dispor de condições que permitam estes
efeitos, não pode garantir de forma duradoura relações equivalentes à presença real.
Ademais, podemos afirmar que a dispersão em meio a agitação cotidiana, é
amplificada pela configuração do espaço na qual a memória é confabulada.180 O grupo
estudado não se encontra em um universo isolado na plataforma, ele existe em meio a uma
infinidade de objetos e acontecimentos compartilhados simultaneamente. Conforme Silvana
Dalmaso nos lembra, as atividades mais banais são transportadas para a rede pela escrita e
imagem. Em suas palavras:
(...) redes como Orkut e Facebook criaram os hábitos de exposição da vida pessoal,
de confissão e de produção ilimitada de memórias. Tudo é relatado, assemelhando-se
a um desejo de arquivar recordações, ainda que as dinâmicas das redes sociais
tornem estes relatos efêmeros, fragmentados e diluídos em meio ao intenso fluxo de
circulação de conteúdos nestes espaços.181
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Como demonstramos no primeiro capítulo, a ação algorítmica do Facebook tem
papel ativo e opera como dispositivo narrativo ao segmentar os usuários e gerenciar a
exposição de conteúdo. Utiliza de estratégias programadas para intensificar e estimular o
constante compartilhamento de conteúdo, o que resulta em uma verdadeira em uma
“fabricação de memórias”182. Dessa maneira, é preciso lembrar que a condição temporal
sempre atual imposta pelo Facebook favorece postagens mais recentes e nichos que são
constantemente atualizados, os objetos com a passagem de tempo tendem a perder sua
visibilidade sendo suplantados por aquilo que há de mais novo. Uma manifestação que
enquadra e escapa ao controle dos usuários, interpelando a propriedade dos objetos em uma
sucessão vazia de agoras e uma rolagem constante de imagens passageiras do passado183.
Essa retroalimentação do fluxo de dados pela atualização permanente entre o agora e
o momento mais recente conectado184 pode vir a afastar as possibilidades de uma
interiorização no sentido próprio. Os objetos a medida em que surgem são rapidamente
suplantados sem que haja o tempo de maturação próprio, e os sujeitos em meio a ansiedade do
porvir e a nostalgia do que passou, podem se apropriar destes passados levantados como
curiosidade e distração. Heidegger entende a curiosidade como uma tendência ontológica da
atualidade, ela não atualiza o ser no sentido da compreensão e sim “apenas para ver e ter
visto”185. Segundo sua perspectiva, a condição ontológica da curiosidade é caracterizada por
sempre se atentar ao mais imediato e esquecer o anterior, ela surge mediante a atualização e é
sustentada por ela, atualizando em função da atualidade186. Uma relação em que o espaço de
entrega é limitado, pois uma vez que se conquista uma visão já se inventa algo novo, Araujo e
Pereira reforçam que:
A curiosidade se relaciona com o futuro negando qualquer possibilidade de espera
ou expectativa, já que tudo que lhe interesse deve estar atualmente ao seu alcance, o
futuro é entendido apenas como espaço em que as coisas surgem, emergem e podem
ser vistas na atualidade.187
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Expressão utilizada sob o mesmo ponto de vista de Dalmaso, a autora ainda enfatiza a agência da plataforma
sobre o conteúdo ao caracterizar a rede como “um site de rede social que gerencia conteúdos e conexões
produzidas pelos usuários do sistema”. Cf. DALMASO, Ibidem, loc. cit.
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Dessa maneira, é necessário frisar que apesar do número considerável de
engajamento e participações no grupo por uma parcela de pessoas. Estatisticamente as
postagens analisadas correspondem aproximadamente a 3,3% de publicações relativas à
apenas o número de imagens compartilhadas188. O número considerável de publicações
reforça o indicativo de que o grupo não é revelado somente sob seus aspectos qualitativos,
mas como um nicho mnemônico que opera quantitativamente pela atualização contínua do
passado, que se mostra cada vez mais "colecionável'' na rede. Rendeiro, por exemplo,
argumenta que a permanente atualização da memória é parte do jogo de escrita das redes
sociais, um jogo no qual tudo é constantemente atualizado, arquivado ou colecionado.189
Desse modo, podemos considerar que os processos de rememoração tomados no
interior do grupo, uma vez que estão submetidos a lógica exposta, não garantem a
possibilidade de apropriação autêntica das memórias confabuladas. Não somente, Araujo
ainda nos lembra que “o fluxo de fotografias, distração, interrupção dos ciclos comunicativos
interrompe os sujeitos no modelo clássico de agência e ação”190, o que haja vista, ressalta
aspectos que caracterizam o consumo do passado como curiosidade que entretém,
potencialmente capaz de tranquilizar os sujeitos em meio a rolagem contínua do agora e do
passado mais novo revisitado.
Por conseguinte, é necessário a devida referência ao arquivamento do grupo
promovido por seus administradores no dia 11 de setembro de 2020. A condição permite que
todo conteúdo ainda seja visualizado, mas impede que novas postagens e interações sejam
feitas pelos membros. A ação suspende a inserção e reedição dos objetos, determinando o
grupo como um espaço de preservação da memória coletiva do instituto formulada no
contexto de quarentena. Ele se transforma em uma espécie de memorial na plataforma,
impedindo que o sentido inicial de sua criação seja perdido, seja pelo excesso de sua
constante alimentação ou pela impossibilidade de moderação permanente por parte dos
administradores.191
188

Considerou-se no cálculo as 86 publicações analisadas em relação ao número de 2.592 fotos compartilhadas
até o dia de seu arquivamento em 12/01/2021.
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Essa forma de colecionismo passadista presente nas redes sociais, para Márcia Elisa Rendeiro, faz parte da
lógica que constitui novos modos de representações de afeto e de retratar a si mesmo na virtualidade. Lógica
marcada pelo desejo de arquivar e acumular recordações, uma vez que as narrativas assumidas são sujeitas a
fragmentação pela gama acelerada de informações evidencia-se também o medo do esquecimento. Cf.
RENDEIRO, 2011. p. 260.
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Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=768Q74R7z-U&t=2255s&ab_channel=ANPUHBahia>.
Acesso em: 16 dez 2020.
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proposta do grupo não seja relacionada diretamente à reconexão com o passado, é notável que ao percorrer as
últimas 50 publicações como apresentadas pelo Facebook, nenhuma se relacionava diretamente com a memória
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Figura 16: Arquivamento

Fonte: Facebook.com, 2020

Em suma, durante o tempo em atividade o grupo se configurou como um espaço de
constante “reedição do passado”192, enquanto seu arquivamento abre novas possibilidades
para seu tratamento. Mesmo que o ato seja contra intuitivo ao sistema, permitindo que o
conteúdo seja suplantado por novos objetos, a ação pode ser considerada profícua no que se
refere aos processos de organização dos registros e no trabalho com fontes193. Sônia Meneses
ao expor o problema do excesso de armazenamento para o campo do conhecimento histórico,
explica que por vezes se torna quase impossível em termos práticos constituir um arcabouço
memorável dos objetos, o excesso de material torna-se algo não experimentável.194 Dessa
forma, pode-se pensar no arquivamento do grupo como uma ação de desatualização que
também auxilia no equilíbrio de uma curadoria195 entre o que desaparecerá e o que será
lembrado.
Certamente a condição relatada não se sobrepõe ao fato de o material levantado estar
sujeito à gerência privada da plataforma, sendo a permanência ou desaparecimento dos
registros suscetíveis enquanto armazenados pela mesma. Embora improvável em um futuro
do lugar. Ativo a aproximadamente 9 anos, diferente dos anos iniciais de sua criação, seu fluxo se mostrou
completamente disperso, composto por postagens que variavam de divulgações de eventos, músicas, serviços
gerais, política e outros objetos generalistas.
192
Na visão de Sônia Meneses, o presente para além do lugar de projeções e prognósticos se apresenta como o
tempo que constantemente reedita o passado, que diante o peso de seus rastros, ressalta pela fala de Beatriz
Sarlo, se torna um “perseguidor que escraviza ou liberta”. Cf. MENESES, 2013, p. 20.
193
Cunha faz devida observação a respeito do grau de complexidade que o estudo da memória é revestido, se
uma vez estudar a memória significava estudar a história, registros e lembranças, hoje, a investigação também
suscita a descamação de camadas históricas constantemente escritas e reescritas no presente. Para a autora, o
fenômeno se trata de um importante fator quando a memória nas novas mídias é relacionada aos objetos
emergentes, trata-se da presença insistente do passado no tempo presente e o consequente encurtamento de
tempo para que a memória passe a esfera da duração. Em suas palavras “é o tempo do novo constante, mas
também do eterno retorno”. Cf. CUNHA, 2011, p. 112 seq.
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Meneses cita o Youtube como exemplo, em suas palavras “o Youtube, maior site de compartilhamento de
vídeo da Web, foi criado no ano de 2005, e no ano seguinte foi vendido ao Google, outro gigante do universo
midiático. Em 2006 o site computava 100 milhões de acessos por dia, em 2012 esse acesso atingiu a
surpreendente cifra de quatro bilhões de acessos diários. Segundo a empresa que o administra a cada minuto são
carregados para o site 60 horas de vídeo. Para pensarmos esses números numa dimensão temporal, isso significa
dizer que a cada hora, o equivalente a 150 dias são carregados para o site, ou 3600 dias, em um único dia!”. Cf.
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próximo, a breve história da Web 1.0 demonstrou possibilidades do completo
desaparecimento de registros, como visto em redes sociais, blogs e fotoblogs característicos
da época.196 As próprias atualizações das normas de privacidade da empresa indicam a
volatilidade como uma constante, ponto importante ao considerar redes sociais como arquivos
sociais e seus objetos como fontes históricas. Tratam-se de pontos pragmáticos da pesquisa
histórica digital concernentes ao cotidiano do historiador, como Telles alerta são “questões da
captura de informações, interrupção de sua volatilidade, além da atribuição de autenticidade,
que se tornam suas preocupações”197. Para além dessas questões, o grupo “Memórias de
Quarentena -ICHS/UFOP", enquanto presente na rede, continua acessível a quem interessar
como abertura de transmissão do passado e memento à curiosidade e nostalgia.
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Cf. BOYD, 2007.
Segundo Telles, a aplicação prática de linguagens computacionais como meio expressivo facilita aos leigos a
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CAPÍTULO 3 – MEMÓRIAS QUE NEGAM
3.1 – Entre a lembrança e a negação
Michael Pollak em “Memória, Esquecimento e Silêncio”, faz interessante observação
quanto à investigação da memória coletiva realizada por Halbwachs.198 Segundo ele, o autor
prioriza aspectos mais positivos da memória, como seu papel na coesão social pela adesão
afetiva de um grupo e formas mais passivas de negociação daquilo que será lembrado e como
será lembrado. Uma abordagem que tenderia a fugir às possíveis representações simbólicas de
“dominação e violência” que a memória pode assumir. Em contrapartida, a perspectiva
assumida por Pollak salienta questões relativas ao silenciamento e ao esquecimento,
destacando a importância de garantir o lugar de memórias subterrâneas e dar voz aos atores
marginalizados em contextos de dominação cultural nos processos de constituição e
formalização da memória. O potencial problemático indiciado em Halbwachs e o
direcionamento assumido por Pollak, nos ajuda a pensar questões importantes encontradas ao
longo da pesquisa.
Pollak aponta a tendência de lembranças silenciadas terem sua vivacidade e
permanência afastadas de publicações e espaços públicos, sendo transmitidas através das
gerações por via oral. O silêncio referido, para o autor, diferencia-se do esquecimento, seria
uma forma de resistência em uma sociedade impotente de manifestação diante dos discursos
oficiais. Uma tensão que não estaria diretamente ligada à oposição de um “Estado dominador”
contra a sociedade civil, mas sim localizada entre “grupos minoritários e a sociedade
englobante”199. No caso, o silêncio sobre a história estaria conectado à necessidade de
encontrar maneiras de convivência com aqueles que assistiram ou até mesmo consentiram
com os eventos ocorridos. Diante de tal tensão, as lembranças traumáticas estariam reclusas
ao ambiente privado, como em núcleos familiares, associações específicas e redes de
sociabilidade afetiva. Assim, uma vez clandestinas e inaudíveis, essas memórias buscariam
uma oportunidade de encontrar meios de expressão e invadir o espaço público, passando do
“não-dito à contestação e à reivindicação”200.
Nesse contexto em que a negociação entre as múltiplas memórias coletivas que
compõem a “perenidade do tecido social”201 transcendem a simples negociação do passado e
198
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incide no presente, as mídias digitais se apresentam como meios de veiculação testemunhal e
documental, locais de expressão da dimensão experiencial dos indivíduos. A título de
exemplo, vale citar o trabalho realizado por Marina Bichara sobre a página no Facebook
“Comissão Nacional da Verdade”, demonstrando como esta incorpora “estratégias de
mobilização, difusão dos trabalhos da Comissão e construção da memória do regime
militar”202. Na mesma direção, outros locais de colaboração coletiva na plataforma são
encontrados, como a página “Rede Indígena de Memória e Museologia Social”203 e a “Mães
de Maio”204. Para além do Facebook, Anita Lucchesi cita exemplos de crowdsourcing205
dedicados à memória, como o projeto “Memoro: la banca della memoria”206, o “Herstories”207
e o “Museu da Pessoa”208, também é oportuno citar o blog analisado por Simon ao explorar a
operação mnemônica online, o “Remembering Bophal”209.
Os casos citados podem ser interpretados como repositórios de fontes e meios de
expressão pública da memória permissivos a “construir, organizar e socializar histórias”210,
espaços nos quais a narração do passado passa a ser a “soma de todos esses conteúdos
depositados por anônimos que podem compartilhar suas memórias ou percepções do
presente”211. Uma narração, como sublinha Simon, imbuída não apenas de interesses
particulares, emoções e desejos, como também questões pertencentes à ética e à política.212
São exemplos de que as mudanças fornecidas pelo incremento tecnológico na entrada
do milênio têm ampliado sucessivamente a criação desses novos lugares para o
202

BICHARA, 2015.
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compartilhamento de experiências e o estabelecimento de redes sócio afetivas. Este aumento
exponencial da produção de fontes como Lucchesi ressalta, tem permitido a aproximação da
história oral à história do tempo presente em padrões que “se desprendem do tradicional
modelo monográfico e dissertativo (impresso, textual, linear) dominante na produção”213.
Entretanto, como a mesma autora aponta, também se acrescenta a necessidade de avaliar as
especificidades dos registros de memória que circulam e como circulam. A indagação da
autora vai ao encontro de fatores relevantes encontrados durante a investigação dos grupos no
Facebook. A horizontalidade referida tem colaborado à uma possível democratização214 da
memória, ampliando as possibilidades de “ouvir a voz dos excluídos e esquecidos; trazer à luz
as realidades ‘indescritíveis’”215, mas como efeito colateral também tem permitido a produção
de narrativas que buscam desafiar a produção do conhecimento histórico e desvalidar a
disciplina como ciência.
É preciso deixar claro que por narrativas paralelas nos referimos especificamente a
narrativas

históricas

reacionárias,

vinculadas

às

ideias

de

pós-verdade

e

sua

instrumentalização política por meio de visões negacionistas e supostas “verdades ocultadas”
pela história acadêmica. Uma produção justamente contrária à proposição de Pollak, uma
produção que não visa a permanência ou o adensamento da história. Nesse sentido, Sônia
Meneses deixa claro que se tratam de apropriações reativas do passado, aparelhadas com o
objetivo de manter o status quo da sociedade e criar formas de controle e perpetuação de
poderes. Em suas palavras:
Uma apropriação reativa que se vale de uma linguagem atualizada, criativa, mas que
tem como objetivo desequilibrar procedimentos de reflexão sobre os processos
históricos, desqualificar o papel do professor e de pesquisas históricas que não
atendam as demandas políticas e os interesses desses novos produtores.216

Ao navegar pela constelação de grupos no Facebook, o encontro com comentários e
publicações carregadas de elementos conspiracionistas, reivindicando o estatuto de uma
“história verdadeira” é recorrente. É evidente que especialmente na última década, o avanço
da difusão destas versões históricas e o sucessivo aparelhamento do passado em sistemas de
213
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crenças por setores da política se tornou mais proeminente e visível. João Cezar de Castro
Rocha é certeiro na análise feita em seu último livro ao explorar a fundo a dinâmica da
disseminação deste tipo de conteúdo nas redes e seus sucessivos usos na política.
Especialmente no caso do Brasil, o autor demonstra com precisão como de Orvil à ideologia
olavista, o comportamento voluntarista das massas digitais foi enquadrado dentro de um
complexo contexto de distopia política de ação das redes sociais.217 Para o mesmo, o
elaborado aparato de “analfabetismo ideológico” foi forjado em meio a intrincadas teorias
conspiratórias com o propósito da desinformação e da produção do caos cognitivo, uma
“arquitetura da destruição” desenvolvida com maestria por setores específicos através de
técnicas de manipulação digital, como a disseminação de páginas e disparo massivo de
conteúdo micro direcionado.218
Dessa maneira, é preciso ressaltar que o intuito inicial do capítulo seria dar devida
atenção ao fenômeno do esquecimento na plataforma, mas diante das inúmeras manifestações
presenciadas consideramos de grande importância interpretar o esquecimento segundo as
sucessivas tentativas de apagamento do passado e seu uso como ferramenta de dissonância na
formação de cultura histórica. Apropriando-se da passagem de Cecília Meireles, Castro Rocha
nos adverte da importância da abordagem, “caso não sejamos capazes de entender o impasse
derivado dessa mentalidade, não saberemos mover nossos passos por esse atroz labirinto de
esquecimento e cegueira em que o Brasil contemporâneo se transformou”219. Logo, para o
melhor entendimento das estruturas que condicionam esse tipo de comunicação, é preciso
posicionar o esquecimento na articulação temporal do sempre atual e dos modos como se tem
produzido e consumido história. Sobretudo, é preciso considerar a luz dessas mudanças, as
implicações que essas narrativas alternativas podem trazer para a prática historiográfica.
Ademais, vale pontuar que metodologia de análise de conteúdo apesar de não ser
descrita no corpo do capítulo também foi utilizada no movimento, e que a impossibilidade de
acesso às estatísticas e dados dos grupos limitou a dimensão quantitativa da análise. Por fim, é
importante deixar claro que os termos de uso do Facebook220 proíbem qualquer tipo de
conteúdo que promova discurso de ódio e que contradiga a veracidade histórica em eventos
traumáticos como o Holocausto.
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3.2 – A memória histórica e a memória pessoal.
Em decorrência da amplitude abrangida pelo conceito de memória, no primeiro
momento consideramos conveniente dedicar as páginas que seguem à uma breve revisão
conceitual da ideia de memória histórica. A proposta tem o intuito de iluminar as fronteiras
entre o que se estabelece como memória histórica e memória coletiva, para então se pensar
nos possíveis entrecruzamentos decorridos no ambiente do Facebook. Poderia se dizer que a
horizontalidade fornecida potencializa a interpenetração das informações históricas na vida
cotidiana? O questionamento que a priori aparenta resolução óbvia, ganha ímpeto diante à
possibilidade direta da influência coletiva na construção do imaginário histórico popular no
tempo presente.
Conforme explorado no segundo capítulo, a memória individual não está nunca
encerrada em si, ela é sempre enquadrada em um contexto composto das múltiplas
representações dos diferentes grupos que compõem a sociedade. Halbwachs aponta então a
necessidade de distinção do que nomeia como memória autobiográfica e memória histórica. À
primeira concede o status de interior, estaria relacionada a personalidade do indivíduo, já a
segunda pertenceria a ordem exterior, tendendo a ser mais ampla e esquemática. Uma vez que
a apreensão da experiência da vida pessoal é envolta em uma história em geral, as duas
formas de memória não seriam opostas e sim complementares, cada qual com suas devidas
especificidades. Em suas palavras, a distinção é feita da seguinte forma:
Seria o caso, então, de distinguir duas memórias, que chamaríamos, se o quisermos,
a uma interior ou interna, a outra exterior; ou então a uma memória pessoal, a outra
memória social. Diríamos mais exatamente ainda: memória autobiográfica e
memória histórica. A primeira se apoiaria na segunda, pois toda história de nossa
vida faz parte da história em geral. Mas a segunda seria, naturalmente, bem mais
ampla do que a primeira. Por outra parte, ela não nos representaria o passado senão
sob uma forma resumida e esquemática, enquanto que a memória de nossa vida nos
apresentaria um quadro bem mais contínuo e mais denso.221

Portanto, a memória histórica é evocada pela exterioridade que cerca os sujeitos,
sendo apreendida por palavras e ideias não autorais. Seja por jornais, revistas, redes sociais ou
conversação, é feito o contato com os eventos nos quais não houve a participação direta. A
memória histórica pode ser entendida como uma bagagem de lembranças históricas
emprestadas, consequentemente ampliada pelas formas de interação que os sujeitos se
engajam. Uma bagagem histórica que não se resumiria a sucessão cronológica dos
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acontecimentos, “mas tudo aquilo que faz com que um período se distinga dos outros, e cujos
livros e narrativas não nos apresentam em geral senão um quadro bem esquemático e
incompleto”222. Dessa maneira, para que se estabeleça a relação entre memória pessoal e
memória histórica, a primeira não se apoiaria na história aprendida e sim na história vivida.
Por exemplo, ao rememorar momentos da vida pessoal é comum aos indivíduos
relacionar a acontecimentos exteriores, trata-se da introdução de pontos de referência que
permitem a melhor localização dos eventos e a tomada de decisões. A lógica se estende à
memória de episódios anteriores à vida dos indivíduos, colaborando à sensação de
continuidade e compreensão da realidade que se apresenta. Entretanto, uma vez que essa
memória não foi vivenciada em primeira mão, é preciso que exista a confiança nas
informações dispostas para que sejam apreendidas.223 Sobretudo, é preciso que as lembranças
individuais estejam lá em primeiro lugar. É nessa junção entre as duas formas de memória que
seriam desenhados os quadros nos quais o pensamento dos indivíduos se organiza.
Michel Pêcheux complementa o descritivo elaborado por Halbwachs ao argumentar
que a memória não pode ser concebida em uma esfera plena, circunscrita em transcendentais
históricos cujo conteúdo seria de sentido homogêneo, armazenado sistematicamente. Para o
autor, a memória constitui um “espaço móvel de divisões, de disjunções, de deslocamentos e
retomadas, de conflitos de regularização...Um espaço de desdobramentos, réplicas, polêmicas
e contradiscursos”224. Nesse sentido, Jean Davallon salienta que a relação entre a memória
interna, localizada no interior dos membros de um grupo, e a memória externa, pertencente
aos objetos que os orbitam, junto ao desenvolvimento dos meios de registro de áudio e som,
manifesta muito mais características das estruturas mentais da sociedade para além de sua
completude como apoio.225 Deste modo, é necessário levar em consideração outros elementos
que compõem a junção referida, como os dispositivos que intercambiam a operação, as
formas como os acontecimentos são registrados e sua consequente passagem à dimensão
coletiva.
Davallon considera a distinção efetuada por Halbwachs um importante ponto de
introdução para a problemática dos chamados objetos operadores da memória social.226 A
respeito da transmissão televisiva de um acontecimento, o autor assegura a potencialização de
características básicas que podem agir no sentido de entrecruzar a história e a memória. No
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caso, a capacidade de estender a memória do grupo que viveu um acontecimento em primeira
mão para além de seus limites físicos e de aliar o poder de impressão e vivacidade à
resistência ao tempo. Embora a transmissão do acontecimento não seja o suficiente para sua
interpenetração na memória coletiva, o mesmo ao ser registrado se torna indissociavelmente
documento passível ao trato da história, podendo assim, posteriormente “vir se inscrever na
continuidade interna, do espaço potencial de coerência própria a uma memória”227.
Uma vez que a construção de narrativas, as formas de representação e atribuição de
sentidos estão sujeitas a dinâmica fornecida pelo objeto operador, pode-se sugerir que a
síntese entre as duas formas de memória também deriva da estrutura do próprio dispositivo
pelo qual é mediada. Nessa lógica, as características do meio emissor contribuem para marcar
a distância entre transmissão-inscrição e a capacidade de um acontecimento conferir ao
quadro da história a força da lembrança. A sugestão pode ser reforçada pela análise de Barbie
Zelizer ao explorar as possíveis consequências da mediação da memória pelo fluxo de notícias
global.228 A partir da lógica de círculos concêntricos, a autora reforça o entendimento de que o
evento necessita derivar da experiência local em ordem de ser inscrito no repertório de
lembranças históricas ou de ser absorvido pela memória coletiva. Indiferente às dimensões
espaciais que possa abranger, é preciso primeiramente que seja construído sentido segundo a
ativação de pontos de referência já existentes nos quadros da memória local. Entretanto, dado
o objetivo de difundir as informações em larga escala, o acontecimento ao ser mediado estaria
enquadrado segundo lógica pré-moldada de distribuição e exibição das grandes redes.229 Seja
visando o entendimento, maior engajamento ou mesmo a difusão de ideais sócio-políticos, a
produção midiática tenderia a esquematizar as informações em detrimento aos quadros de
origem.
A autora conceitua o fenômeno como cannibalization, identificando quatro estágios
processuais que inferem na operação: minimização, substituição, deslocamento e transporte.
Resumidamente, a minimização se refere a representação limitada do evento, na qual os
impulsos mnemônicos dos residentes seriam reduzidos devido a espetacularização midiática.
A substituição ocorreria pela associação sucessiva de eventos anteriores na busca de
encapsular a significância do ocorrido, acabando por neutralizar as especificidades locais. Já o
deslocamento decorreria do uso de fragmentos pontuais para representação de quadros mais
amplos, acarretando em interpretações problemáticas. Por fim, o ato de transportar se trata da
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apropriação de referências externas e do próprio evento na produção de interpretações,
assinalando mais os significados esperados do que os decorridos pelo mesmo.230
É importante deixar claro que o esquema desenvolvido por Zelizer contempla
acontecimentos em andamento e pertencentes a história recente, diferindo em alguns aspectos
daquilo que Halbwachs considera ocupar o espaço da memória e da história. Neste ponto, é
preciso retornar as distinções elaboradas pelo autor para compreender melhor os possíveis
pontos de interseção traçados pelos objetos operadores de memória e evitar apropriações
conceituais erráticas. Na concepção do autor, a memória se estenderia “até onde atinge a
memória dos grupos dos quais ela é composta”231, estando restrita aos limites físicos dos
grupos que ocupam o interior de uma sociedade. Enquanto viva na consciência do grupo que a
mantém, é caracterizada pela continuidade natural dos acontecimentos, e mesmo quando
interrompida por transformações abruptas teria seu fio retado sem a sensação de
descontinuação.
Na visão de Halbwachs, a memória coletiva não ultrapassaria a duração média da vida
humana, sendo que ao se apagar ou se decompor estaria penetrando no território da história.
Seria inútil então fixar lembranças enquanto vivas no seio de um grupo, já que “a necessidade
de escrever a história de um período, de uma sociedade, e mesmo de uma pessoa desperta
somente quando eles já estão muito distantes no passado”232. Dessa maneira, sob a condição
da memória deixar de ocupar a consciência daqueles que a mantém, a história se sobreporia
aos grupos que experienciaram os acontecimentos. Uma vez liberta das amarras que limitam a
memória, a história abrangeria longas durações e através de divisões artificiais e
esquematizadas na “compilação dos fatos que ocuparam o maior espaço na memória dos
homens”, teria como uma de suas responsabilidades restabelecer as continuações
interrompidas.233
Em vista das referências, o processo de transmissão-inscrição de um evento em
desdobramento ou da história recente pelo dispositivo midiático, acaba por entrepor alguns
aspectos das definições conceituais clássicas. Conforme referenciado, a transmissão em larga
escala expande os limites que uma memória pode abranger, podendo compor os quadros de
pensamentos além da restrição espacial e temporal daqueles que a viveram em primeira mão.
Mesmo que deslocado do ponto de origem, o evento ao ser mediado desperta sentimentos e
formata concepções da realidade, podendo inclusive ser elevado à condição de histórico no
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tempo em que progride. Sob o intuito de produzir sentidos e compreender os possíveis
impactos engendrados, durante a operação de transmissão-inscrição midiática também são
retomadas memórias que ocupam o espaço de uma nação e da história em geral. No ato de
traçar paralelos em busca de significados, imagens do passado passam a ser apropriadas e
representadas segundo a ordem do momento. Neste sentido, o acontecimento mesmo que
inacabado pode transcender a memória vivenciada e permear esquematizações mais
totalizantes da qual a memória histórica se ocuparia.
O uso da analogia histórica pela mídia na representação de eventos não é novidade, Jill
A. Edy por exemplo, ilustra como a guerra protagonizada por Estados Unidos e Iraque em
2002 foi sistematicamente associada a Guerra do Vietnã pelos veículos midiáticos234. Zelizer
também apresenta o uso da analogia citando eventos repercutidos pela mídia Ocidental como
as atrocidades cometidas no Camboja em 1970, os assassinatos em massa do Timor Leste, as
guerrilhas de El Salvador e os crimes coloniais acometidos em Burundi235. Para além das
especificidades de cada caso, eles explicitam como a mídia pode atravessar a memória
coletiva e recolocá-la dentro dos quadros nos quais a história dispõe os acontecimentos. Na
mesma direção, Hoskins sublinha que:
(..) television has seemingly tightened its grip on defining and redefining collective
memories for entire generations, especially in relation to events seen as momentous
or historic, and for its relentless commemorative ‘news’ and documentary
programming.236

O autor ao enfatizar o papel das mídias de ponto-a-ponto na modulação da memória
coletiva do passado recente, sublinha os anos 70 's como o início do que considera “The
Broadcast Era”. Entretanto, o rápido avanço das mídias digitais veio a alterar os quadros de
referência dos estudos de memória, sendo necessário levar em conta os impactos da
acessibilidade, transferibilidade e modos de circulação do conteúdo digital na junção dos
quadros formados pela memória histórica e memória coletiva de uma sociedade. A
interlocução operada pelas redes sociais vem a permitir o encontro das categorias de
diferentes maneiras, podendo inferir nas características das quais um acontecimento histórico
é absorvido na memória e na sua inscrição como registro documental.
Por exemplo, Halbwachs descreve a capacidade cognitiva dos indivíduos de articular
imaginários históricos segundo suas próprias experiências. Em suas palavras:
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Certamente a história, mesmo contemporânea, reduz-se com muita freqüência a uma
série de noções muito abstratas. Mas eu posso completá-las, posso substituir as idéias
das imagens e das impressões logo que olho os quadros, os retratos, as gravuras desse
tempo, que eu sonho com os livros que apareciam, com as peças que se
representavam, no estilo da época, com os gracejos e com o gênero de espírito cômico
então apreciados.237

No caso, dada as condições estruturais das redes sociais e a vontade dos sujeitos de
“perpetuar os sentimentos e as imagens que formam a substância de seu pensamento”238, os
quadros formados podem sobrepor os grupos envolvidos aos demais grupos que compõem
uma sociedade. Em contraste com as mídias massivas, a possibilidade da participação coletiva
denota sobretudo um certo grau de quebra na autoridade da definição e representação daquilo
que é transmitido.
Sob esse aspecto, Edy defende que o potencial democrático da memória coletiva pode
ser elevado quando incluída uma diversidade de perspectivas na produção de sentidos sobre
os acontecimentos.239 No entanto, é importante pontuar que a abertura referida não implica
necessariamente que a memória promovida já não seja influenciada por entendimentos
anteriores. A título de exemplo é válido comparar a forma como a mídia de massa comumente
retratou epidemias na Ásia à fragmentos coletados no Facebook relacionados com a atual
pandemia de COVID-19. Conforme Zelizer descreve, as representações transmitidas por
veículos ocidentais tendem a enfatizar a propagação desenfreada das doenças e a acumulação
de corpos, minimizando questões contextuais e sócio-políticas como a pobreza, condições
higiênicas e esgotamento das condições de trabalho.240
Figura 17: Comentários sobre a pandemia

Fonte: Facebook.com, 2020.
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Os dois comentários são representativos de um conjunto abrangente encontrado na
plataforma, associando a China às epidemias de outrora e a responsabilizando pela
propagação do vírus. Os sentidos atribuídos ressoam de percepções anteriores e de narrativas
propagadas na mídia por figuras do governo na tentativa de politizar a crise, transformando-a
em ferramenta político-ideológica241. Para além da dimensão política e dos elementos
conspiracionistas ideológicos que compõem essas narrativas, as passagens indicam como “a
democratização das condições de produção de representações históricas é um fenômeno
complexo e ambivalente”242. Também foram encontradas sucessivas publicações traçando
paralelos com eventos já cristalizados na história, consoante ao aumento repentino indicado
pelo Google Trends na busca da palavra chave “Peste Negra”.
Gráfico 3: Procura por "Peste Negra"

Fonte: https://trends.google.com.br, 2021
Figura 18: Exemplo de paralelos

Fonte: Facebook.com

Conforme será abordado posteriormente, a quebra de autoridade na disputa de
narrativas não se limita às mídias tradicionais. Se por um momento sugeriu-se que o acesso e
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estudo da história era restrito à parcelas segmentadas da população243, a comunicação digital
vem a atualizar as formas de consumo da história, intensificando também a dispersão da
autoridade científica sobre a produção. Não somente, se a memória histórica é compreendida
pela sequência de acontecimentos dos quais a história conserva as lembranças essenciais de
uma época244, a capacidade de registro e compartilhamento vem a reforçar a presença da
memória coletiva na composição documental. Uma vez que os limites de inquirição do
passado são expandidos a ponto de modular a memória e a percepção da história em
determinado

momento

na sociedade,

o

pensamento registrado

no

processo de

transmissão-inscrição é indissociavelmente passível de interpretação. Deste modo, inclui-se
uma maior diversidade de pensamentos na tradução de atmosferas e motivações que
permearam determinado acontecimento na história.
Nesse sentido, Luisa Rauter ao explorar as temporalidades enredadas nas “Jornadas de
Junho de 2013”, considera o protagonismo da disputa por representações e narrativas entre os
meios tradicionais e digitais como marca de sua própria existência.245 Não distante à lógica
proposta no presente texto, a perspectiva da autora insere a comunicação em rede em tempo
real como elemento potencializador de novas formas de participação e interpretação de
eventos e movimentos políticos. Em suas palavras:
Tais movimentos têm manifestado, porém, outra característica importante que
pretendemos abordar aqui: são verdadeiro laboratório de narrativas e interpretações,
produzidas, muitas vezes, durante o fenômeno, pelos próprios participantes nas redes
sociais e blogs, nos jornais de grande circulação e no espaço das publicações
acadêmicas. No mundo da comunicação de massa em tempo real e em rede, as
interpretações parecem confundir-se com o próprio evento, sendo constituintes de
sua existência e lógica de funcionamento. São eventos que se confundem com sua
interpretação na fluidez e dinamismo da comunicação midiática contemporânea
(WHITE, 2009). Tais manifestações já nascem numa teia imagética e interpretativa,
cujo dinamismo e velocidade dificultam a estabilização de seu significado.246

A instantaneidade das ocorrências das “Manifestações de Junho” tem figurado o
esforço interpretativo dos seus impactos na vida política brasileira contemporânea. Entre os
recursos tradicionais como livros, artigos acadêmicos, jornais e coberturas televisivas, as
memórias e narrativas registradas pelos próprios participantes durante o acontecimento
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revelam-se essenciais para seu entendimento.247 Por outro lado, a velocidade e horizontalidade
que caracterizam a transmissão-inscrição do evento, corroboram para sua dissonância
interpretativa. Conforme Rauter afirma, o acontecimento contemporâneo passa a ser marcado
pela “extrapolação de seu significado inicial para “virtualidades imaginárias", ou seja, é
marcado por sua ressonância através das mídias de massa e sua constante reinterpretação e
apropriação pelos diversos atores sociais”248.
Nesse sentido, Castro Rocha caracteriza o movimento pelo ativismo digital,
protagonizado pela “emergência de uma legião de novos atores políticos e sociais”249. O grau
de transformação na movimentação agremiada no universo digital é marcado pelo
microdirecionamento das narrativas veiculadas e na segmentação dos vários grupos que as
manifestações incorporaram. Sob este aspecto, o autor indica a instrumentalização do evento
por setores políticos em uma forma de populismo digital, responsável por intensificar e
materializar o sentimento anti-sistêmico existente na população.250 Na concepção do autor, as
movimentações de junho de 2013 anunciaram os rumos que o debate público viria a tomar, o
espaço público como ambiente de disputa e circulação de informações passaria a ser
compartilhado sucessivamente com o ecossistema das redes, segmentado, nichado e
direcionado. Nessa dimensão, as informações passariam a atravessar a possibilidade de
divergência e contestação para atingir diretamente alvos específicos no âmbito privado,
favorecendo realidades específicas e priorizando a conformação ideológica.251
Em tese mais democrática, as redes sociais como objeto operador de memória
antagonicamente podem intensificar a difusão de imagens sedutoras de passados autoritários,
introjetando idéias controvertidas e enganosas sobre a memória de eventos. Inerente à
estrutura que caracteriza o processo de transmissão-inscrição do meio digital, a ação coletiva
no compartilhamento e na produção também abre espaço para a modulação da memória como
instrumento propagandístico direcionado. Um tipo de produção que, ao ser estendida aos
grupos que compõem a sociedade, ignora as metodologias científicas e subverte consensos
históricos na semeadura do revisionismo ideológico e do negacionismo no imaginário
coletivo. Desse modo, na esperança de ter esclarecido alguns aspectos pelos quais o
dispositivo digital vem a atualizar os pontos de intersecção entre a memória histórica e
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coletiva, propõe-se o aprofundamento das maneiras pelas quais esses tipos de narrativas se
apresentam no Facebook.
3.3 – Negacionismo em ação
Figura 19: Comentário

Fonte: Facebook.com, 2021.

Nesta seção do capítulo objetiva-se a partir da leitura de fragmentos específicos
compreender melhor como o discurso negacionista e revisionista se apresenta no Facebook. A
análise não tem o intuito de esgotar todas possibilidades de apresentação ou se aprofundar nas
questões factuais questionadas pelos objetos, mas sim compreender alguns aspectos
específicos da retórica negacionista sobre as narrativas que ocupam a memória dos eventos. O
comentário em destaque foi localizado em postagem feita pelo administrador de um grupo,
alertando para a proibição da veiculação de material de cunho negacionista pelos
participantes. Na sequência de um longo fio de comentários, este se mostrou interessante para
iniciar a interrogação devido a variedade de elementos que incorpora.
A priori o comentário não se apresenta como discurso de ódio, seu autor o inicia com
um convite amistoso a leitura, um convite ao reconhecimento de um segundo lado
supostamente ocultado pela história dos “vencedores”. Neste ponto é interessante invocar a
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diferenciação estabelecida por Castro Rocha entre o que se configura como discurso de ódio e
retórica de ódio. O autor reconhece a dificuldade de delimitar o conceito devido à ausência de
uma definição legal e internacionalmente aceita, bem como a caracterização de seu conteúdo
é objeto de disputa e polêmica.252 Sugere uma diferenciação básica, enquanto o discurso tende
a ser grosseiro e visa a ação direta da violência, a retórica é entendida como “uma técnica
discursiva que lança mão de recursos estilísticos determinados, a fim de produzir efeitos
precisos”253. Marcos Aurélio de Lima nos lembra a partir de Aristóteles que a retórica consiste
na capacidade de persuasão, ela visa a formulação de juízo sobre determinada situação que se
apresenta, nesse sentido “a retórica esteve e estará sempre ligada a política e a ética, tendo as
suas bases fincadas na psicologia e na lógica”254.
A retórica consiste na construção de um discurso cujo o intuito é induzir ao sentido
que o autor se propõe a produzir. A lógica em questão se aproximaria mais da proposta
retórica de Górgias, na qual o encantamento e o “engano” proporcionariam mais do que a
cura, “pois criam uma doce doença da alma” bem melhor que a “maçante normalidade”. Na
perspectiva gorgiana, paixões e mitos ao provocarem o engano, teriam a maior capacidade de
sensibilizar e envolver os indivíduos, sendo aquele que engana considerado mais esperto do
que o não enganador255. Nesse sentido, Lima ressalta a crítica feita por Platão ao recurso da
retórica, já que ao priorizar a aparência do discurso para persuadir a qualquer custo, o
praticante seria alguém “alguém cujo o conhecimento não é confiável”256.
Dessa maneira, o comentário estaria enquadrado dentro da estrutura da retórica e não
da simples manifestação de ódio, sua construção é dotada de inteligência e sagacidade. Um
segundo aspecto que reforça a natureza do comentário na definição de Castro Rocha, está
relacionado ao fato do autor não se embasar apenas na própria opinião, ele à referência e
convida à leitura de autores supostamente confiáveis257. Diante disso, é interessante o
esclarecimento sobre os autores, amistosamente sugeridos, para o desembaraço narrativo
imposto pelos perniciosos vencedores.
Siegfriend Ellwanger Castan, é o autor de livros intitulados como “Holocausto: Judeu
ou Alemão? Nos Bastidores da Mentira do Século”, “Acabou o Gás!... O Fim de um Mito”,
“S.O.S para Alemanha”, “O Catolicismo Traído: A Verdade sobre o Diálogo Católico-Judaico
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no Brasil” e “Inocentes em Nuremberg”. Castan foi condenado258 pelo Tribunal de Justiça do
Rio Grande do Sul devido ao conteúdo de suas obras e por dispor na qualidade de sócio e
dirigente da “Revisão Editora LTDA” ao expor de livros cuja a matéria “trazem mensagens
racistas, discriminatórias e preconceituosas, incitando e induzindo ao ódio e desprezo contra o
povo de origem judaica”259.
Entre o material citado no processo, destaca-se a referência à polêmica obra de
Martinho Lutero nomeada “Os Judeus e suas Mentiras: A Questão Judaica”, conforme
transcrito em artigo para Revista Consultório Jurídico consta a passagem:
Fantasmagórica, qual Ahasveros, há milênios ronda os destinos da humanidade
como terrível incógnita! O que há com este povo que outrora rejeitou a graça divina,
rejeitou o seu messias, perseguindo-o até os nossos dias com ódio implacável, que
pregou na cruz e aos brados raivosos proclamou que seu sangue venha sobre nós e
nossos filhos! Que papel lhe foi dado no seio dos povos onde vive, por toda a terra?
Será o fermento da decomposição, que tudo destrói, o espírito que sempre nega? Já
se viu em Mefisto o símbolo Judá, mas onde está a força que sempre cria o bem?
Tudo perguntas sem respostas (...) Todos concordam, no entanto, em ver no judeu
um perigo universal. Martin Luther, o grande Reformador alemão, merece destaque
especial entre os que se ocupam da questão judaica. Espírito vigoroso, Lutero a
princípio se empenhou na conversão dos judeus. Mais tarde, porém, experiências
pessoais o convenceram do contrário, reconhecendo o grande perigo que Judá
representa para o povo alemão, e isto já há mais de quatrocentos anos!260

Em artigo para o site Jus.com.br, Jhonatas Bigas destaca o seguinte trecho de Castan
referenciado na peça processual:
[...] o lema de todos os campos era ‘Arbeit Macht Frei’ - O trabalho liberta - Devo
citar que os pavilhões do campo de concentração de Auschwitz, onde estive em 1985
durante dois dias, são transcorridos mais de 40 anos de sua construção, mais
resistentes, melhor construídos e em melhor estados (sic) que os pavilhões do Corpo
de Fuzileiros Navais, da ilha das Cobras, no Rio de Janeiro, onde servi de 1946/48.
Não quero dizer com isto que os pavilhões dos fuzileiros fossem maus; quero apenas
dizer que os pavilhões de Auschwitz são excelentes!” 261

Não obstante, Taynara Izidoro em artigo para Jusbrasil chama a atenção aos nichos de
circulação das obras de Castan na internet.
A Internet é um dos instrumentos usados para a divulgação de idéias neonazistas em portais próprios e sites de relacionamento como o Orkut. Por trás da ideologia
estão integrantes do auto-intitulado revisionismo histórico, autores de livros que
contestam fatos como o massacre de seis milhões de judeus em campos de
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concentração nazistas. Pela internet eles discutem, marcam reuniões e trocam
material sobre ódio racial- entre os quais estão os livros de Ellwanger.262

Já a respeito de Gustavo Barroso, vale citar seu papel à frente da milícia da Ação
Integralista Brasileira e seu trabalho como tradutor da controversa obra “Os Protocolos dos
Sábios de Sião”263. O livro que é um dos bastiões do antissemitismo foi inclusive reeditado
pela Revisão Editora, também responsável por distribuir outras obras de Barroso. Segundo
Dantas, o projeto de Barroso idealizou recriar a história nacional de acordo com suas
convicções.
Barroso recria o passado nacional, a partir de uma visão teleológica da humanidade
em permanente luta contra o judeu, para buscar legitimar suas ações no presente, e
assim projetar um futuro, que resultaria na vitória final das “forças do bem” e a
subsequente implantação da doutrina integralista.264

Desobscurecidos os autores confiados ao papel de revelar a “verdade ocultada” pela
história dos vencedores, pode-se dizer que estes seriam aqueles que Pierre Vidal-Naquet
chama de “Assassinos da Memória”265. Os assassinos para o autor são justamente os
indivíduos que fazem o uso do revisionimo para negar as ações genocidas cometidas contra os
povos ditados como inferiores, para negar ou dissimular o Holocausto. É importante deixar
claro que o conceito de revisionismo pode ser ambivalente, diferenciando-se em certos
aspectos do negacionismo. Nesse sentido, Mateus Pereira aponta que o revisionismo implica
em uma interpretação que “não nega necessariamente os fatos, mas que os instrumentaliza
para justificar os combates políticos do presente a fim de construir uma narrativa “alternativa”
que, de algum modo, legitima certas dominações e violências”266. Nesta direção, Marcos
Napolitano e Mary Anne Junqueira categorizam duas formas claras de revisionismo, o
historiográfico e o ideológico. O primeiro reconhece a legitimidade e a necessidade do
trabalho da historiografia, trata-se de uma prática que não objetiva o obscurecimento e a
negação da história. Nesta forma de revisionismo são reconhecidas as possibilidades e os
limites do relativismo historiográfico, tendo as subjetividades que envolvem a operação
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compreendidas através da argumentação lógica, o emprego de novas fontes e do método. Em
suma, parte-se do conhecimento histórico para englobar novas perspectivas.267
Já no revisionismo ideológico os fatos são deturpados, a ética e o método próprios da
pesquisa historiográfica são ignorados. Conforme Napolitano e Junqueira identificam, os
revisionistas de natureza ideológica comumente se baseiam em operações que abordam os
fatos através de concepções temporais homogêneas de causa e efeito, utilizam de fragmentos
de fontes sem a devida contextualização ou crítica, distorcem teses reconhecidas e destacam
casos particulares do passado em narrativas sensacionalistas268. A lógica deste tipo de
revisionismo parte de um pressuposto moral ou ideológico sobre determinado acontecimento
no intuito de confirmar conclusões pré determinadas e apagar o conhecimento histórico
contrário as crenças de quem o promove. O revisionismo no seu sentido ideológico é fundado
em uma retórica que “idealiza, distorce, dissimula, justifica e milita por algum tipo de
autoabsolvição”269.
Deste modo, ao manipular os dados e desvirtuar os fatos na argumentação, a retórica
revisionista encontra seu tom absoluto, caracterizada por Vidal-Naquet como um “esforço
gigantesco não só para criar um mundo de ficção, mas para apagar um imenso acontecimento
da história”270. Esforço intimamente ligado ao fenômeno da negação, conceito definido por
Pereira como a contestação da realidade que pode levar à "dissimulação, à falsificação, à
fantasia, à distorção e ao embaralhamento”271. Enquanto o revisionismo encontra sua razão na
paralogia de quem o promove, a natureza negacionista é a da falsificação e da radicalização
da negação do fato. O negacionismo não possui caráter epistemológico, ele é em si a própria
negação do conhecimento. Nessa dimensão, o revisionismo em sua forma absoluta se
aproxima do negacionismo, ou é “em grande medida, um tipo de “negacionismo” puro ou
literal”272.
A publicação em questão não somente dispõe a condição de verdade à autores
negacionistas, como desqualifica a operação historiográfica ao adjetivá-la como distorcida e
lamentável. Um segundo ponto que vale citar se refere ao seguinte trecho:
além do mais, o governo americano tem o costume desagradável de utilizar a
propaganda de forma massiva, e o holocausto tem sido utilizado como fundamento
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para este governo cometer atrocidades atualmente, sob o falso pretexto de proteger
os direitos humanos.

A passagem parte da premissa conclusiva de que o Holocausto como registrado não
ocorreu, para a argumentação de caráter conspiratório. A lógica insere possíveis atrocidades
não citadas na tentativa de convencimento de que as narrativas “distorcidas” sobre o
Holocausto não são somente inverídicas, como também são parte de uma conspiração maior.
Em certa medida, a afirmação pode ser interpretada sob o que Castro Rocha chama de
“silogismo de Napoleão de hospício”, uma dissimulação do recurso aristotélico em que a
conclusão determina as premissas e não o contrário273. Apesar de não ser possível determinar
as atrocidades referidas ou contextualizar a colocação com precisão devido a forma
reducionista e generalizante que é expressa, é denotada a tentativa de embaralhar questões
políticas complexas no imbróglio conspiratório.
Prosseguindo a análise, encontramos outras operações identificadas por Castro Rocha
na publicação. O autor da passagem enviesa sua fala a partir de uma posição intelectual que
deveria zelar pelo conhecimento, o mesmo afirma: “Digo isso como especialista e mestrando
em direitos humanos, não pretendo desrespeitar e nem pretendo convencer ninguém de
nada”. O trecho expõe parte do que Castro Rocha conceitua como “analfabetismo
ideológico”, uma característica da estrutura retórica que tem dominado o cenário mental
brasileiro. Segundo o autor, o analfabetismo ideológico não é de ordem cognitiva ou supõe a
falta de letramento, ele implica na redução da realidade à projeção de suas próprias
convicções políticas. Em suas palavras:
O analfabetismo ideológico não supõe a existência objetiva de uma dificuldade (no
limite da impossibilidade) de interpretar um texto simples — isso para não pensar
em formulações complexas, que, para o analfabeto funcional, são verdadeiramente
indecifráveis. Pelo contrário, em geral, o analfabeto ideológico tem boa formação,
não enfrenta dificuldade alguma para interpretar textos elaborados e na maior parte
dos casos possui uma boa expressão oral. Seu problema, portanto, não é de ordem
cognitiva, porém política.274

O analfabeto ideológico faz o uso do estudo e de sua posição para desinformar e
reiterar suas crenças, apartando-se da realidade e muitas vezes negando-a de maneira
deliberada. O autor segue afirmando, “apenas possuo respeito pela verdade, a qual consiste
epistemologicamente no entendimento humano”. Neste ponto existe a dissimulação da ideia
de verdade e epistemologia, um artifício que é necessário atentar. Sem desejar entrar em
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polêmicas sobre o estatuto de uma verdade histórica ou se aprofundar em reflexões sobre as
possibilidades teórico-epistemológicas da história, é imperativo destacar a necessidade de o
discurso histórico possuir um conteúdo verificável sobre os fatos na narração para sua
validação. Neste ponto, Pereira é certeiro ao nos lembrar através de Ricoeur que “o fato não é
o acontecimento, ele próprio devolvido à vida de uma consciência testemunha, mas o
conteúdo de um enunciado que visa representá-lo”, segue a argumentação:
Essa reciprocidade entre a construção (pelo procedimento documental complexo) e o
estabelecimento do fato (com base no documento) exprime o estatuto
epistemológico específico do fato histórico. É esse caráter proposicional do fato (no
sentido de fato de que) que rege a modalidade de verdade ou de falsidade ligada ao
fato. Nesse nível, os termos verdadeiro/falso podem ser tomados de maneira legítima
no sentido popperiano do refutável e do verificável. É verdadeiro ou é falso que em
Auschwitz foram utilizadas câmaras de gás para matar tantos judeus, poloneses,
ciganos. É nesse nível que se decide a refutação do negacionismo. Por isso era
importante delimitar corretamente esse nível. Com efeito, essa qualificação
veritativa da “prova documental” não será encontrada nos níveis da explicação e da
representação, nos quais o sentido popperiano de verdade se tornará cada vez mais
difícil de aplicar. 275

Sejam epistemologias de paradigma moderno ou pós-moderno, não é aceitável
camuflar, ignorar, esconder, negar ou subverter os fatos, por que estas são estruturadas por um
conjunto de regras nas quais a disciplina da História está inserida276. Conforme Michel de
Certeau afirma, o próprio “entendimento da história está ligado à capacidade de organizar as
diferenças ou as ausências pertinentes e hierarquizáveis porque relativas às formalizações
científicas atuais”277. Mesmo ao considerar os lugares específicos que as narrativas históricas
partem, a operação deve estar inserida em um campo teórico-metodológico. Os indícios de
uma suposta verdade estão epistemologicamente comprometidos com aquilo é verificável ou
refutável, não podem ser fruto apenas de convicções pessoais.278 Desta maneira, o autor da
publicação invoca uma autoridade epistemológica para afirmar algo que não é baseado na
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própria noção de epistemologia. Cria-se um paradoxo, ao mesmo tempo em que se afirma
epistemologicamente em um lugar que remete a preceitos científicos, ele nega os mesmos
preceitos que embasam sua fala. O silogismo asilar é revelado novamente, a própria
concepção de verdade é posta na frente e tudo aquilo que não remete a ela é tragado pela
negação.
A estrutura apresentada compõe uma forma de anti-intelectualismo que tem inundado
as redes sociais, Castro Rocha caracteriza como uma espécie peculiar “que lança mão de farta
bibliografia, ainda que composta de títulos exóticos e em geral obscuros a composição
alquímica de improváveis teorias conspiratórias”279. Trata-se de uma multiplicidade de
fragmentos narrativos mediados e reinterpretados à luz de concepções ideológicas,
fundamentados na noção ilusória de uma guerra incessante contra o fantasma da “hegemonia
intelectual de esquerda”. Uma guerra que pretende legitimar “toda forma de violência
simbólica” e tem reduzido “a tarefa do pensamento com a ginasiana “lógica da refutação”,
reduzindo o diálogo a uma esgrima adolescente de memes e de “lacrações””280.
Figura 20: Conspiracionismo

Fonte: DE CASTRO ROCHA, 2021.
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Figura 21: Publicações

Fonte: Facebook.com, 2020.

Ao inferir sobre as publicações, fica evidente que a retórica conspiracionista e
negacionista escala para o discurso da ação violenta, reforçando a guerra incessante contra o
inimigo que nunca dorme, o comunismo. Nesta lógica, o fantasma do comunismo se infiltra
nas universidades, na produção histórica, na mídia, na política, conspira e ameaça uma
suposta liberdade. Todo aquele que não é anticomunista também é comunista, qualquer
adversário é convertido em inimigo, uma ameaça a ser eliminada autoritariamente. Diante dos
inimigos declarados, a internet se transforma no campo de batalha e o ativismo digital se arma
da replicação ininterrupta de memes e micro narrativas visuais. A canibalização da memória
neste espectro é atualizada ao expoente máximo da negação. Acontecimentos particulares são
instrumentalizados e espetacularizados, a significância de qualquer forma de memória
contrária às percepções ideológicas são encapsuladas em teias conspiratórias, fragmentos são
descolados do contexto e direcionados à autoconfirmação dos sentidos desejados. O invólucro
que representa o conteúdo demonstra se configurar pelo caráter passional e estético, visando
não apenas dissimular o fato como também excitar os ânimos e instigar o ódio.
Segundo Castro Rocha, esse tipo de conteúdo implica em uma visão bélica do mundo
na qual qualquer forma de mediação é suprimida281. Formato que é atualizado nos mais
diversos contextos, como na reconstrução revisionista da história da ditadura militar e na
negação da memória sobre os crimes cometidos. Ao analisar as publicações realizadas na
281

Ibidem, p. 389.

93

página “Comissão Nacional da Verdade”, manifestações neste sentido inundam a seção de
comentários, repetindo-se exaustivamente.
Figura 22: Manifestações na página "Comissão Nacional da Verdade"

Fonte: Facebook.com, 2020

As reações explosivas elucidam alguns aspectos que consideramos importantes para
entender o comportamento negacionista da ditadura brasileira nas redes. Em primeiro lugar,
recorremos novamente ao aparato conceitual desenvolvido por Castro Rocha como auxílio no
escrutínio das manifestações. Em grande medida, os comentários estão enquadrados sob o que
o autor nomeia como “desqualificação nulificadora”, marco zero da retórica do ódio. A ação
objetiva reduzir em absoluto o adversário ideológico, autorizando “a completa desumanização
de todo aquele que não seja espelho de minhas próprias convicções”282. Qualquer forma de
mediação no campo da política é suprimida, não há possibilidade de encontrar nuances no
discurso e o diálogo é impossibilitado. Diante desta ausência de mediações entre os polos o
que é resta é o presenciado nos comentários; o linchamento simbólico do outro, a legitimação
da violência sobre aqueles considerados inimigos ideológicos, o consentimento das ações
cometidas no passado e sua reiteração no presente.
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Neste ponto, cabe o questionamento sobre como determinadas concepções dos
acontecimentos do passado embasam o tipo de comportamento expresso. Mateus Pereira
compreende que a “estrutura temporal da negação e, em alguma medida, do revisionismo, está
assentada numa concepção fatalista, determinista e homogênea do tempo histórico”283.
Trata-se da noção de que o Golpe de 1964 e os atos que seguiram foram necessários para
evitar a implantação de uma ditadura comunista no Brasil. Nesta lógica, o golpe é
compreendido como uma “contra-revolução”284, sendo os militares responsáveis por salvar o
Brasil da ameaça terrorista e comunista. Uma ameaça que inclusive teria se estendido no
tempo e modelado as ações dos governos transacionais, sendo seu medo atualmente
fomentado por determinados setores no debate político285. Caroline Bauer entende que houve
a formação de uma “cultura do medo” como forma de dominação política, envolvendo
estratégias baseadas em “métodos de terror físico, ideológico e psicológico”. Ao fim do
regime “cessavam os fatos, mas não suas consequências”, o medo em relação aos contornos
da futura democracia viria a condicionar as ações políticas pós-ditadura.286
Nesse sentido, a autora destaca que o processo de transição foi marcado pela chamada
“ideologia da reconciliação”, termo forjado por Ricard Vinyes como referência “às ações
estatais de equiparação ética e da impunidade equitativa em relação a crimes cometidos em
conjunturas autoritárias”287. A reconciliação é fundamentada na premissa generalista de que as
ações promovidas pelo Estado brasileiro foram equivalentes aos atos promovidos pela
esquerda armada.288 Modelo reconciliatório que legitima o cerceamento das liberdades e a
violência cometida, incentivando o esquecimento recíproco e a desmemória do período. A Lei
da Anistia de 28 de agosto 1979, por exemplo, pode ser entendida como uma das formas
práticas da “ideologia da reconciliação”. Segundo a autora, a medida jurídica implicou em
uma forma de perdão punitiva que “neutraliza” o passado moralmente, instituindo seu
controle a partir de sua interdição.289 Nestes termos, o passado é encerrado compulsoriamente,
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sua elaboração é vetada e a memória sobre os acontecimentos é impedida290, nulificada no
debate público e privado no âmbito familiar.
Figura 23: Documentário Brasil Paralelo

Fonte: Facebook.com, 2020

Desta maneira, “considerado uma ameaça à interpretação da reciprocidade da
anistia”291 o direito à verdade é encerrado junto ao debate sobre a ditadura. O futuro é mirado
sem olhar para trás, sem “arrependimento, remorso ou culpa por parte dos algozes diretos e
indiretos e dos apoiadores de ontem e de hoje”292. Em grande medida, a impunidade é um
importante fator que sustenta narrativas revisionistas e negacionistas no caso brasileiro.
Conforme Pereira explica, a ausência de justiça em relação aos crimes praticados pelo Estado
permite um modo autônomo de narrativa que não reconhece qualquer erro ou excesso
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cometido durante período. As possibilidades de remorso e crítica são bruscamente encerradas
no debate, são ultrapassadas pela nostalgia passadista que autojustifica e autoabsolve em um
misto de medo e ódio.293
Os comentários foram extraídos de publicações que aludem a memória de
desaparecidos políticos e apresentam os avanços da comissão, elas não possuem tom
revanchista ou um discurso agressivo. Neste ponto, é preciso lembrar que a Comissão da
Nacional da Verdade foi constituída sem poder punitivo, ela não possui prerrogativas jurídicas
para condenar as violações cometidas.294 Constituída após quase trinta anos do fim da
ditadura, busca atender a demanda pelo direito à verdade, enfrentar as políticas de
desmemória transicionais e desobscurecer o passado. Direito que está intimamente ligado às
condições de visibilidade, ao acesso às fontes, ao espaço no debate público sobre as memórias
silenciadas e sobre os efeitos e permanências de determinado período ou acontecimento.
Sobre estes aspectos, Pereira nos lembra que as guerras de memória “pressupõem a
visibilidade que a mídia pode agregar ao debate público”, passar o não-dito e a não-inscrição
para a inscrição, mesmo que frágil.295
No ponto de vista do autor, a não-inscrição também pode ser considerada como uma
forma de negação296. A medida em que ela se configura a partir de um lugar onde a escrita e a
imagem não se inscrevem, o registro e a elaboração sobre os acontecimentos do passado
podem não ser efetivados, ignorados ou manipulados de forma a amenizar ou negligenciar sua
existência. Nesse sentido, como a possibilidade de inscrever e elaborar os eventos ameaça
diretamente o exercício efetivo de sua negação, qualquer tentativa de produção de visibilidade
passa a ser assumida em uma retórica bélica de combate. Uma vez que a memória dos
desaparecidos e as continuidades da ditadura na democracia coexistem no tempo cronológico
em uma simultaneidade “na qual aglutinam-se fantasias, distorções, mitos e mentiras”297, os
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sentidos sobre a própria existência da Comissão Nacional da Verdade são atacados como via
de impedimento da memória suscitada.
As tentativas de suprimir a mediação no diálogo presenciadas, também visam suprimir
uma elaboração realista da memória dos eventos. O movimento de idealização do passado
alicerçado na atmosfera de medo, tem como efeito a negação de narrativas contrárias e a
materialização de sentidos irreais sobre aqueles que são considerados inimigos. Neste caso, os
ataques à uma mediação própria da memória na rede assumem o caráter de um ativismo
negacionista que supera a transmissão da não-inscrição para a ação física de eliminação. Uma
forma que parece existir na “dificuldade fundamental que o sujeito encontra naquilo que tem a
dizer”298, uma negação em sentido freudiano que se apresenta na resistência às contradições
de sua própria percepção. Na medida em que os objetos são apresentados, o sujeito introjeta
aquilo que confirma suas percepções e expulsa o que considera mau, desprezível299. O
ativismo negacionista adquire adjetivo existencial, como instrumento, ele passa a incorporar o
sistema de crenças que molda a realidade apresentada. Negar passa a ser uma forma de estar
vivo e exercer uma concepção desfigurada de cidadania300, negar se torna uma forma de
combater o mau e não se ajoelhar diante a ameaça que espreita.
Nessa dimensão, o negacionismo detectado se trataria menos da falta de história e
mais do juízo moral sobre ela. Christopher Wylie ao denunciar as ações promovidas pela
Cambridge Analytica, demonstra minuciosamente como os sentidos morais e emocionais
foram encapsulados e articulados à tecnologia e às redes sociais por setores políticos ao redor
do mundo através da companhia.301 Trata-se do uso da análise de dados e técnicas
psicossociais para o micro direcionamento e difusão de narrativas granulares como armas
psicológicas de destruição em massa na promoção de uma guerra cultural. Neste campo,
enquanto a verdade é substituída por narrativas alternativas e realidades virtuais, o público se
torna alvo de confusão, manipulação e decepção.302 Manipula-se a memória e a percepção da
realidade no intuito de instigar medo e ódio, vincula-se à política à identidade dos sujeitos ao
ponto em que ela se torna menos um ato e mais um modo de existir.
Segundo Wylie, para entender em um nível profundo o que motivava as pessoas,
elementos como a linguagem, cultura, modos comportamentais e a história precisavam ser
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considerados na operação. Sobretudo, era necessário mapear a base psicológica dos
indivíduos para antecipar o grau de aderência, as possibilidades de internalização e de
espalhamento das informações. O autor explica que assim como um hacker encontra um
ponto fraco no sistema e o explora, o armamento psicológico deveria identificar o viés
cognitivo das pessoas, buscar as falhas nos seus pensamentos e explorá-las.303 Desse modo, a
partir do processamento de dados coletados nas redes sociais e ferramentas de análise
socioculturais foi possível prever as variáveis latentes que uniam diferentes grupos de
indivíduos. Foram traçados perfis de pessoas mais suscetíveis a comportamentos neuróticos e
idealismos paranoicos, no intuito de inocular narrativas e inflamar a radicalização.304
Considerando a personalidade como um construto, o sentimento de fazer parte de algo
e se sentir incluído em um grupo unificado e ativo foi considerado fundamental pela
companhia. Era necessário transformar o que as pessoas acreditam de maneira ideológica,
converter crença em identidade. Nas palavras de Wylie:
The most effective form of perspecticide is one that first mutates the concept of self.
In this light, the manipulator attempts to “steal” the concept of self from his target,
replacing it with his own. This usually starts with attempting to smother the
opponent’s narratives and then dominating the informational environment around the
target. Often this involves gradually breaking down what are called psychological
resilience factors over several months. Programs are designed to create unrealistic
perceptions in the targets that result in confusion and damage self-efficacy. Targets
are encouraged to begin catastrophizing about minor or imagined events, and
counternarratives attempt to remove meaning, creating an impression of confusing
or senseless events.305

No combate pelo coração e mente da população, a desinformação foi apropriada como
“the most effective ways of gaining tactical advantage on the battlefield”306. A estrutura das
redes foi apropriada para dominar completamente o espaço informacional, isolando
digitalmente as pessoas em suas próprias narrativas, longe de visões inconvenientes e da
contestação do debate público. Ideias e conceitos foram rastreados para analisar padrões
culturais e narrativas, ferramentas foram criadas para estudar seus efeitos no comportamento
humano. Wylie, por exemplo, confirma que foram mapeados efeitos adversos provocados por
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questões relacionadas ao politicamente correto, ao contrário de incentivar determinados
grupos a repensar ou questionar suas crenças, narrativas dentro deste espectro demonstraram
fortalecer em certa medida suas crenças.307 Logo, baseado no efeito psicológico explorado
pela companhia chamado “just-world hypothesis”, foram inoculadas narrativas históricas
hiperbólicas que enviesavam a percepção dos indivíduos de que o mundo é justo por natureza
e coisas ruins acontecem às pessoas ruins. A intenção, segundo Wylie, era engatilhar na
psique das pessoas o recalque e convencê-las de que elas eram as verdadeiras vítimas,
forçadas a suprimir seus sentimentos por uma suposta dominação cultural.308
Mediante ao estado de ameaça cultural constantemente atualizado, essas pessoas
seriam então encarregadas da atividade de redesenho da sociedade como criadores de uma
nova história. Uma história em que as vítimas são constantemente culpadas em narrativas
punitivas. Uma história em que fatos relacionados ao racismo, a desigualdade e outros
comportamentos latentes na população, seriam considerados apenas um “realismo” natural do
mundo que foi ocultado pelo politicamente correto. 309
O caso relatado sobre o modo de operação da Cambridge Analytica, auxilia a iluminar
a profundidade que o negacionismo e o revisionismo ideológico podem atingir, efeitos
comportamentais similares aos explicitados por Christopher Wylie são encontrados em grande
número nos grupos destinados à história e à memória. Relatos justificando a tortura e os
excessos do Estado baseados na lógica de mundo justo, narrativas popularizadas por autores
como Leandro Narloch a respeito do sistema escravista e revisionismos precários sobre toda
sorte de eventos e efemérides da história. No caso de Narloch, seu mantra sobre a prática
escravista pré-existente à chegada dos europeus no continente africano, reverberam em vários
grupos e páginas do Facebook. Entre diversas passagens no seu “Guia politicamente incorreto
da história do Brasil”, consta:
Não há motivo para ativistas do movimento negro fecharem os olhos aos escravos
que viraram senhores. Ninguém hoje deve ser responsabilizado pelo que os
antepassados distantes fizeram séculos atrás. Além disso, na época em que eles
viveram, ter escravos não era considerado errado: tratava-se de um costume tido
como correto pela lei e pela tradição.310

E ainda:
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Por aqui, os escravos tiveram que se adaptar a um novo modo de vida, mas não
abandonaram costumes do outro lado do Atlântico. Nas vilas da corrida do ouro de
Minas Gerais, nas fazendas de tabaco da Bahia, era comum africanos ou
descendentes escravizarem. Como um pedaço da África, cristão e falante de
português, o Brasil também abrigou reis africanos que vinham se exilar no país
quando a situação do seu reino complicava, embaixadores negros interessados em
negociar o preço de escravos, e até mesmo filhos de nobres africanos que vinham
estudar na Bahia, numa espécie de intercâmbio estudantil.311

Paralelas a narrativa proposta pelo autor, manifestações coletadas na rede foram
recorrentes no ataque ao estudo acadêmico, acusando-o de favoritismo em nome de causas
sociais, e na relativização das diferentes formas de escravidão praticadas no mundo,
ignorando suas devidas especificidades e a distinção dos impactos causados na sociedade.
Figura 24: Manifestações sobre a escravidão 1

Fonte: Facebook.com, 2020.
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Figura 25: Manifestações sobre a escravidão 2

Fonte: Facebook.com, 2020

Conforme Renato Venancio demonstra, a modalidade apresentada por Narloch se trata
de uma pseudo-história que “ataca ou tenta desmobilizar movimentos sociais em busca de
reparação de direitos”312. Ela endossa passados violentos a partir de abusos e manipulação
deliberada das fontes, negando seu poder de veto e dissimulando o projeto legítimo de revisão
historiográfica. Os escritos ignoram a complexidade étnica e identitária existente no
continente africano, simplificando processos complexos através de comparações relativistas
descoladas da realidade. Rodrigo Perez aponta que o autor utiliza de “casos excepcionais de
negociação e acomodação de interesses para negar a dimensão violenta e opressora que
atravessa a história do Brasil”313, modus operandi comum praticado por revisionistas
ideológicos e negacionistas.
Em suma, podemos perceber que narrativas de cunho negacionistas e revisionistas se
apresentam em diferentes níveis no Facebook e demonstram ampla aderência ao público.
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Guiadas por princípios morais categóricos, elas ajudam a modelar no imaginário e na
memória coletiva significados conformistas sobre variados acontecimentos do passado. Não
obstante, a inferência realizada ao longo do capítulo demonstrou que narrativas desse tipo
podem atingir níveis existenciais e cognitivos no comportamento e no entendimento humano
sobre o mundo. Tanto a retórica e a estrutura das redes demonstraram a capacidade de serem
deliberadamente apropriadas em projetos de poder, reforçar comportamentos políticos radicais
e fundamentar posicionamentos ideológicos autoritários. Por conseguinte, a tentativa de
deslegitimar o trabalho promovido pela comunidade de professores e historiadores
profissionais demonstrou ser um artifício comum nas disputas de memória.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em uma pesquisa abrangente como a realizada, muitos níveis de análise vão sendo
abertos ao longo dos capítulos e muitas considerações vão sendo tecidas. Na presente seção
vamos revisitar o que foi abordado, retomando os principais assuntos e considerações traçadas
no percurso da dissertação. Ressaltamos que o momento não encerra as questões visitadas, a
medida em que a imersão nas fontes - muitas não apresentadas e muitas não mais disponíveis
- foi aprofundada, múltiplos questionamentos e possíveis níveis de análise surgiram.
Tratam-se de questões relativas às práticas de memória que transcendem o espaço da
plataforma estudada.
No primeiro capítulo, destacamos a importância de considerar as condições que
antecedem a ação humana na produção da memória no Facebook. Compreender a plataforma
como um arquivo coletivo da experiência humana nos ajuda a estender a metodologia
historiográfica para o campo digital. Uma tarefa que demonstrou não ser fácil, apresentando
novos problemas e desafios, mas essencial para o tratamento das fontes observadas. Indagar
sobre os meios pelos quais um arquivo está disposto e sobre as formas de apresentação e
organização de seus registros, foi um dos primeiros passos tomados para inferir sobre as
possibilidades do comportamento da memória na plataforma.
A partir disso, procuramos analisar a ação dos algoritmos na organização e
apresentação do conteúdo compartilhado entre os usuários. Consideramos pertinente tratar a
noção de tecnologia em sua dimensão ontológica. Isso porque, ao longo da análise, ficou claro
que os quesitos justificativos de seleção do algoritmo são fundamentados na quantificação do
comportamento dos usuários na rede social, podendo influenciar nos modos de revelação do
mundo. Segundo a interpretação de Martin Heidegger, demonstramos como a questão
tecnológica assume cada vez mais características instrumentais na vida humana. Submetida à
lógica de mercado, ela tende a se afastar do modo próprio compreendido pelo autor e
contingenciar o ser humano em um mundo de coisas à mão e objetos obsoletos. A concepção
de Heidegger e de outros autores sobre os sentidos da tecnologia, reforçaram o entendimento
de como a conversão da experiência humana em blocos de dados programáveis podem
construir visões de mundo procedurais e influenciar o comportamento social.
Mediante o exposto, prosseguimos a análise descritiva sobre os quesitos justificativos
da seleção referida. Denotamos os fatores fundamentais do cálculo, sublinhando o fato de que
apesar de serem atualmente mais complexos, continuam a influenciar na organização e
apresentação do conteúdo na rede social estudada. Os resultados da combinação dos fatores
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de afinidade, peso e tempo do algoritmo, revelaram o condicionamento atualista dos objetos
compartilhados e a possibilidade de cercamento dos usuários segundo suas interações prévias.
A temporalização promovida pelo dispositivo impõe a necessidade de os objetos
compartilhados serem sempre atualizados, sendo a referência de sua perenidade a atualização
e a repetição constante.
Por conseguinte, aprofundamos o debate em direção à possibilidade de cercamento e
seus possíveis impactos no comportamento das pessoas. Os estudos conduzidos por Eli
Pariser sobre o fenômeno vieram de encontro à análise, o autor defende que as narrativas
costuradas pela agência algorítmica ao se ajustarem aos próprios ideais de mundo dos
usuários, podem agredir o processo de reflexão natural e questionamento de suas crenças. Em
termos heideggerianos, consideramos a operação como uma forma decadente de encontro
com o mundo, já que o poder de decisão seria obscurecido pela inviabilidade de informações
que questionam conceitos prévios. Em contrapartida, pesquisas encomendadas pelo próprio
Facebook, defendem que o alinhamento ideológico detectado seria relativo à uma tendência
natural de pareamento das ideias, e apesar de confirmarem que a rede social pode influenciar
o comportamento dos usuários, sugerem que sua estrutura favorece o encontro de
posicionamentos divergentes. Conforme indicamos, a defesa apresentada mostrou-se
insuficiente em determinar o grau de influência que os objetos na rede podem provocar no
comportamento dos usuários. Neste ponto, ressaltamos o caso da Cambridge Analytica que
instrumentalizou a estrutura descrita para disseminar narrativas e condicionar o
comportamento político e social de diversos grupos ao redor do mundo.
O debate realizado ao longo deste capítulo nos permitiu entender que as condições da
rede podem favorecer o modo impróprio de historicidade na produção de conhecimento.
Tanto a tendência de naturalizar os estados de entendimento sobre o mundo, quanto a
temporalidade específica imposta sobre os objetos, podem interpelar a impropriedade referida.
Em resumo, trata-se da possibilidade de esvaziamento de sentido sobre os acontecimentos na
rolagem constante entre o agora e o mais atual, e a limitação da compreensão de que a
experiência humana não é circunscrita ao seu próprio mundo, mas nas possibilidades de
mundos. Também reconhecemos que modelos categóricos podem resultar em um
determinismo malogrado, sendo necessário sublinhar que os modos apresentados não
instituem estatuto fixo, eles são dinâmicos e produzem múltiplos discursos que revelam o
mundo. Tendo isso em vista, delimitar por completo o poder de decisão humana ao algoritmo
é demasiado problemático. Ficou claro que as condições de existência da memória na
plataforma, apesar de largamente influenciadas, não prefiguram somente os quesitos
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justificativos expostos. É imperativo considerar que a construção da memória é como
experiência coletiva e reconhecer seu caráter social e múltiplo.
Desse modo, prosseguimos para o segundo capítulo centralizando o relembrar como
uma prática social viva. Para isso, analisamos a experiência coletiva na construção da
memória no grupo “Memórias de Quarentena - ICHS/UFOP”. Em um primeiro momento,
consideramos relevante descrever a metodologia utilizada para o tratamento do volume
considerável de interações encontradas no grupo. Partimos do pressuposto de que o estudo
histórico no campo digital não implica uma revolução metodológica, mas na adaptação e no
diálogo com outras áreas do conhecimento. Dessa forma, adotamos o método de análise de
conteúdo, recomendado por Laurence Bardin, no tratamento do material. A metodologia foi
útil no que se refere à categorização e organização realizada para a leitura das fontes,
facilitando identificar constelações semânticas e possíveis estados afetivos produzidos na
dinâmica estabelecida entre os membros do grupo.
No segundo momento, exploramos em que medida o contexto de crise decorrido da
pandemia de COVID-19 influenciou o comportamento mnemônico dos participantes.
Entendemos que transformações abruptas no cenário mundial podem causar fortes variações
temporais, sendo que uma temporalidade marcada pela velocidade do contágio, número de
óbitos e a espera incerta de tempos mais brandos, tende a fomentar uma ansiedade
generalizada na sociedade. Essa atmosfera se mostrou fundamental para o entendimento das
práticas observadas, isso porque a sensação de desorientação provocada pelo contexto social e
político atualiza a relação com o passado e acentua o papel de condução da memória.
Conforme demonstramos, as pessoas nessas condições passam a buscar os passados que
constituem sua experiência de vida e encontrar pontos em comum na memória para se guiar.
Explicações no campo da psicologia reforçaram a compreensão de como domínios
cognitivos e emocionais são fortemente influenciados pela perspectiva de tempo
experienciada. Vimos que alterações significativas na consciência de fragilidade e finitude do
tempo, tendem a gerar uma condensação positiva das lembranças oportuna ao fortalecimento
da sensação de continuidade no mundo. Nesse sentido, o rearranjo do presente impeliu novas
práticas compensatórias, cabendo aos dispositivos tecnológicos suprir essa demanda. No caso,
o ambiente do grupo assinalou um espaço no qual as pessoas, mesmo isoladas, poderiam
perpetuar lembranças características de sua geração e se reconectar ao tempo coletivo.
As interações sumariamente positivas confirmaram o conjunto exposto, elas também
demonstraram como a memória na plataforma pode servir como laço de unidade. As
lembranças evadidas pelo tempo eram reencontradas e ressignificadas pelos vínculos afetivos
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localizados na sensibilidade comum. Elas não eram impulsionadas apenas pelas imagens
dispostas, a conexão afetiva existente entre as pessoas e todo o conjunto de sentidos que
envolvem os objetos mobilizou as interações. O grupo inicialmente disposto no modo serial,
demonstrou uma abertura que permitiu os participantes se posicionarem diante de si e dos
outros através da recapitulação do passado. Nesse sentido, consideramos que ele convergiu
para a elucidação de uma realidade existencial coletiva vivenciada no instituto.
Ressaltamos que a inferência não é relativa a todos os membros, baseamos nossas
percepções segundo a performatividade dos participantes mais ativos, que produzem e dão
certa identidade ao grupo. As manifestações devem ser assumidas de forma crítica, e
reconhecemos que não se pode afirmar que os participantes sintam exatamente o que é escrito,
mas enquanto um lugar aberto em que as pessoas leem e interpretam o que é exposto, elas
funcionam como objeto de inferência na análise. Por conseguinte, também denotamos que a
tensão entre a dispersão e a totalização pode ser intensificada pela temporalidade atualista do
Facebook. Consideramos o arquivamento do grupo como uma forma de desatualizá-lo,
embora contra intuitivo à lógica da plataforma e ameace sua visibilidade, na medida do
possível, é um meio efetivo para impedir que seu sentido inicial seja perdido e as memórias
construídas preservadas. Dessa maneira, enquanto presente na rede, o grupo “Memórias de
Quarentena -ICHS/UFOP” continua acessível como abertura de transmissão do passado e
memento à curiosidade e nostalgia.
No terceiro capítulo consideramos ser de grande importância interpretar o
esquecimento segundo as tentativas de apagamento do passado presenciadas no Facebook, e
seu uso como ferramenta de dissonância na formação de consciência histórica. Considerando
a possibilidade da participação coletiva na construção do imaginário histórico, dedicamos o
primeiro momento à uma reflexão sobre os possíveis entrecruzamentos que podem decorrer
entre a memória pessoal e a memória histórica na plataforma. O debate reforçou a noção de
que os objetos operadores de memória podem intercalar as duas formas em diferentes
dimensões.
Primeiramente, denotamos a capacidade do dispositivo expandir a memória para além
da restrição espacial e temporal daqueles que a viveram em primeira mão. O processo seria
marcado pela tendência de esquematizar os acontecimentos em detrimento dos quadros de
origem e representá-los em paralelo com outros já inscritos na história. Embora a mediação
não seja o suficiente para efetivar a inscrição dos eventos na memória, consideramos a
possibilidade de diluição dos sentidos iniciais ou a reapropriação conforme transmitidos.
Nesse sentido, ressaltamos que a participação coletiva na representação dos acontecimentos
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enquanto em andamento é intensificada, incluindo uma maior diversidade de pensamentos na
composição documental. Ficou claro que a horizontalidade característica das redes sociais é
um fenômeno complexo e ambivalente, se por um lado ela favorece iniciativas coletivas de
conservação e adensamento da memória, ela também pode intensificar a difusão de idéias
controvertidas e enganosas sobre a memória dos acontecimentos.
Dessa maneira, buscamos compreender melhor como o discurso e a retórica
negacionista se apresenta no Facebook. No decurso da inferência percebemos como a retórica
negacionista cria paradoxos que negam os preceitos que embasam a própria fala.
Fundamentalmente, a própria concepção de verdade dos autores é posta à frente, e tudo o que
não remete a ela é tragado pela negação. Qualquer forma de memória contrária às concepções
ideológicas mostrou ser encapsulada em teias conspiratórias, reapropriando seus significados
e manipulando os fatos para a autoconfirmação dos sentidos desejados. Não obstante, a
memória sobre os acontecimentos também mostrou ser constantemente enquadrada em
atmosferas bélicas, composta por narrativas que escapavam ao discurso violento e a
legitimação de passados violentos.
Observamos que narrativas desse tipo podem atingir níveis existenciais e cognitivos no
comportamento humano. Nessa dimensão, o negacionismo é revelado como uma forma de
estar vivo e exercer uma concepção desfigurada de cidadania, se tratando menos da falta de
história e mais do juízo moral sobre ela. Uma abertura em que narrativas conformistas e
punitivas sobre o outro são endossadas e apropriadas em discursos políticos ideológicos.
Consoante ao primeiro capítulo, entendemos que a estrutura do Facebook tende a favorecer
esse tipo de apropriação, podendo inclusive ser instrumentalizada para reificar crenças e
modular comportamentos radicais em projetos de poder.
A decisão de alterar a perspectiva do último capítulo e posicionar o esquecimento sob
o paradigma da negação, convergiu junto ao entendimento de como a articulação temporal do
sempre atual prioriza o excesso e a repetição na produção da memória. Entendemos que essa
compreensão temporal, responsável por sustentar o comportamento da memória no Facebook,
pode abrigar abusos como o reducionismo e a generalização de acontecimentos do presente e
do passado, esvaziando-os de sentido em produções de ampla aderência que não promovem o
adensamento da memória. O direcionamento crítico adotado, também reforçou nossa
percepção de que o comportamento mnemônico na rede social estudada é largamente
sincronizado por estados afetivos, nesse caso destacam-se a nostalgia passadista e os
sentimentos de medo e ódio.
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APÊNDICE A – Mapeamento das interações 314

314

Devido às questões de formatação da tabela, foi necessário simplificar o formato original. Isso incluiu
sintetizar a descrição dos comentários, retirar a chamada das publicações e alocar os links de acesso no Apêndice
B.

119

120

121

122

123

Fonte: Elaborado pelo autor.
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APÊNDICE B – Links de Acesso 315
Nº

LINK

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

https://www.facebook.com/groups/memoriasdequarentena/permalink/284738689475074
https://www.facebook.com/photo?fbid=322275472234646&set=gm.291518212130455
https://www.facebook.com/groups/memoriasdequarentena/permalink/230045588277718
https://www.facebook.com/groups/memoriasdequarentena/permalink/282502813031995/
https://www.facebook.com/groups/memoriasdequarentena/permalink/296276738321269
https://www.facebook.com/groups/memoriasdequarentena/permalink/292845255331084
https://www.facebook.com/groups/memoriasdequarentena/permalink/280814876534122
https://www.facebook.com/groups/memoriasdequarentena/permalink/297681554847454
https://www.facebook.com/groups/memoriasdequarentena/permalink/294286831853593
https://www.facebook.com/groups/memoriasdequarentena/permalink/298218518127091
https://www.facebook.com/groups/memoriasdequarentena/permalink/293314795284130
https://www.facebook.com/groups/memoriasdequarentena/permalink/288445982437678
https://www.facebook.com/groups/memoriasdequarentena/permalink/283374799611463
https://www.facebook.com/groups/memoriasdequarentena/permalink/302735351008741
https://www.facebook.com/groups/memoriasdequarentena/permalink/293321188616824
https://www.facebook.com/groups/memoriasdequarentena/permalink/286007766014833
https://www.facebook.com/groups/memoriasdequarentena/permalink/233208474628096
https://www.facebook.com/groups/memoriasdequarentena/permalink/295947898354153
https://www.facebook.com/groups/memoriasdequarentena/permalink/294288548520088
https://www.facebook.com/groups/memoriasdequarentena/permalink/283418782940398/
https://www.facebook.com/groups/memoriasdequarentena/permalink/285290406086569
https://www.facebook.com/groups/memoriasdequarentena/permalink/294950631787213/
https://www.facebook.com/groups/memoriasdequarentena/permalink/286516295963980/
https://www.facebook.com/groups/memoriasdequarentena/permalink/296995418249401
https://www.facebook.com/groups/memoriasdequarentena/permalink/292807365334873/
https://www.facebook.com/groups/memoriasdequarentena/permalink/283413442940932/
https://www.facebook.com/groups/memoriasdequarentena/permalink/233742001241410/
https://www.facebook.com/groups/memoriasdequarentena/permalink/281434356472174/
https://www.facebook.com/groups/memoriasdequarentena/permalink/231329201482690/
https://www.facebook.com/groups/memoriasdequarentena/permalink/229841208298156/
https://www.facebook.com/groups/memoriasdequarentena/permalink/292807352001541/
https://www.facebook.com/groups/memoriasdequarentena/permalink/280814866534123/
https://www.facebook.com/groups/memoriasdequarentena/permalink/232526804696263/
https://www.facebook.com/groups/memoriasdequarentena/permalink/298070861475190/
https://www.facebook.com/groups/memoriasdequarentena/permalink/230746028207674/

48

https://www.facebook.com/groups/memoriasdequarentena/permalink/280814869867456/

315

Os links são referentes à última data acessada, o dia do arquivamento do grupo 11 de setembro de 2020.
Pode-se observar que algumas postagens não possuem seus respectivos links, isso porque na data de elaboração
do mapeamento já não estavam mais ativos e/ou as postagens não se encontravam mais disponíveis.
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49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

https://www.facebook.com/groups/memoriasdequarentena/permalink/280814873200789/
https://www.facebook.com/groups/memoriasdequarentena/permalink/248989556383321/
https://www.facebook.com/groups/memoriasdequarentena/permalink/253329915949285/
https://www.facebook.com/groups/memoriasdequarentena/permalink/280815683200708/
https://www.facebook.com/groups/memoriasdequarentena/permalink/227560411859569/
https://www.facebook.com/groups/memoriasdequarentena/permalink/264431361505807/
https://www.facebook.com/groups/memoriasdequarentena/permalink/267631407852469/
https://www.facebook.com/groups/memoriasdequarentena/permalink/228051961810414/
https://www.facebook.com/groups/memoriasdequarentena/permalink/271940380754905/
https://www.facebook.com/groups/memoriasdequarentena/permalink/260908321858111/
https://www.facebook.com/groups/memoriasdequarentena/permalink/278756993406577/
https://www.facebook.com/groups/memoriasdequarentena/permalink/249556246326652/
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3237069176376406&set=pcb.302558101026466
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10223292663408298&set=gm.302873584328251
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10224027290253089&set=gm.304565334159076
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3356399964584358&set=gm.304215417527401
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3355379021353119&set=gm.303485920933684
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3208861885876359&set=pcb.306187420663534
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3069677379720483&set=gm.231863288095948
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3356399137917774&set=gm.304214787527464
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3362703183954036&set=gm.308615803754029
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3363343273890027&set=pcb.309068327042110
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3362703830620638&set=gm.308616237087319
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3362702390620782&set=gm.308615297087413
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3362703547287333&set=gm.308616040420672
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3362704087287279&set=gm.308616453753964
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10222211058760702&set=gm.310771140205162
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10222211064360842&set=gm.310771736871769
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3364768880414133&set=gm.310076850274591
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3367887646768923&set=gm.312229190059357
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3365836610307360&set=gm.310783033537306
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3364764887081199&set=gm.310074763608133
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10220758384162242&set=gm.314318673183742
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3370742003150154&set=gm.314152369867039
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3369120626645625&set=gm.313044526644490
https://www.facebook.com/groups/memoriasdequarentena/permalink/230641754884768
Fonte: Elaborado pelo autor.

