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Memórias de Sabará - Uma história feita de pessoas 
 

Resumo 

Cada sociedade é constituída de fatores culturais que são passados de 

geração à geração ao longo da história, através de artefatos míticos, éticos e 

religiosos, retratando a maneira de pensar e de agir das pessoas.  A evolução 

de uma sociedade, de um povo, se dá por meio do conhecimento de sua 

história e de seus valores. O presente artigo visa exteriorizar e compartilhar a 

memória de um povo a partir de uma pesquisa de resgate de memória 

apresentada numa obra de Comunicação Social registrada em documentário, 

fotografia e nas mídias sociais.   Este artigo é fruto de uma pesquisa teórica e 

prática realizada com idosos com idade superior a 65 anos, moradores da 

cidade de Sabará, município de Minas Gerais constituído por 19 conjuntos 

arquitetônicos e bens culturais tombados pelo Instituto do Patrimônio Histórico 

e Artístico Nacional.  

Palavras - chave: Comunicação Social, História, Memória, Documentário, 

Fotografia.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Introdução 

A reflexão sobre memória, história e relíquias é apresentada por Loweenthal 

(1989, p 27) a partir de um conceito de memória revelada como possibilidade 

de colaboração para a construção do conhecimento de um povo. Desta forma, 

a memória não seria um conhecimento produzido intencionalmente, mas 

formada de subjetividades, apresentando-se como um meio de transmissão de 

experiências do passado para o presente, sendo, portanto, o único meio de 

rever o passado no presente.  

 
“Entendemos que, a importância de preservar informações em 

quaisquer tipos de suporte provém da necessidade de 

resguardar o passado, no intuito de entender o presente e fazer 

prospecções ao futuro com base nas experiências vivenciadas 

anteriormente. (MENDES; SANTOS e SANTIAGO, 2010, p.2)  

Sobre História Oral, Thompson afirma que “é uma abordagem ampla, é a 

interpretação da história e das sociedades e culturas em processo de 

transformação, por intermédio da escuta às pessoas e do registro das histórias 

de suas vidas”.  (2006, p.20). Ainda segundo ele, a história é colocada como a 

narrativa que se articula a partir dos registros da memória: “Toda história é uma 

articulação de passagens que ficaram marcadas. Numa sociedade sempre há 

quem tem o poder de registrá-la em jornais, revistas, livros, arquivos, e etc.” 

(2006, p.10) 

O conceito memória como um fenômeno social é como um processo histórico e 

tradicional, analisado e observado a partir das características culturais de um 

determinado povo. Nesse sentido, Monteiro; Carelle e Pickler (2008) afirmam 

que a memória pode ser coletiva, retratando as características de pessoas, 

ultrapassando a memória individual e biológica de um indivíduo, retratando, 

desta forma, a memória de uma sociedade.  

No campo da Comunicação Social, o levantamento da história de uma nação, 

pessoa pública, sociedade, instituição, entre outros, requer a coleta de 

informações através de pesquisas em documentos encontrados em livros, 

arquivos em bibliotecas públicas, achados antigos e também registros 



imagéticos como vídeo e fotografia. O recurso do áudio e do vídeo apresenta-

se como possibilidade de pesquisa que objetiva perpetuar relatos, permitindo 

que estes ganhem vida a partir da emoção demonstrada pelos entrevistados no 

momento em que buscam no tempo suas verdades e valores, ao reviverem o 

passado, ao mergulhar na história de sua vida e de seu povo. 

A comunicação é a transmissão de uma informação entre pessoas, grupos, 

empresas e comunidades. É quando o emissor transmite uma mensagem para 

o receptor através de canais - vias por onde circulam as mensagens, podendo 

ser sonoros, visuais, escritos, entre outros. Para uma boa comunicação 

precisam-se evitar os ruídos, interferências que podem acontecer no meio do 

processo, atrapalhando a compreensão da mensagem ou alterando o sentido 

da mesma.  

O comunicador social é o sujeito que desempenha funções importantes no que 

diz respeito ao gerenciamento da comunicação. O papel do comunicador social 

é fazer com que a mensagem chegue ao receptor com o mínimo de ruídos 

possível. Para isso, ele deve utilizar ferramentas que proporcionem uma 

comunicação clara e objetiva, a qual  irá garantir o bom entendimento de quem 

vai receber a informação, além de ter o poder de persuadir, informar e entreter 

as pessoas. 

As primeiras manifestações cinematográficas feitas pelos Irmãos Lumière 

foram verdadeiras experiências documentais. Elas resgatam momentos de 

pessoas em seu dia-a-dia, sem interferir na realidade, mostrando fatos comuns 

que resgatam o conhecimento humano da época como a chegada de um trem 

à estação, um bebê ao comer sua refeição ou a saída de funcionários de uma 

fábrica. Desta forma, “[...] estudiosos abordam conceitualmente o documentário 

desde a sua origem, com o surgimento do cinema.” (SACRINI, 2003, p.2) 

(ESTE PERÍODO DEVE SER RETIRADO DO RELATÓRIO). 

O audiovisual refere-se às formas de comunicação em que se combinam o som 

e a imagem em um único produto. A produção audiovisual é a elaboração e a 

produção de audiovisuais artísticos, documentais, publicitários, institucionais ou 



jornalísticos para veiculação em diversas mídias, como cinema, internet, TV 

aberta e a cabo e circuitos fechados de programação. 

Documentário é um tipo de produção audiovisual que procura retratar a 

realidade com o objetivo de restaurar a história com o maior grau de fidelidade 

aos fatos possível e tem como protagonistas os próprios “sujeitos” 

responsáveis pela ação. 

Uma das características marcantes do documentário é que este gênero não 

possui necessariamente um roteiro predeterminado como o filme de ficção, que 

por sua vez tem como principal objetivo o entretenimento do espectador. O 

documentário possui caráter informativo, sem se centrar no entretenimento, 

explorando a mensagem e não o “final feliz”. 

Conforme cita o autor Lucena (2012, p. 9) “documentar com uma câmera é o 

primeiro ato cinematográfico, presente nos registros iniciais dessa arte.” Os 

primeiros registros desse estilo foram feitos pelos irmãos Lumière em 1895, 

utilizando uma câmera que registrava 24 quadros por segundo, ainda com 

aplicação dos princípios de uma câmera fotográfica, impedindo movimentos e 

permitindo a filmagem apenas em um ângulo. 

O modelo de documentário conhecido hoje surgiu com Robert Flaherty na 

década de 1920, com o documentário “Nanook, o esquimó” quando Flaherty se 

encantou com os indivíduos de uma tribo de esquimós, localizada ao norte do 

Canadá, e decidiu, em sua terceira visita, registrar os hábitos daquele povo 

com uma câmera. A intenção era manter o máximo da realidade possível. No 

entanto, Flaherty inseriu alguns elementos que não eram utilizados por eles no 

cotidiano, mas que compunham as cenas de forma real e natural. 

Lucena (2012) afirma que alguns críticos e estudiosos do gênero criaram 

termos para melhor definir o que é documentário. Jhon Grierson, após assistir 

os filmes de Robert Flaherty, definiu documentário como “tratamento criativo da 

realidade” no qual são utilizados como plano de fundo os acontecimentos reais, 

mas adaptados de acordo com as necessidades e o ponto de vista do autor. 



Com base nas comparações realizadas entre as definições de diferentes 

autores, Lucena (2012, p.16) conclui: 

 [...] o documentário, diferentemente da ficção, é a edição (ou 

não) de um conteúdo audiovisual captado por dispositivos 

variados e distintos (câmera, filmadora, celular), que reflete a 

perspectiva pessoal do realizador – ou seja, nem tudo é 

verdade no documentário –, envolvendo informações colhidas 

no mundo histórico, ambientações  quase terminantes(que 

falam de si ou desse mundo), roteiro final definido e não 

necessariamente com fins comerciais, com o objetivo de atrair 

nossa atenção. 

Compreende-se, então, que os autores citados têm uma definição semelhante 

do que é documentário, mas defendem sempre o seu ponto de vista, 

ressaltando que o gênero documentário permite ao cineasta a possibilidade de 

produzir o seu material com base em sua percepção, com ou sem adaptações. 

O professor Michael Langford, em seu livro Fotografia Básica, define a 

fotografia como “Um conjunto de ciência prática, imaginação, habilidade técnica 

e capacidade organizativa” (2009, p. 19). Pode-se dizer, assim, que essa é 

uma arte que, além de técnica, depende muito da criatividade do fotógrafo e, 

principalmente, de como ele enxerga a vida.  

A palavra fotografia é composta por dois termos de origem grega, que 

significam luz (foto) e escrita (grafia), ou seja, escrever com a luz.  

 “Desde cedo o retrato fotográfico se coloca como uma prova material da 

existência humana, além de alimentar a memória individual e coletiva de 

homens públicos e de grupos sociais.” (Borges, Maria Elisa Linhares, 2003. p, 

41) É a partir das imagens que o artista tem em sua mente de tudo o que já viu 

da vida que ele encontra imagens que ninguém mais poderá enxergar.   

Uma das principais características da fotografia é paralisar o momento e 

eternizá-lo. Com o surgimento dessa arte veio a possibilidade de guardar uma 

lembrança de fatos ocorridos. Assim como na pintura, a fotografia em alguns 

momentos é utilizada para retratar a vida, rotina e estereótipos de grupos 



sociais ou culturais. Dentro de grandes cenários, sejam eles reais ou 

produzidos especialmente para o trabalho, são encenados momentos comuns 

da realidade desses grupos.  Para citar um entendedor do assunto, uma frase 

de Robert Doisneau: "As maravilhas da vida cotidiana são tão emocionantes. 

Nenhum diretor de filmes pode organizar o inesperado que você encontra na 

rua”. 

Mas, além da característica citada acima, a fotografia trouxe consigo a 

oportunidade de viver, ainda que não no sentido literal da palavra, momentos 

em que a realidade não é o mais importante, onde é permitido encenar, atuar, 

interpretar um acontecimento para guardar uma experiência não vivida, mas 

desejada. 

No final do século XIX foram criados os estúdios fotográficos que 

disponibilizavam acessórios, roupas e cenários que os pagantes podiam utilizar 

para realizar, mesmo que somente para guardar de lembrança, o sonho de ser 

alguém diferente de si. Uma personagem. A autora Maria Elisa Linhares 

Borges define, em seu livro História e Fotografia, esses locais como pequenas 

fábricas de ilusão que atraiam homens e mulheres que, individualmente ou em 

grupo davam vazão às suas fantasias. E completa: 

Para tal, os estúdios ofereciam uma variedade de apetrechos 

utilizados na montagem de cenários de acordo com o desejo 

de auto-representação de seu público. Réplicas de tapetes 

persas, cortinas de veludo e brocado, almofadas decoradas, 

panos de fundo pintados com cenas rurais e/ou urbanas, 

roupas de gala, instrumentos musicais, bengalas sombrinhas 

de seda etc., eram disponibilizados aos clientes interessados 

em atribuir realidade a seus sonhos e desejos.  

Portanto, pode-se afirmar que a fotografia, além de paralisar e eternizar 

momentos importantes, também é bastante utilizada para encenar e, assim, 

“trazer à realidade” o imaginário das pessoas. Entenda-se trazer ao imaginário, 

não a concretização de um desejo pessoal, mas a possibilidade de sentir-se no 

papel de quem gostaria de ser, como faziam e fazem até hoje os estúdios 

fotográficos com os seus clientes.  



Sabendo que a fotografia eterniza momentos vividos que causaram boas 

experiências, é importante dizer que ela se torna uma grande aliada para 

guardar a memória de povos, grupos sociais e culturais. Fotos de 

acontecimentos marcantes no mundo todo como guerras, festas típicas e 

manifestações em geral são importantes para guardar em imagens a história 

de nações para que as próximas gerações tenham contato com essa. 

Outro exemplo da utilização da fotografia como objeto de memória são os 

álbuns de família, também comuns para que as próximas gerações possam 

conhecer “a vida” dos seus antepassados. Geralmente, os momentos bons são 

os escolhidos para fazerem parte do álbum de lembranças de famílias. A 

fotografia, principalmente após a sua popularização, tem o papel de 

documentar esses fatos em uma imagem que representa as boas experiências 

vividas. Luiza Khul Brasil no seu artigo Imagem-objeto: os usos e a 

popularização da fotografia, afirma que: 

A partir da inserção e perpetuação do retrato fotográfico, os 

sujeitos que antes somente eram mais habituados à narrativas 

que partissem de documentos escritos, já que o retrato pintado 

era extremamente caro e somente os nobres e a alta burguesia 

tinham acesso, agora poderiam realizar o registro de feitos, de 

rituais e unificação familiar por meio de uma narrativa visual. 

Neste contexto, os álbuns são a própria documentação desta 

família (Revista Latino-Americana de História. 2012. p, 69). 

Entende-se então que, memória e lembranças andam juntas e estão 

intrínsecas na fotografia. E por que não dizer que a fotografia é uma 

representação da memória? Alguns dos significados da palavra representar 

são: descrever, pintar e reproduzir a imagem de (Dicionário Michaelis, 2012). A 

arte de fotografar, ou escrever com a luz, pode ser entendida como a prática de 

descrever o momento com/em imagens. 

Portanto, se essa arte é uma representação da memória, pode-se inverter a 

ordem de produção para obter uma imagem. Para isso, utilizar-se-ia as 

lembranças de famílias, povos, nações ou mesmo a história documentada 

para, a partir de uma representação dos fatos escolhidos, obter uma imagem 



artística. Tal imagem não seria um documento histórico como as fotografias 

antigas que são guardadas. Ela um seria produto artístico em que o autor 

utilizou a verdade histórica como inspiração.  

A fotografia, como uma arte, permite fazer da mesma maneira. Utilizar fatos 

reais que, representados por atores tornam-se uma obra de arte. O fato de que 

a imagem captada transmite muito do olhar ou visão que o autor tem do 

mundo, faz com que esse possa usar como inspiração para o seu trabalho o 

que desejar, como: lugares, pessoas, objetos, grupos sociais e fatos 

importantes ou instigantes que tenha conhecimento. Ernst Haas dia que “A 

câmera não faz diferença nenhuma. Todas elas gravam o que você está vendo. 

Mas você precisa VER”. Ou seja, o que diferencia uma fotografia das outras é o 

olhar do autor. 

Com este olhar, busca-se compreender de que modo a Comunicação Social 

contribui com o resgate da memória no momento em que busca retratar em 

texto, imagem, áudio e vídeo a cultura, os valores, a religiosidade e os 

costumes de um povo a partir do depoimento destas pessoas, do registro de 

suas histórias, no momento em que despertam seu passado ao resgatarem 

fatos do passado em suas memórias.   

 

Objetivos 

Objetivo Geral 

Resgatar e divulgar a memória, os valores e a história do povo da cidade de 

Sabará, em Minas Gerais, a partir do relato em áudio e vídeo de moradores 

com idade superior a 65 anos, que viveram a infância na cidade e que lá 

permanecem até os dias de hoje.  

Objetivos Específicos 

- Pesquisar a história da cidade a partir de relatos de moradores com 

idade superior a 65 anos. 

- Resgatar a memória da cidade histórica de Sabará. 



- Divulgar, por meio de veículos de comunicação social, a história da 

cidade de Sabará contada por moradores sabarenses da maior idade. 

- Produzir um vídeo documentário e um livro de fotografias que retratem 

depoimentos e memórias do povo sabarense. 

- Pesquisar a função do comunicador social na produção e gestão de 

projetos audiovisuais. 

- Verificar a importância e o reflexo da memória na construção dos 

valores, costumes e crenças de um povo. 

- Compartilhar nas redes sociais os instrumentos utilizados, assim como 

o aprendizado obtido por pesquisadores de comunicação social, a partir 

desta pesquisa de resgate de memória. 

 

Metodologia  

O método utilizado foi o descritivo, a partir da aplicação de pesquisas 

qualitativas, a qual fez uso da técnica de coleta de dados e de entrevista em 

profundidade. A pesquisa descritiva tem como finalidade estudar as 

características de um grupo. “São incluídas neste grupo as pesquisas que têm 

por objetivo levantar as opiniões, atitudes e crenças de uma população” (GIL, 

2010, p. 42). Neste projeto serão apresentados relatos e depoimentos de 

moradores da cidade de Sabará-MG, com idade superior a 65 anos, que 

viveram no século passado e que ainda moram no município mineiro.   

No método qualitativo o pesquisador levanta opiniões e crenças dos 

entrevistados, “para isso, procura interagir com as pessoas mantendo a 

neutralidade. A pesquisa qualitativa mostra as opiniões, as atitudes e os 

hábitos de pequenos grupos, selecionados de acordo com perfis 

determinados.” (VIEIRA, 2009, p. 06). Para realização das entrevistas em 

profundidade o instrumento utilizado foi o roteiro semi-estruturado, eficaz para 

a análise.  



Além do conteúdo levantado na pesquisa de campo, foi iniciada a produção de 

um videodocumentário com depoimentos dos entrevistados e um livro de 

fotografia que irá recriar os momentos vividos por mais de meio século por 

entrevistados moradores da cidade de Sabará-MG. Tanto o vídeo quanto o livro 

fotográfico serão divulgados na internet, ambiente em que será criado um blog 

específico para o projeto. , o qual será, ainda, divulgado nas redes sociais. 

O objeto empírico utilizado para o desenvolvimento deste projeto foi a cidade 

de Sabará-MG. O corpus empírico foram os moradores do município com idade 

superior a 65 anos. 

 

Desenvolvimento 

No 1º momento houve uma pesquisa de campo junto à comunidade da igreja 

católica mais popular da cidade, a Nossa Senhora do Ó, local onde foram 

identificadas pela comunidade local 20 idosos com idade superior à 65 anos 

que moravam na cidade desde a infância. Foi realizada, então, a pré-seleção e 

o contato telefônico com as personagens mais antigas e as que foram 

consideradas melhores representantes da história, dos valores e costumes que 

retratam a história do município. Após seleção, as personagens foram visitadas 

e convidadas a participar da pesquisa e do documentário, da produção e 

caracterização do livro de fotografia que iria retratar a história vivida por estas 

pessoas.  

O fluxo das etapas ocorreu, inicialmente, com a solicitação de autorização de 

cada um dos entrevistados, de acordo com exemplo da figura 1.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 1 – Autorização de Imagem 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



O documentário possui 50 minutos, com depoimentos de sete senhoras e dois 

senhores com idade superior a 65 anos.  

 
O fluxo das etapas ocorreu de acordo com o roteiro da figura 2.  

 

 

 
 

No projeto de pesquisa, fotos foram produzidas para retratar a cidade, assim 

como imagens para produção do videodocumentário.   

 
O fluxo das etapas ocorreu de acordo com as fotos a seguir.  



 

 



 
 
 
No estágio final da pesquisa, um livro de fotografia será produzido com fotos 

selecionadas a partir da reencenação dos momentos narrados pelos 

entrevistados, com tratamento fotográfico pós produção. O livro de fotografia 

será composto de imagens tratadas e envelhecidas em preto e branco, as 

quais foram produzidas na cidade de Sabará, com os próprios entrevistados 

dirigindo a recriação dos momentos narrados pelas mesmas e com moradores 

da cidade que se propuseram a representar o passado dos entrevistados.   

 
O fluxo das etapas ocorreu de acordo com as fotos a seguir.  

 



 

 



 
 

 
 
É importante ressaltar que as imagens foram salvas também no formato TIFF 

com 300 DPIs sem compressão, com alta resolução no intuito de preservar 

uma cópia exata, possibilitando, assim, o resgate da imagem, no caso de 

extravio de alguma no suporte de papel. Todo o material está postado no blog 

(http://memoriasdesabara.blogspot.com.br/p/fotografias.html) e o documentário 

encontra-se disponível no link a seguir: 

(http://memoriasdesabara.blogspot.com.br/p/documentario.html). 

 
O fluxo desta etapa é representado de acordo com as fotos do blog.  

 

http://memoriasdesabara.blogspot.com.br/p/fotografias.html
http://memoriasdesabara.blogspot.com.br/p/documentario.html


 
 

 

 

Resultados 

Esta pesquisa possibilitou ao grupo uma profunda análise da história da cidade 

de Sabará-MG a partir do relato das pessoas (hoje idosas) que vivenciaram 

esta história e que as revivem a cada depoimento, a cada instante em que 

resgatam este passado através do despertar de suas memórias. A pesquisa 

resultou em um documentário que  A partir desta pesquisa, o documentário 



conta a história da cidade de Sabará-MG foi editado pelos pesquisadores e 

postado em um blog criado para a divulgação do projeto. Este documentário 

será entregue à secretaria de educação da cidade de Sabará-MG, para ser 

disponibilizado na biblioteca pública da cidade e nas escolas públicas da 

região. Todo o material será apresentado aos alunos da Faculdade 

Anhanguera de Belo Horizonte, a partir do blog da TV Universitária (Plano A 

TV) e poderá ser encontrado no blog do projeto, no youtube e na biblioteca da 

Faculdade Anhanguera de Belo Horizonte. O livro fotográfico que conta a 

história e resgata os momentos vividos pelos personagens no passado será 

impresso e distribuído nas bibliotecas aqui citadas e disponibilizado 

eletronicamente disponível nos mesmos endereços e formatos do 

documentário. , além de ter sido impresso e disponibilizado tanto para a 

secretaria de educação da cidade quanto para a biblioteca da Anhanguera.   

Por meio do referido trabalho foram produzidas  hoje se tem 74 imagens em 

formato digital, um livro fotográfico de memórias será publicado, além do 

projeto monográfico de pesquisa que está sendo produzido a partir da análise 

teórica e prática do documentário e do livro fotográfico.  

 

Considerações Finais 

 

Após mais de 60 horas de edição, 8 horas brutas de gravações coletadas, mais 

de 200 imagens produzidas e 68 dias de trabalho para a conclusão do projeto 

de pesquisa de campo e prática, este estudo possibilitou o registro da história 

da cidade de Sabará-MG em vídeo, imagem e áudio, a partir dos relatos de 

cidadãos que contaram a história de sua cidade, resgatada por uma imersão ao 

passado, à memória. tratada pelas vozes dos cidadãos que viveram e que 

vivem há mais de séculos na cidade. A partir da prática de campo, iniciou-se a 

redação deste artigo, afim de mostrar às pessoas a profundidade de 

conhecimento extraído do resgate histórico através do despertar da memória e 

da importância da utilização das ferramentas de comunicação social para o 

registro e a divulgação da história. 

 



O documentário perpetuou momentos da comunidade sabarense para futuras 

gerações e apresentou um incentivo à novas pesquisas das mais diferentes 

áreas do saber humano. Este projeto apresenta um alto valor de informações, 

sentimentos, história, conhecimentos e descobertas que se encontravam 

perdidas no tempo.  Inclui-se nesta perspectiva a importância da pesquisa 

científica para os alunos de comunicação social, a qual possibilitou o 

desenvolvimento de técnicas acadêmicas e incentivou a busca por novos 

conhecimentos, dando visibilidade ao assunto pesquisado, permitindo, 

sobretudo, o crescimento intelectual e técnico de alunos no aprimoramento de 

sua formação acadêmica.  
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