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MEMÓRIA E NOSTALGIA: 1 

Discurso de resistência no jornal A Sirene 
Lídia Helena da Silva Ferreira2 

 
RESUMO 
 
O artigo tem como objetivo tratar a nostalgia como um instrumento para compreender como 
as representações do passado são recriadas no presente e expressas no jornal local A Sirene 
– Para não Esquecer, e como os múltiplos afetos constituidores desse sentimento nostálgico, 
motivados pelo afastamento do lugar, podem intervir nas representações configuradas tanto 
pela memória individual quanto pela memória coletiva. Nesse contexto, o artigo busca 
empreender uma reflexão que evidencie como os atingidos pela Barragem de Fundão 
(Samarco) escrevem sobre o passado em suas narrativas e fazem do discurso nostálgico uma 
forma de resistência. Longe de propor uma análise absolutamente dominante de expressão 
do sentimento nostálgico em relação a Bento Rodrigues e Paracatu, buscamos formas plurais 
de construção de afetividade nas cidades.  
 
 
PALAVRAS-CHAVE:  Nostalgia. Memória. Atingidos. Resistência. Cidade.  
 
 
ABSTRACT 
The article aims to treat nostalgia as an instrument to understand how the representations of 
the past recreated in the present, and expressed in the local newspaper A Sirene – Para não 
Esquecer. Moreover, how the multiple affections that constitute this nostalgic feeling 
motivated by the distance from the place, can intervene in representations configured by both 
individual memory and collective memory. In this context, the article seeks to undertake a 
reflection that shows how those affected by the Fundão Dam (Samarco) write about the past 
in their narratives and make nostalgic discourse a form of resistance. Far from proposing a 
dominant analysis of the expression of the nostalgic feeling in relation to Bento Rodrigues 
and Paracatu, we seek plural forms of affective construction in the cities. 
 
 
KEY WORDS: Nostalgia. Memory. Affected. Resistance. City. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Trabalho apresentado no GT 1 – Linguagens e narrativas 
2 Programa de Pós Graduação Comunicação e Temporalidades da UFOP; e-mail: ferreira.lidiaa@gmail.com 



 

 

 

X Encontro dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação Social de Minas Gerais     

7 a 9 de novembro de 2017 – Belo Horizonte – CEFET-MG (Campus II). 

 
1. Introdução: a nostalgia como conceito 

 
 

 “Acho que esse é o sentimento que todos estamos tendo: saudades...”.  A frase dita 

por Soraia, moradora do subdistrito de Paracatu, que abre o editorial da edição 18 do jornal 

A Sirene, escancara o sentimento que protagoniza o cotidiano dos atingidos desde a tragédia 

do dia 05 de novembro de 2015, quando o colapso da Barragem de Fundão, a 35 km de 

Mariana (MG), tornou-se a maior tragédia ambiental do Brasil e o mais grave desastre da 

história da mineração mundial. Exatamente às 16h20, 60 milhões de metros cúbicos de lama 

invadiram o vilarejo de Bento Rodrigues, submergindo a comunidade. A gigantesca 

barragem de rejeitos de minério de ferro era propriedade da Samarco e suas controladoras – 

a brasileira Vale S.A. e a anglo-australiana BHP Billion. O município de Barra Longa e os 

subdistritos Paracatu de Baixo, Paracatu de Cima, Campinas, Borba, Pedras e Bicas, 

pertencentes a Camargos, também foram atingidos pelo mar de rejeitos. Não foi emitido 

nenhum sinal sonoro para a evacuação das pessoas que estavam na região. A tragédia se 

estendeu por 650 quilômetros, de Minas Gerais até o litoral do Espírito Santo. A lama seguiu 

o curso do Rio Doce e encontrou o mar, afetando um total de 39 cidades de formas direta e 

indireta, além das comunidades ribeirinhas. Foram registradas 19 mortes, entre trabalhadores, 

terceirizados da mineradora e moradores das comunidades. Além dos óbitos, 

aproximadamente um milhão de pessoas foram prejudicadas, segundo informações da Defesa 

Civil de Minas Gerais. 

O afeto que elegemos como desejo de retorno ao lar é o que, na contemporaneidade, 

denominamos nostalgia. Entretanto, o sentimento doloroso é a conjunção das palavras gregas 

nostos (voltar para casa) e algos (sofrimento, uma condição dolorosa). O anseio apesar de se 

aproximar do que conhecemos como saudade, perpassa uma pluralidade de afetos e pode ser 

acionada por diferentes e singulares formas, como um cheiro, a lembrança de um riso, ou o 

caminhar por um trajeto que nos traz rememorações. A palavra foi inventada pelo médico 

suíço Johannes Hofer, em 1688, para nomear o que ele considerava uma entidade clínica, isto 

é, uma enfermidade já reconhecida como tal. A nostalgia surge, portanto, como uma doença 

mental aparentemente curável, mas perigosa e por vezes mortal.  
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Os sintomas da nostalgia incluíam falta de apetite, febre, insônia, suspiros frequentes, 

palpitação do coração e perda de força física. Após a concepção precursora de Hofer sobre a 

nostalgia, a lista de sintomas se ampliou e passou a incluir problemas respiratórios, pressão 

alta, interrupção do fluxo menstrual nas mulheres, distúrbios glandulares, distúrbios de 

digestão e secreção, vômito, diarreia e convulsão, além do principal sintoma psicológico: 

uma dificuldade de concentração em qualquer coisa que não fosse a lembrança em si 

(NATALI, 2006).  

Em meados do século XVIII, o médico suíço Johann Jakob Scheuchzer relacionou a 

nostalgia a uma diferença significativa de pressão atmosférica que causava pressão corporal, 

diminuindo a circulação e comprometendo o fluxo sanguíneo para o coração e para o cérebro, 

causando um sentimento de angústia. O tratamento para todos esses sintomas era regressar 

com o doente à sua terra natal, caso o diagnóstico não fosse tardio. Se o retorno não fosse 

possível, os médicos recomendavam que o paciente fosse induzido a acreditar que retornaria, 

já que era preciso alimentar a esperança de um retorno em breve. Em casos extremos, a 

doença poderia levar à morte ou desencadear atos de extraordinária violência.  

É importante ressaltar, nesse ponto, que a nostalgia surge na condição de doença em 

um contexto em que a mobilidade social não era comum. As pessoas nasciam, cresciam e 

morriam em sua terra natal. Casos de imigração aconteciam por eventos extraordinários, 

como guerras e epidemias. Assim, aqueles que não estavam longe do lar não contraíam a 

nostalgia – o que explica o grande número de homens afetados pela doença, já que a 

mobilidade feminina era ainda mais restrita. No entanto, um psiquiatra inglês, no século 

XVIII, registrou o acometimento da doença em uma menina, filha de um casal que havia 

passado longa temporada fora de casa (NATALI, 2006). Esse registro marca uma 

transformação no entendimento da doença: “a distância da terra natal e do lar já não é um 

requisito para o seu aparecimento, sendo suficiente que o lar seja transformado de forma 

radical.” (NATALI, 2006, p.27).  

Posteriormente, na primeira metade do século XIX, o conceito é novamente 

atualizado: a nostalgia deixa de ser apenas “um sofrimento causado pela separação física, 

seja da terra natal ou de um ente querido” e passa a ser reconhecida, também, como “uma 

dor provocada pela distância temporal, isto é, pela passagem do tempo”. (NATALI, 2006, 
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p.28). É nesse contexto que o conceito, até então associado a uma doença, começa a ganhar 

contornos de uma emoção social. Não era mais preciso se afastar de alguém ou de algo para 

se sentir nostálgico, bastava apenas querer reviver o passado no presente. A partir dessa 

concepção, não era mais possível sugerir que o indivíduo regressasse ao passado, como era 

indicado que retornasse à sua terra natal.  

Em 1830, a Academia Francesa passa aceitar a palavra nostalgia em seu sentido duplo 

– “o anseio por algo distante no espaço e no tempo” (NATALI, 2006, p.29).  É a partir daqui 

que esse apego excessivo ao passado passa a se tornar um problema moderno. Como salienta 

Boym (2001), a nostalgia não é antimoderna, mas contemporânea, é resultado de uma nova 

percepção do tempo e do espaço. Nesse viés, ela pode ser mais que retrospectiva, pode ser 

também perspectiva, e, de certa forma, a utopia do futuro. Assim, reflexão e saudade podem 

caminhar juntas. 

No final do século XIX, a palavra inventada por Hofer passa a ser usada não mais 

como diagnóstico de uma doença ou com pretensões científicas, mas migra para outros 

discursos e esferas, onde continua a determinar formas de se relacionar com o passado, mas 

agora se referindo a questões ligadas à política e ao empirismo. De acordo com Natali (2006), 

que retorna aos escritos de Marx para explicar os novos contornos da nostalgia e seu lugar 

na cartografia política moderna, o termo começa a ser empregado para denunciar o apego ao 

passado. Esse apego é tomado como uma aberração, pois poderia facilmente se transformar 

em obstáculo ao progresso, ao desenvolvimento e à justiça social. Segundo o autor, essa 

perspectiva transformou a nostalgia “em uma espécie de crime político” (NATALI, 2006, p. 

49).   

Mas a nostalgia moderna é mesmo paradoxal – pois embora a “universalidade da 

saudade possa aumentar nossa empatia pelos seres humanos”, como observa Boym (2001), 

acabamos nos distanciando dos outros sempre que “tentamos reparar essa saudade” 

retornando a lugares que possam assegurar um pertencimento particular. “Algia (saudade) é 

o que partilhamos, e nostos (ou voltar para casa) é o que nos divide” (BOYM, 2001, p.4).  

Entretanto, o fato é que a nostalgia – desde sua condição de doença, nos séculos XVIII 

e XIX, até a tradução contemporânea de melancolia (passando pela dimensão política no 
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pensamento de Marx) – está certamente ancorada aos tempos idos, e às diferentes formas de 

lidar com o que já não é.  

É nesse sentido que o artigo propõe recorrer à nostalgia como ferramenta analítica 

para a percepção de um espaço de resistência e memória. Nossa intenção é tomar a cidade 

como parte constituinte da memória, entendendo que a relação sujeito e lugar é parte 

importante na construção da memória coletiva – e que, uma vez inscrita em documentos e 

outros registros, será também memória social (GONDAR, 2008).  Nessa perspectiva, a 

nostalgia torna-se um instrumento para compreender como as representações do passado são 

recriadas no presente e expressas no jornal A Sirene, e como os múltiplos afetos 

constituidores desse sentimento nostálgico, motivados pelo afastamento do lugar, podem 

intervir nas representações configuradas tanto pela memória individual quanto pela memória 

coletiva.  

 

 

1.2 Nostalgias restauradora e reflexiva  

  

Com base nessa genealogia e na compreensão da nostalgia como um elemento da 

cultura global, que não pertence a nenhuma disciplina em particular, Svetlana Boym – na 

obra intitulada O Futuro da Nostalgia –, apresenta uma tipologia que esclarece alguns dos 

mecanismos de sedução e manipulação presentes no sentimento melancólico. Para isso, 

diferencia dois tipos básicos de nostalgia: a restauradora e a reflexiva, que usaremos como 

norte metodológico nesse trabalho. De modo genérico, é possível dizer que a primeira carrega 

a intenção de reestruturar o passado em sua origem, sem alterações. Em algumas 

circunstâncias, portanto, significa rejeitar o presente em função de um certo 

conservadorismo. Por sua vez, a nostalgia reflexiva tomará elementos do passado para 

repensar e renovar o presente. 

De maneira mais precisa, a perspectiva de Boym (2001) salienta, na nostalgia 

restauradora, o nostos (a casa) – e diz de uma reconstrução histórica da terra perdida. Está, 

assim, “no cerne do revivamento nacional e religioso recentes”. Para compreendê-la, “é 

preciso distinguir entre os hábitos do passado e os hábitos de restauração do passado” (p.12). 
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Boym (2001) explica que quanto mais rápida e devastadora é a aceleração na escala da 

modernização, “mais conservadoras e imutáveis tendem a ser a novas tradições”. (p.16) 

Restauração, aqui, significa um retorno à harmonia original, restaurar e reconstruir uma terra 

natal com persistência insana.  

De maneira distinta, a nostalgia reflexiva se fomenta com a algia (o próprio anseio) 

e retarda esse desejo de retorno ao lar de forma melancólica. Ela reside na “ambivalência do 

pertencimento e na saudade, características da humanidade” (BOYM, 2001, p.9). Tende à 

criação da individualidade estética, preocupando-se com o tempo histórico, mas também com 

o individual. O foco não é a recuperação do passado, nem daquilo que, em um outro tempo, 

foi tomado como verdade absoluta, mas com a consideração sobre a história e a passagem do 

tempo. A nostalgia reflexiva “valoriza fragmentos esparsos da memória, temporaliza o 

espaço, coloca a verdade absoluta em dúvida, trata de viver o tempo fora do tempo e de 

aproveitar o presente fugaz” (BOYM, 2001, p.10). Refletir é sinônimo de flexibilidade. Não 

há o restabelecimento da harmonia. Boym (2001) caracteriza esses nostálgicos como pessoas 

que “resistem às pressões externas por eficiência e experimentam o prazer sensível na 

tessitura do tempo não mensurável por relógios e calendários”. (p.11) 

A nostalgia reflexiva, assim, é crítica e abre inúmeros campos de consciência, “nomes 

de lugares abrem mapas mentais e o espaço desdobra-se em tempo” (BOYM, 2001, p10). 

Diferentemente da nostalgia restauradora, a reflexiva tem como atributo a luta pela 

resistência da memória do lugar perdido, e não o desejo de reconstruí-lo. Embora os tipos 

nostálgicos possam coexistir em um mesmo objeto, são, entretanto, contraditórios. Nas 

palavras de Boym (2001) “podem usar os mesmo símbolos e disparadores de memória” 

(p.12). 

De forma resumida3: 

    Nostalgia restauradora    Nostalgia Reflexiva  

• Toma a si própria muito a sério. • Pode ser irônica e bem humorada, 

inconclusa e fragmentária. 

                                                           
3  Fonte: Oliveira (2015, p. 105-106), elaborado a partir de Boym (2001) 
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• Acentua o nostos (lar). Prospera no 

algia (o desejo em si). Objetiva uma 

reconstrução trans-histórica do lar 

perdido. 

• Pensa a si mesma como verdade e 

tradição. 

• Protege a verdade absoluta. 

• Está no cerne dos recentes revivals 

nacionais e religiosos. 

• Sua retórica não é sobre o passado, 

mas sobre valores, família, natureza, 

terra natal e verdades universais. 

• Apresenta um pretexto para 

“melancolias de meia noite” 

• Ligada à memória nacional, baseada 

numa simplificada versão de 

identidade nacional. 

• Conhece dois principais esquemas: 

1) A restauração das origens; 2) 

Teoria da conspiração: revela o 

simples conceito pré-moderno entre 

o bem e o mal. 

• Retorna e reconstrói a terra natal 

com determinação paranoica. 

• Atrasa a volta para casa. 

• Pensa na ambivalência do desejo e 

pertencimento humanos. 

• Põe em dúvida a verdade absoluta. 

• Está preocupada com o tempo 

histórico e individual, com a 

irrevocabilidade do passado e a 

finitude humana. 

• Sua retórica é sobre retirar o tempo 

do tempo e compreender a fuga 

presente 

• Pode apresentar um desafio ético e 

criativo 

• Ligada à memória social, que 

consiste de quadros coletivos que 

marcam, mas não definem a 

memória individual. Adora detalhes, 

e não símbolos. 

• Não segue um único padrão, mas 

explora modos de habitar muitos 

lugares ao mesmo tempo e imaginar 

diferentes zonas temporais. 

• Teme o retorno com a mesma 

paixão. 

 

Um relato ficcional que exemplifica essa coexistência é o filme Nostalgia, de Andrei 

Tarkovski (1983). Nele, o diretor conta a história do poeta russo Andrei Gorchakov e sua 

viajem à Itália. A narrativa traz questões como o exílio e impedimentos políticos, assim como 

a impossibilidade de retornar ao passado, o silêncio diante das lembranças e o poder das 

recordações de nortear nossas escolhas. Para Tarkovski, a desorientação define sua obra:  
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Meu tema é um russo totalmente desorientado pelas impressões com que é 
bombardeado, e, ao mesmo tempo, a sua dramática incapacidade de 
compartilhar suas impressões com as pessoas que lhe são mais caras, e 
também a impossibilidade de incorporar a nova experiência ao passado a 
que está preso desde o nascimento. Eu mesmo passei por algo semelhante 
quando me ausentei da minha pátria durante algum tempo: meu encontro 
com outro mundo e com outra cultura, e o princípio de uma ligação com 
eles provocaram uma irritação, quase imperceptível, mas incurável — algo 
como um amor não correspondido, um sintoma da impossibilidade de tentar 
apreender o que é ilimitado, ou de unir o que não pode ser unido; um 
indicador de quão limitada, quão restrita, deve ser a nossa experiência na 
terra; como um sinal das limitações que predeterminam a nossa vida, 
impostas não por circunstâncias exteriores (com as quais seria fácil lidar!), 
mas pelos nossos próprios "tabus” interiores (TARKOVSKI, 1998, p.242)  

 
 

No filme, os diferentes tipos de nostalgia estão presentes na relação diretor e 

personagem. Tarkovski reflete em seu personagem a “impossibilidade de incorporar a nova 

experiência ao passado”, uma experiência vivida por ele e colocada sob o ponto de vista 

reflexivo na produção de Nostalgia. O diretor tem um anseio crítico sobre o passado, 

compreende a impossibilidade de retorno e reconstrução do lar, mas projeta o desejo 

paranoico no poeta russo que estrela as cenas do seu longa metragem para descrever, em 

outras palavras, essa sensação de não se adequar ao novo lugar e tempo. 

Na concepção de Boym, há a percepção de que a nostalgia e a sensação de aceleração 

do tempo caminham juntas no cenário contemporâneo e nos seus espaços sociais. A 

aceleração contemporânea produz um sentimento de efemeridade e, com a incessante 

necessidade de movimento, é como se corrêssemos em círculos: nada permanece, mas 

também nada de essencial muda. E o indivíduo que quer se inserir nessa configuração social 

precisa ser capaz de multitarefas. Na cultura da urgência é primordial realizar funções 

simultâneas. Vivemos o tempo das máquinas, no qual as formas de marcar o tempo são cada 

vez mais precisas e presentes e definem uma temporalidade artificial, abstrata, em 

contraponto aos tempos biológicos, regidos pelos ciclos da natureza, das colheitas, das 

estações do ano. É notório, portanto, como essa aceleração pós-industrial inerente a homens 

e mulheres modifica as relações sociais, as vivências individuais e coletivas. Nesse sentido, 

a jornalista Eliane Brum, em sua coluna para edição online4 do jornal El País, de 4 de julho 

                                                           
4 BRUM, Eliane. Exaustos-e-correndo-e-dopados. Jornal El País, 4 de julho de 2016. Disponível em:  
http://brasil.elpais.com/brasil/2016/07/04/politica/1467642464_246482. 
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2016, diria que “estamos exaustos e correndo. Exaustos e correndo. Exaustos e correndo. E 

a má notícia é que continuaremos exaustos e correndo, porque exaustos-e-correndo virou a 

condição humana dessa época”  

A mudança de percepção do tempo, aliada à insegurança diante do futuro 

compartilhada por todos nós, resulta em um olhar afetuoso para o passado. Como assinala 

Huyssen (2004, p. 32), “quanto mais rápido somos empurrados para o futuro global que não 

nos inspira confiança, mais forte é o nosso desejo de ir mais devagar e mais nos voltamos 

para a memória em busca de conforto”. A nostalgia torna-se um refúgio cômodo, seguro, 

palpável. Temos, portanto, uma sociedade que olha com romantismo para o passado, com 

saudades, como contrapartida das urgências do presente.  

A nostalgia é, portanto, em um cenário contemporâneo, um afeto plural. Quando 

tomamos o passado como base de nossa narrativa, fazemos isso com o objetivo de interferir 

num acontecimento do presente, desencadeando reações nostálgicas e, por conseguinte, 

interferindo no processo de construção social da realidade. Essas reações podem ser 

acionadas por diferentes afetos, como a dor, a saudade, o apego, a tristeza, ou a simples 

lembrança de um momento feliz. Ao ser acionado em cada indivíduo, o processo nostálgico 

torna-se individual.  

É sintomático, nesse sentido, o sucesso, nos dias atuais e entre os jovens, de bandas 

como The Beatles e Mamonas Assassinas. Embora nesse trabalho seja observada a 

experiência nostálgica do sujeito em relação ao lugar e suas memórias, há de se observar o 

fenômeno em uma perspectiva mais ampla. Um exemplo é o sucesso do Canal Viva, um 

canal de televisão por assinatura brasileiro, que faz parte do grupo Globosat. O foco da 

emissora são as reprises e, para isso, exibe minisséries, seriados, filmes dublados, novelas e 

programas de variedades que não estão no ar e foram produzidos pela Rede Globo e pelo 

canal GNT. O canal já atingiu grandes picos de audiência ao reprisar a célebre telenovela 

Vale Tudo, com o inesquecível mistério de “quem matou Odette Roitman?”.  

                                                           

Acesso em: 17 de abril de 2017.   
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As redes sociais também têm se apropriado das hashtags #tbt e #fbf para falar da 

saudade do passado. A hastag #tbt é a sigla para a expressão em inglês Throwback Thursday, 

que, em uma tradução livre, seria como a quinta-feira do passado ou, literalmente, do 

retrocesso. Trata-se de um dia destinado à recordação de memórias com pessoas que também 

as dividiram com você. É comum que, através dessa hashtag, sejam lembrados 

acontecimentos que ocorreram no passado e também passagens pessoais, como, por exemplo, 

a recordação de quando se esteve com um amigo em determinado lugar. Em todas as quintas-

feiras, nas redes sociais, essa hashtag se faz presente, especialmente no Instagram e no 

Twitter, onde milhões de pessoas compartilham memórias e acontecimentos do seu passado. 

A hashtag #fbf surgiu como uma derivação da #tbt, e é utilizada como complemento ou 

extensão da anterior. A sigla em inglês significa Flashback Friday, e, em português, a sexta-

feira do flashback, como uma referência direta à hashtag anterior. 

Temos, portanto, disponível no mercado, um passado real e experimentado, e outro 

construído – representações da nostalgia restauradora e da reflexiva. Viver o passado no 

presente abre possibilidades, requer contemplação, duração e coragem. É preciso pausar para 

rever, para experimentar.  

Assim, a nostalgia pode ser considerada não apenas um sentimento individual, mas 

também algo compartilhado entre os indivíduos, manifestado em narrativas. Por isso 

acreditamos que pensar a nostalgia nas páginas do jornal A Sirene é uma forma de não 

esquecer o rompimento da barragem, de não esquecer Bento Rodrigues. É, de certa maneira, 

reforçar uma voz que luta por reconhecimento em um território de disputas políticas, 

econômicas e sociais. 

 

2. A memória como tessitura  

 

No começo do século XX a nostalgia institucionalizou-se, por exemplo, “em museus 

nacionais e provinciais, instituições patrimoniais e monumentos urbanos” (BOYM, 2001, 

p.7). Nessa perspectiva, Herman Lubbe e Odo Marquard foram precursores ao promoverem 

uma discussão sobre a construção de uma cultura de recordação, sensibilização e 

conservação. Citados por Huyssen, os filósofos alemães mostraram como a “musealização já 
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não era mais ligada à instituição do museu no sentido estrito, mas tinha se infiltrado em todas 

as áreas da vida cotidiana” e, como diagnóstico, “assinalaram o historicismo expansivo da 

nossa cultura contemporânea e afirmaram que nunca antes o presente tinha ficado tão 

obcecado com o passado como agora” (HUYSSEN, 2004, p. 29). 

É nesse sentido que Andreas Huyssen percebe, por exemplo, uma associação entre esse 

fenômeno cultural e político da “emergência da memória” e a crítica cultural da musealização 

do passado. O autor discorre sobre o surgimento desses discursos de memória na década de 

1960 – no rastro da descolonização e dos novos movimentos sociais – e sua aceleração na 

Europa e nos Estados Unidos, no começo da década de 1980, impulsionados pelo debate 

sobre o Holocausto. Nessa perspectiva, Hyussen (2004, p. 13) explica que, “no movimento 

transnacional dos discursos de memória, o Holocausto perde sua qualidade de índice do 

evento histórico específico e começa a funcionar como metáfora para outras histórias e 

memórias”. 

Refletindo sobre essa relação entre passados presentes, o autor aponta para o que chama 

de “obsessão pela memória e pelo passado”, isto é, para uma cultura da memória decorrente 

de certa neurose para com o tema (HUYSSEN, 2004, p. 16). Essa “cultura da memória”, 

segundo o autor, é alimentada, na verdade, pelo medo do esquecimento – especialmente no 

cenário contemporâneo marcado por novas tecnologias, novas políticas midiáticas e por um 

consumo desenfreado. O ritmo acelerado da industrialização e da vida cotidiana mudou 

drasticamente a nossa forma de nos relacionar com o passado. 

Em Lembrar escrever esquecer, no capítulo chamado “O que significa elaborar o 

passado?”, Jeane Marie Gagnebin (2009) afirma que hoje existe uma grande preocupação 

com a questão da memória e por não estarmos mais inseridos em uma tradição de memória 

viva, oral e coletiva que precisamos inventar estratégias de conservação e mecanismos de 

lembrança. Nesse contexto, ela aponta um boom dos estudos em memória na história, na 

educação, na filosofia e na psicologia, mas se esquece de acrescentar o jornalismo, como um 

desses pilares para se pensar o passado. 

Esse processo baseado em estratégias de conservação e mecanismos de lembrança 

pode levar a uma sacralização do passado em detrimento do presente. O passado orientado 

para a ação no presente, segundo Todorov, exige uma certa forma de esquecimento, um virar 
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de página, uma não permanência no ressentimento e na queixa. Mas que memória é essa? 

Onde ela está? Está na escrita? No monumento? Os centros de memória, os colóquios, os 

monumentos ou as incessantes comemorações dão conta de uma lembrança ou de mesmo de 

uma memória, mas nesse tocante é imprescindível destacar o que Gagnebin (2009) apresenta 

como Aufklärung que quer dizer esclarecimento. A palavra significa clarificação, atividade 

pedagógica racional de colocar claramente um problema, compreensão clara e racional. Atua 

em oposição à sacralização da memória e aponta para a importância de como o passado é 

tornado presente. O esclarecimento, então, deve produzir instrumentos de análise para melhor 

interpretar o passado. A reflexão da autora coloca o lembrar como uma ferramenta de análise 

esclarecedora. Ou seja, não devemos lembrar por lembrar, pelo simples fato de trazer o 

passado à tona, mas é preciso um esforço de compreensão e esclarecimento sobre a memória. 

Nesse sentido, se considerarmos o papel na mídia na construção da memória a atividade 

jornalística tem o valor informativo aliado a um papel de esclarecedor do passado. 

Silverstone (2011, p. 234) argumenta que a mídia contemporânea, intencionalmente ou não, 

“é instrumento para a articulação da memória” e que acima de tudo, “na ausência de outras 

fontes, a mídia tem o poder de definir o passado: de apresentar e representá-lo”. 

(SILVERSTONE, 2011, p. 235). Ele sugere que a mídia é quem constrói lembranças e quem 

tem o poder de definir o passado. Nesse sentido, um periódico local feito pelos atingidos5 

que se destina a falar do tempo, das lembranças, das memórias e das relações com o lugar, 

tal como o jornal A Sirene faz nessa edição, acaba por evidenciar o que entendemos aqui 

como um esclarecimento sobre o passado e por isso, uma forma de resistência. Optamos pela 

a definição de Alfredo Bosi (1996) onde resistir em “seu sentido mais profundo apela para a 

força da vontade que resiste a outra força, exterior ao sujeito. Resistir é opor a força própria 

à força alheia” (p.12). É permanecer e não sucumbir. É conservar as memórias que inundam 

o cotidiano, é a permanência diária e rotineira em um tempo passado, através de 

rememorações e da saudade. A nostalgia torna-se um refúgio cômodo, seguro, palpável.  

                                                           
5 O Movimento de Atingidos por Barragens - MAB (2011) considera de acordo com o Relatório da Comissão 
Especial do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana 2010, entre uma das dimensões para definição 
do conceito atingido “as perdas de natureza afetiva, simbólica e cultural, imateriais e intangíveis, e por isso 
mesmo não passível de quantificação ou de simples indenização financeira, devem ser consideradas e objeto de 
ampla e aberta discussão e negociação”. Optamos, neste estudo, por acolher tal definição. 
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A nostalgia é, portanto, em um cenário contemporâneo, um afeto plural. Quando 

tomamos o passado como base de nossa narrativa, como é feito na edição do jornal, fazemos 

isso com o objetivo de interferir num acontecimento do presente, desencadeando reações 

nostálgicas e, por conseguinte, interferindo no processo de construção social da realidade. 

Essas reações podem ser acionadas por diferentes afetos, como a dor, a saudade, o apego, a 

tristeza, ou a simples lembrança de um momento feliz. Ao ser acionado em cada indivíduo, 

o processo nostálgico torna-se individual, mesmo que tenha raízes na memória coletiva. 

 

3. Ensaio de uma cartografia afetiva6 da Edição 18/Setembro 2017 – Jornal A 

Sirene 

 

A tragédia de 5 de novembro determina o surgimento do nosso objeto de análise, o 

jornal A Sirene – Para não Esquecer. Desde as primeiras informações sobre o rompimento 

da barragem de rejeitos, na tarde daquela quinta-feira, em 2015, as mais diversas instâncias 

midiáticas nacionais, entre jornais impressos, sites de notícias, rádio e televisão passaram a 

acompanhar quase em tempo real os desdobramentos do acontecimento. A imprensa 

internacional também noticiou a tragédia em Mariana, como o jornal norte-americano New 

York Times, o site Telegraph, da Inglaterra, e o jornal inglês The Guardian.  

Discursos midiáticos se misturam aos discursos da mineradora, do governo e de 

outras instituições diretamente envolvidas. A fala dos atingidos era reescrita pelas narrativas 

jornalísticas dos grandes veículos de imprensa. Diferentemente da mineradora Samarco e do 

poder público, os atingidos não possuíam um veículo oficial e, portanto, não possuíam uma 

estrutura de comunicação que falasse por eles e para eles. Nessa perspectiva, com o intuito 

de dar visibilidade aos atingidos, foi criado, em fevereiro de 2016, o jornal A Sirene – Para 

Não Esquecer, cujo nome faz referência à sirene que não tocou no dia 5 de novembro. 

                                                           
6 Nossa proposta metodológica será orientada pela Cartografia dos Afetos, uma técnica cartográfica que surge 
a partir de um diálogo entre Félix Guattari e Gelles Deleuze, no livro Mil Platôs (1995). A cartografia social 
diz respeito a movimentos, “lida com vetores de forças em jogo, onde a constituição dos sujeitos está em 
questão” (FILHO e TETI, 2013, p.48). 
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O projeto, idealizado pelo jornalista Gustavo Nolasco, da empresa Nitro Imagens, 

teve o apoio do coletivo #UmMinutoDeSirene, da Arquidiocese de Mariana e do Instituto de 

Ciências Sociais Aplicadas (ICSA/UFOP). Frente à repercussão positiva da edição número 

0, A Sirene tornou-se um jornal de circulação mensal, distribuído gratuitamente todo dia 5 de 

cada mês, junto às atividades do coletivo #UmMinutoDeSirene. Em fevereiro de 2017, 

completou-se um ano de circulação. 

A ideia inicial da publicação era dar voz aos atingidos e ganhar o protagonismo do 

discurso frente aos outros autores. No primeiro editorial fica clara a expectativa de promover 

a autonomia e o empoderamento da comunidade através da comunicação, e se colocam como 

mais uma ferramenta de apoio para a preservação da memória.  

Ao ler as páginas da Edição 18 do jornal A Sirene, dedicada ao tema saudade, 

identificamos narrativas que possuem como norte a nostalgia, entretanto, o sentimento é 

expresso com certa variedade de discursos e em conjugações diferentes. As trajetórias 

sentimentais que embasam as matérias do jornal evidenciam as diversas formas de preencher 

um vazio ou a busca por um retorno ao lar. Temos, portanto, uma cidade “reconstruída” por 

memórias, recordações e lembranças. Na identificação da reconstrução discursiva da cidade 

e na intenção de procurar pistas para compor nosso ensaio cartográfico, observamos a 

presença de manifestações diferentes da nostalgia, tendo como escopo o prisma da 

resistência. A identificação desses elementos e das dimensões afetivas que sustentam as 

memórias locais nos apontaram caminhos para compreender o lugar da nostalgia na tragédia 

que submergiu as comunidades de Bento Rodrigues e Paracatu.  

 O ensaio de uma cartografia afetiva, neste artigo, tem por objetivo demonstrar como 

se revelam as recordações e de que forma a nostalgia é representada e transportada para as 

páginas do Jornal A Sirene.  Entendemos, com base no método cartográfico, que nossa tarefa 

é viabilizar a passagem dos afetos e da dimensão sensível que se encontram em curso e, que 

justamente por isso, o plano de uma cartografia se mostra adequado, uma vez que oferece 

essa mobilidade.  

Nessa perspectiva, a seleção das narrativas para análise se deu a partir de critérios 

específicos que consideram a presença dos seguintes elementos:  lembranças e recordações 

do lugar, desassossego com a condição atual em decorrência do desejo de retorno à terra natal 
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e saudosismo. Então, a fim de perceber como a nostalgia constrói discursivamente uma forma 

de resistência, mapeamos as matérias que apresentam aspectos narrativos referentes à nossa 

problemática de pesquisa. Trabalhamos com dois textos da edição de setembro de 2017 (Ano 

2), dos quais nos atentamos para narrativas textuais. São elas: 

 

1. “Bens únicos (que se foram)” -  p.7 

 

A matéria trata dos bens materiais e imateriais perdidos pelas pessoas que moravam no 

caminho percorrido pela lama.  O retrato da avó de Andreia, os troféus das competições de 

cavalgada da Jucele, a agenda com os recados e a camisa do marido de Marinalva, e a coleção 

de notas e moedas antigas de Marquinhos, não são reconhecidos pela Samarco como bens 

passíveis de indenização. A nostalgia une todas as histórias. O apego ao passado aqui, seja 

por fotos, seja por troféus, seja por lembranças do marido falecido ou seja pelas moedas e 

notas, é expressivo no que torna cada lembrança única. Assim, cada bem perdido, no conjunto 

das histórias, é avó, é família, é cidade, é sonho, é afeto. Lutar para que esses bens sejam 

reconhecidos como perdas significativas é direito. Contas essas histórias no jornal é 

resistência.   

 

2. “Saberes de família” – p.12 

 

Essa matéria diz sobre “as histórias de atingidos que lutam para manter, na vida provisória 

da sede em Mariana, a relação econômica e afetiva que mantinham com práticas e saberes 

compartilhados em família” (p.12). Aqui, é um tempo passado, que evoca vivências 

desejadas, perdidas, e agora reconstituídas. Ao colocar o personagem (fator humano) como 

protagonista da história e da notícia, o acontecimento alcança uma dimensão mais próxima 

ao leitor, onde o caminho para compreensão e entendimento pode se tornar mais fácil. 

 Vera e a família tinham uma plantação farta. O cultivo ela aprendeu com o pai: 

“aprendemos de tudo e fomos assumindo o compromisso de ajudar o máximo possível”. 

Izolina, irmã de Vera, se dedicou ao crochê que aprendeu com a vizinhança. Sandra, era dona 

do bar que abrigava os torcedores para os clássicos de Cruzeiro x Atlético. O bar também era 
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herança do pai. Elas permanecem exercendo suas profissões dentro das possibilidades 

impostas. Permanecer tem como sinônimo resistir.  

. 

4. Considerações Finais  

  

A insistência na memória e nas recordações é também uma forma de ocupar os espaços 

“perdidos” e assim, mais uma vez resistir.  O jornal evoca essas memórias e o sentimento 

nostálgico como um processo de conscientização, tal qual deve ser entendido como um 

objetivo a ser alcançado.  

 A partir disso, o que propomos neste artigo foi uma reflexão sobre a nostalgia como 

resistência e a resistência como forma de não esquecimento. Com base nas reflexões 

possibilitadas pelo ensaio cartográfico, notamos a influência do contexto (o rompimento da 

barragem) na produção de sentidos, e o uso da memória não só como acionamento das 

informações, mas como movimento de permanência.  A nostalgia presente nas páginas do 

jornal A Sirene realiza um duplo movimento nesse jogo de linguagem. Por um lado 

permanece no luto e na melancolia, por outro estabelece um lugar de fala e de rememorações, 

logo de resistência. O que percebemos é que a nostalgia é um recurso utilizado para que o 

“lugar” subsista, e que suas memórias e tradições não sejam também apagadas pela lama.  

Seja pelos bens perdidos, seja nas recordações e heranças de família ou no desejo de reforçar 

a identidade local, a representações da nostalgia se faz presente acompanhando os relatos de 

quem resiste.  

Ressaltamos que é necessário um aprofundamento desse estudo para ampliar as leituras 

sobre o contexto, os lugares de fala, a fim de buscar o tensionamento entre o discurso e o 

objeto de análise.  Por fim, reiteramos que nossa proposta era iniciar uma discussão e reflexão 

acerca da nostalgia e sua potencialidade como estratégia discursiva de resistência. 

Percebemos que o sentimento nostálgico, é, portanto, uma forma de poder frente às demandas 

econômicas e políticas. E é esse poder que deve ser considerado como resistência.  
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