
 
 

 

Outros  
Tipologia de mais 
representatividade das 
imagens vinculadas no 
mês de agosto, com 
117 fotografias 
retratando os aspectos 
naturais da cidade, 
que reafirma o Pôr do 
sol como símbolo 
natural de Porto 
Alegre. 

 
 

 

Bairro Centro  

Um total de 113 
imagens vinculadas 
no mês de agosto, 
dentre elas 59  
fotografias retratam 
monumentos como 
a prefeitura, 
MARGS, Mercado 
Público, centros 
administrativos, 
Capitólio, etc. 

Bairro Farroupilha   
São 39 imagens 

vinculadas ao bairro, 
dando destaque às 

iluminadas e 
arborizadas ruas e 

avenidas do bairro. 
A fotografia ao lado 

representa a Av. 
José Bonifácio, com 

um total de 4.120 
likes. 

REFÊRENCIAS  

Fotografias retiradas do site:https://www.instagram.com/portoalegreoficial 

 

 
 

Pesquisa realizada no intuito de analisar as imagens que 
são produzidas, divulgadas e armazenadas na atualidade 

através das redes socias, buscando analisar como se 
constroem as memórias virtuais da cidade e como se dá a 

interatividade dos cidadãos com as imagens. 

METODOLOGIA 
 

Pesquisa realizada no perfil  
PORTOAOLEGREOFICIAL da rede social Instagram  

entre os meses de  janeiro a agosto de 2016. 
A coleta apresentada aqui representa as imagens 
vinculadas  entre os meses de maio à agosto. A 
análise partiu  primeiramente dos bairros mais 

retratados e subdivididos entre tipologias como: 
monumentos, ruas, espaços culturais, natureza e 

outros lugares, como forma de mapear as 
imagens divulgadas. 

CONSIDERAÇÕES PARCIAIS 
 
Concluímos parcialmente que as imagens mais postadas nas redes 
sociais são vinculadas aos bairros Centro e Farroupilha, no que 
concerne a monumentos, espaços públicos e ruas de referência. 
Já nos demais bairros da cidade, que denominamos outros, está a 
concentração de imagens vinculadas aos aspectos naturais da 
cidade, fotos do aeroporto, a fauna e flora do Jardim Botânico e o 
símbolo da cidade: o Pôr do Sol. As imagens vinculadas na rede 
social auxiliam na construção e atualização das memórias da 
cidade no presente, possibilitando a percepção das 
transformações arquitetônicas e sociais da cidade. 

Memórias Virtuais Sobre Porto Alegre: 
um estudo sobre as imagens da cidade 
compartilhadas nas redes sociais 

Caroline Grasel Oliveira 
Bolsista de Iniciação Científica 

grasel.museu@gmail.com 

 

Prof. Dr. Valdir José Morigi 
Orientador 

valdir.morigi@gmail.com 

INTRODUÇÃO 


