
ASSEMBLEIA LEG ISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

TiTULO HISTÓRIA COMENTADA O USO DO FACEBOOK COMO 
FERRAMENTA COLABORATIVA PARA IDENTIFICAR FOTOS DO 

ACERVO DA ASSEMBLEIA DE MINAS 

RESGATE 
DA MEMÓRIA 

Por meio do Facebook, a AJSembleia Legislativa de Minas Gerais pede ajilda 
a colaboradores antigos· e atuais para tdentificar jotoJ· de s·eu acervo 

Em 2014, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais de-
cidiu convocar servidores e parlamentares, incluindo os apo-
sentados, para identificar um acervo fotográfico com 135 mil 
imagens. São registros que mostram a vida política e o traba-
lho parlamentar em Minas Gerais, desde a década de 1940, in-
cluindo a atuação de Juscelino Kubitschek (1902-1976). Resga-
tar a memória a partir desses slides, fotos e negativos seria um 
desafio, mas eles ajudariam a preservar o patrimônio histórico 
de Minas Gerais e do Brasil. 



A identificação das fotos deu continuidade a um trabalho 
de preservação da memória que vem sendo feito desde 2012. 
Naquele ano, o mural de azulejos Da Descoberta do Brasil ao 
Ciclo Mineiro do Café, da artista plástica Yara Tupynambá, 
foi restaurado e instalado em um local aberto ao público. Em 
2013, foi inaugurado o Memorial da Assembleia. 

FACEBOOK - Por ser uma ferramenta popular e gratuita, 
o Facebook foi a plataforma escolhida para a identificação das 
fotos. A cada semana, quatro imagens eram postadas no grupo 
Fotos históricas da Assembleia de Minas. O caráter inusitado 
do projeto foi reforçado pelo uso de ferramentas modernas da 
rede social, como a marcação de pessoas e a localização geo-
gráfica nas fotografias antigas. 

FOI O CUSTO 
TOTAL DA 
IN IC IATIVA 

Junto com a campanha, 
uma exposição foi montada. 
Um Café com Memórias, que 
reuniu convidados e mem-
bros do grupo virtual, também 
foi organizado. Além disso, o 

acervo físico ficou disponível na biblioteca da Assembleia, com 
um ramal destinado ao atendimento. 

Para mobilizar os servidores em atividade, veículos in-
ternos, como o informativo semanal e o programa de rádio, e 
o próprio Facebook foram usados. Já os aposentados foram 
localizados com a ajuda de instituições representativas da ca-
tegoria. E, para reforçar a participação e manter a motivação 
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do público, diversas matérias foram 
publicadas na intranet da Assem-
bleia. 

Até o final de junho de 2015, 
pouco mais de seis meses após o 
lançamento da campanha, o gru-
po virtual no Facebook, já com 176 
membros, havia identificado 329 

329 
PERSONAGENS 
FORAM 
IDENTIFICADOS 
GRAÇAS À 
MOBI LIZAÇÃO 
NO FACEBOOK 

personagens em 96 fotografias. Foram identificados também 
dez locais onde ~lgumas imagens haviam sido feitas. 

E a iniciativa teve um custo muito baixo. Foram investi-
dos R$ 3.587, destinados à impressão de fotografias utilizadas 
na exposição e à organização de Um Café com Memórias. 

PARA COLOCAR NA AGENDA I 
• USE FERRAMENTAS POPULARES F. BARATAS, COMO O fACEBOOK, PAHA ENCAJAR 

O PÚBLICO. 

• Ü RESGATE IJA JV!EMÓIUA AUMI'l\'T A A SI':NSAÇÀO DE PERTENCIJ~lliNTO. 
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