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Resumo  
 
A proposta do presente trabalho é refletir sobre alguns aspectos abordados no mestrado, 
sendo eles a fotografia e o álbum de família, memória e esquecimento, as imagens 
reproduzidas no meio impresso, atualização da tradição e da cultura. Tais elementos foram 
analisados, no decorrer da pesquisa de campo realizada em Piracicaba, interior de São 
Paulo, junto a uma comunidade ribeirinha, no qual foram utilizados os registros 
fotográficos e matérias de jornal, como elementos desencadeadores das narrativas e da 
memória local. Neste sentido, o trabalho se dividirá em dois momentos, primeiro pensar a 
sociedade em seu caráter “arquivístico”, que com suas diversidades criam mecanismos 
contra o esquecimento. Por outro lado, esses registros pessoais e coletivos, se atualizam em 
suas narrativas, em seus suportes, em suas manifestações, proporcionando a criação de 
novos textos dentro da cultura, gerando, distribuindo e conservando informações, tornando-
se um ciclo dinâmico que nos alimenta pela repetição e pela inovação informacional e não 
apenas por seu caráter acumulativo. 
 
 
Palavras-chaves: Memória; Cultura; Fotografia; Comunicação e Mídia.  
 

 
 Podemos repetir a frase de Boris kossoy 

“fotografia é Memória e com ela se confunde” (2002, 

p.132). Memória fixa num tempo, mas que retoma o 

seu movimento, a sua animação ao ser contemplada 

neste ato rememorativo. Registro este que abriga um 

certo “recorte espacial”  e uma “interrupção 

temporal”, fazendo-nos construir realidades diversas. 

Ou seja, apesar da fotografia ter a credibilidade de 

registrar o “real”, como disse um dos moradores da 

Rua do Porto 3 “(...) pegava peixe com a mão. Não é 

mentira não, eu tenho foto pra prová, não falo 

                                                                 
1 Trabalho apresentado ao Núcleo de Pesquisa Semiótica da Comunicação, do VI Encontro dos Núcleos de Pesquisa da 
Intercom.  
2 Jornalista e doutoranda no Programa de Comunicação e Semiótica da PUC-SP. Cadopa@uol.com.br  
3 Rua do Porto é localizado à margem do rio Piracicaba, comunidade ribeirinha, onde foi feita a pesquisa de mestrado. 
Cidade: Piracicaba, interior de São Paulo.  As fotos foram cedidas pelos moradores.  
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mentira”, de provar este real, de que algo aconteceu, ela contém em si inúmeras 

significações e uma vez representada em imagem, interpretado e idealizado, deixa de ser 

aquele “primeiro real”, cria-se um novo.  

A discussão sobre a fotografia, enquanto representante fiel do “real” acredita-se 

estar superada, porém a idéia de uma tecnologia que possibilitou “registrar imagens do 

mundo visível num outro suporte, que passa a ser a matriz de uma história possível, deixou 

a humanidade perplexa na primeira metade do século XIX” (FERNANDES JÚNIOR, 

Rubens, 2002, p.10). Segundo Fernandes, a câmara obscura, em seu surgimento, 

aproximou-se desta “verdade visual”, vigorando praticamente até o fim da primeira metade 

do século XIX, para posteriormente, com o advento da fotografia, surgir uma “nova 

valorização da experiência visual” (Ibid., p. 14). 

Se anteriormente, principalmente em seu início, a preocupação em relação a essa 

nova tecnologia era ser a mais realista possível, provar o “real”, hoje compreendemos que 

os nossos olhares são distintos (dificilmente tiramos fotos de uma mesma coisa), e a 

suposição que se tinha de uma imagem impessoal e objetiva deu lugar a uma outra idéia 

que vai além do registro, para uma visão do mundo, isto é pessoal e subjetiva. Além disso, 

a fotografia possibilitou a hibridização de novas formas, junções, criando outras 

representações e movimentos artísticos culturais.  

Assim muitas outras discussões envolveram e ainda envolvem a fo tografia, desde a 

questão do real até ser ou não ser arte4, um advento que modificou as relações e o modo de 

ver e encarar o mundo. Acrescenta-se ainda o cinema que colocou essas imagens em 

movimento, contribuindo para um novo ritmo de vida e da própria percepção do homem. 

Com isso, além do rápido aprendizado na utilização dessas novas tecnologias, houve 

a inclusão desta no uso cotidiano. Há uma necessidade de tudo registrar e organizar em 

nossos álbuns. Esta necessidade pode ser comparada com o que Susan Sontag nos coloca 

sobre o ato de tirar fotografias que seria “desvelar uma verdade oculta e conservar um 

passado que desaparece (...) o fotógrafo saqueia e ao mesmo tempo preserva e consagra” 

                                                                 
4 Neste sentido a idéia de que a fotografia deveria ser realista “imperou ingenuamente somente nas primeiras décadas”, o 
que ocasionou segundo Rubens Fernandes Júnior, a partir “desses argumentos iniciais de entender a fotografia como 
resultado da verdade e como precisão de registro, que causaram tanta perplexidade, foram ao mesmo tempo, responsáveis, 
nas décadas seguintes, por negar à fotografia o estatuto de arte. Hoje, a fotografia não é mais entendida como esse 
reconhecimento direto e imediato das coisas, mas um filtro que permite ver, selecionar e fazer advir”. Ver “A fotografia 
expandida”, p. 90. 
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(1981, p.57 - 65), muitos fotógrafos estabeleceram como meta o “registro de um mundo em 

desaparecimento” (Ibid, p.65), pois grande parte destes trabalhos dizem respeito aos 

registros de culturas diversas, seus costumes, crenças, o cotidiano, entre outros, com intuito 

de eternizar essas manifestações pelo menos em imagens.  

 Deste ato do fotógrafo 

de fixar o tempo e a época de 

uma cultura em imagem, 

deixando um registro deste 

presente, que no instante 

fotografado torna-se passado, 

é um mecanismo que 

podemos comparar com o ato 

de fotografar a nossa 

trajetória de vida, isto é o medo do desaparecimento e a necessidade de preservar se faz 

presente neste ritual. “A máquina fotográfica acompanha a vida familiar” (Ibid., p.8) e 

buscamos nesses registros a “preservação” do instante fugaz, que não tem volta. Sontag 

faz uma observação interessante no seu livro “Ensaios sobre a fotografia” (1981), ao 

descrever que a fotografia tornou-se um ritual na vida familiar, justamente quando, nos 

países industrializados como a Europa e a América, a instituição familiar começa a sofrer 

grandes transformações.  

Esta relação “precária com o passado”, a ausência desses entes queridos, bem 

como os objetos, a casa, o bairro, a cidade, a transitoriedade de todas essas coisas tornou-se 

ainda mais intenso no ato em que a fotografia nos permitiu “‘fixar’ o instante fugaz” (Ibid., 

p.172).  

Esses instantes são retomados no momento em que se abri os álbuns de fotografia, 

ao ir ao cinema, ou ouvir uma música, são suportes que torna presente essa ausência, essa 

transitoriedade. Dentro deste universo, manusear, olhar, recordar essas imagens torna -se um 

ato ritualístico, sendo este a presentificação de um momento significativo, e que se atualiza 

no discurso.  
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No livro “Processo ritual” (1974) o autor Victor W. Turner analisa alguns rituais 

executados pelo povo ndembo, do noroeste de Zâmbia, pontuando no decorrer do livro, 

alguns aspectos do rito. Um desses aspectos diz respeito ao seguinte “os homens expressam 

no ritual aquilo que os toca mais intensamente” (1974, p.19) e complementa “descobrimos 

com grande freqüência as decisões de executar o 

ritual estavam relacionados com crises na vida 

social das aldeias” (Ibid., p.24). Podemos trazer para 

a nossa análise esses dois aspectos, dentre vários, do 

rito, para pensarmos que a sua prática diz respeito ao 

que nos “toca” e aos momentos de “crise” em nossa 

vida social.  

Acreditamos que esses dois momentos estão 

presentes neste processo ritual, ao buscarmos na 

fotografia este passado presentificado em imagens. E 

não é apenas a saudade, o sentimento nostálgico que 

nos leva á fotografia, mas a própria necessidade de 

pertença, de amenizar os nossos conflitos, da importância que esses laços afetivos têm em 

nossas vidas.  

Podemos dentro deste processo, cada um com suas especificidades, fazer um 

paralelo com uma das passagens ritualísticas dos ndembos relatados por Turner, quando 

descreve o “Isoma”, identificado por eles como “rituais das mulheres” ou “rituais de 

procriação”. Resumidamente este ritual diz respeito às dificuldades das mulheres de 

engravidar, bem como a perda dos filhos na gestação, nas palavras de Turner “a 

infelicidade adequada às mulheres consiste em alguma forma de interferência na 

capacidade de reprodução da vítima” e completa “os ritos de cura, incluindo o Isoma, tem 

como uma de suas funções sociais a de ‘obrigá-las a se lembrarem’...”, pois esta 

dificuldade que a mulher enfrenta é porque esqueceu de “venerar as sombras dos 

ancestrais, porque como dizem os ndembos, ‘não foram elas que deram à luz ou geraram 

vocês?’” (Ibid., p.25).  
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Esta passagem do ritual é extremamente rica para pensarmos a importância 

destinada aos mecanismos que não nos faça ceder ao esquecimento e a fotografia assume 

um papel relevante no interior deste processo, pois suscita as lembranças em suas imagens, 

fazendo-nos recordar as “sombras dos ancestrais”, similar ao rito dos ndembos. Cada 

sociedade, com suas diversidades culturais criam mecanismos contra o esquecimento, seja 

através das fotografias, dos filmes, das músicas, dos rituais em suas variadas categorias, nas 

festas, nos encontros etc.  

Neste sentido, demarcamos cada fase de nossas vidas, ou melhor, os “ritos de 

passagem”, as que consideramos mais significativas, em algum suporte de registro, sendo o 

mais comum à fotografia 5. Registramos o nascimento, as festas, os encontros, casamentos, 

a juventude e a velhice, esta, curiosamente, aparece nos álbuns, esparsamente, são algumas 

imagens perdidas, nos quais encontramos fotos dos pais, até mesmo dos avós, mas, em sua 

maioria na mocidade 6.  

Além disso, podemos dizer que a fotografia se tornou um mecanismo aliviador da 

memória, pois compartilhamos com ela alguns momentos significativos o qual podemos 

deixar registrados no papel fotográfico, e sempre que quisermos lembrar de tal fato 

voltamos a ela. Podemos exemplificar com o fato de que quando viajamos, registramos 

cada impressão desta experiência, sendo esta impossível de ser armazenada em sua 

plenitude, mas a fotografia acaba por dar este suporte detalhado destes momentos o qual 

nossa memória não suportaria.  

Sob esta perspectiva Baudelaire, descreve, na efervescência de seu surgimento, este 

caráter da fotografia como aliviadora da memória dizendo o seguinte “que enriqueça 

rapidamente o álbum do viajante e restitua a seus olhos a precisão que faltaria a sua 

                                                                 
5 Na concepção de Sontag “a fotografia fixa pode constituir recordação mais autentica do que a fotografia em movimento, 
pois aquela é uma fração precisa do tempo, não um fluxo. A televisão é uma torrente de imagens malselecionadas, em que 
cada uma anula a antecedente. Cada fotografia é um momento privilegiado, convertido em pequeno objeto que se pode 
guardar e olhar novamente”. Ver “Ensaios sobre a fotografia”, p. 17.  
6 Ao contemplarmos essas imagens ritualizada no contato e no olhar, o tempo é outro, é não linear, não se fecha nas horas, 
nos minutos e nos segundos. Este tempo é bem descrito pelo autor Vilém Flusser, é o “tempo de magia”, e acrescenta: 
“Ao circular pela superfície, o olhar tende a voltar sempre para elementos preferenciais. Tais elementos passam a ser 
centrais, portadores preferenciais do significado. Deste modo, o olhar vai estabelecendo relações significativas. O tempo 
que circula e estabelece relações significativas é muito específico: tempo de magia. Tempo diferente do linear, o qual 
estabelece relações causais entre eventos. No tempo linear, o nascer o sol é a causa do canto do galo; no circular, o canto 
do galo dá significado ao nascer do sol, e este dá significado ao conto do galo. Em outros termos: no tempo da magia, um 
elemento explica o outro, e este explica o primeiro. O significado das imagens é o contexto mágico das relações 
reversíveis” (2002, p. 8) 
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memória (...)” 7, é exatamente esta precisão, impossível á memória, que a fotografia 

compartilha com aqueles que buscam seu registro. 

 

Memória e esquecimento: Imagens da Rua do Porto  

 Diante das narrativas dos moradores 

da Rua do Porto, confluem memórias e 

imagens, como: a festa do Divino, o rio, os 

peixes e as enchentes. Imagens estas comuns 

a todos, mas que para cada um assumi um 

significado particular, uma história da família, 

de vida. São eventos que unem, de certo 

modo, a todos, numa forma de perpetuar as 

tradições locais. Segundo Maur ice Halbwachs, a memória do indivíduo depende do seu 

relacionamento com a família, com o trabalho, com os grupos de convívio entre outros. 

Não há uma memória do indivíduo somente “em realidade nunca estamos sós”.  

Esta memória descrita como “individual” não é inteiramente isolada e fechada, para 

Halbwachs “um homem para evocar seu próprio passado, tem freqüentemente necessidade 

de fazer apelo às lembranças dos outros” (1990, p.54). O que nos leva a refletir de que 

para haver uma comunicação com o outro é necessário um grau de memória comum, isto é, 

para que a memória dos outros venha reforçar e completar a minha é preciso que as 

lembranças do grupo não estejam absolutamente sem relação com os eventos que constitui 

o meu passado.  

 A memória assim é infinita da qual apenas conseguimos registrar um fragmento.  

 Podemos dizer que esses sentimentos sempre perseguiram e atormentaram o ser 

humano, o medo do esquecimento, de não eternizar uma história, de tudo terminar, de ter o 

seu fim, a morte. Esse processo tão bem descrito por Norval Baitello Junior, no livro “O 

animal que parou os relógios” (1999), em que analisa a frase “breve é a vida, longa é a 

arte” (HIPOCRATES, 460-377 a. C) pontuando dois momentos: “breve é a vida” o 

                                                                 
7Citado por Rubens Fernandes Júnior, “ A fotografia Expandida”, 2002, p. 42.  
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homem, biológico, que terá um destino inevitável à morte e “longa é a arte”, criação do 

próprio homem, tenta vencer a morte, o tempo, necessita de mudança contínua é o que 

podemos chamar de cultura: “Este campo amplo recebe as contribuições e descobertas de 

cada indivíduo, de cada grupo social, de cada época, e as perpetua, transmitindo as 

informações de geração a geração, de grupo para grupo, de época a época” (1999, p.18). 

Assim como o homem vive em permanente mutação, o mesmo ocorre com a cultura 

que está sujeita as transformações suscitadas da necessidade de seu próprio criador e 

usuário.  Neste sentido, ainda segundo Baitello, a cultura, enquanto sistema comunicativo, 

“tem como principal função à de ordenar as informações de uma sociedade” (Ibid., p. 95), 

e com isso cria-se ritmos próprios8.  

Esta linha de pensamento está intrinsecamente articulada ao artigo intitulado 

“Cultura é memória” (1995), da autora Jerusa Pires Ferreira9, em que faz uma reflexão 

sobre o semioticista Iúri Lotman ao pensar a cultura enquanto informação:  

“A cultura não é um depósito de informações; é um mecanismo organizado, 
de modo extremamente complexo, que conserva as informações, elaborando 
continuamente os procedimentos mais vantajosos e compatíveis. Recebe as 
coisas novas, codifica e decodifica mensagens, traduzindo-as a um outro 
sistema de signos”. (1995, p.116). 

 

Selecionamos o que interessa, descartamos outras, mas sempre recriando, 

reorganizando, reelaborando as informações. Tal mobilidade está presente em nossa 

cultura, em nossa memória e por isso necessita de constante manutenção para continuar 

viva.   

A memória assim não pode ser condicionada a um sistema de armazenagem ou a 

um receptáculo passivo, mas como uma força ativa e dinâmica, sendo que o que ela planeja 

esquecer é tão importante quanto o que ela lembra. Deste modo este grande texto cultural 

acaba por tecer uma colcha de retalhos, pois ela não começa de um jeito e termina do 

mesmo, mas ao contrário, ela se renova a todo instante, criando novos textos, símbolos e 

significados.  

                                                                 
8 Atualmente vivemos em uma sociedade cada vez mais da informação, em que a todo instante seu conteúdo é renovado, 
isto acaba fazendo com que a cultura tenda a seguir o mesmo ritmo se readequando as transformações, pois caso o 
contrário, as tradições, por exemplo, tenderiam a esclerose, enfim ao esquecimento.  A sua sobrevivência necessita de sua 
permanente extensão.  
9 Ver FERREIRA, Jerusa Pires. Armadilhas da Memória, São Paulo: Ateliê, 2004.  
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Por outro lado, o esquecimento é um mecanismo que possibilita a drenagem 

cultural, sob a compreensão de Paul Zumthor as “nossas culturas só se lembram 

esquecendo” e completa “este esquecimento implica um desejo latente. É dinâmico: 

rejeita, mas em vista de” (1997, p.15). É justamente em vista de alguma outra coisa, que 

criamos, revivemos, vivenciamos  outras práticas culturais. Por isso um dos aspectos 

fundamentais dentro dos liames da cultura é o seu dinamismo.  

Assim: 

“A dupla esquecimento/memória, portanto, é apenas uma aparente oposição (...) 
Poderíamos mesmo dizer que o esquecimento seria responsável pela continuidade, 
pela memória e até pela lembrança. Segundo Lévi Strauss é o esquecimento que 
vem quebrar uma certa continuidade na ordem mental, sendo responsável pela 
criação de uma outra ordem” (FERRERIA, Jerusa Pires, 1991, p. 1-2). 

 

Neste aspecto é pertinente pensarmos até mesmo o processo de criação das matérias 

dentro de um jornal, possibilitando-nos a observar a permanência de determinados traços 

dentro de nossa cultura, ou melhor, de nossa memória.  

O caráter repetitivo de algumas matérias, sendo elas, principalmente, sobre 

tradições, comemorações seja o aniversário de uma cidade ou de datas históricas, entre 

outras, cria-se mecanismos que garantem, por um determinado tempo, a continuidade, do 

que podemos chamar, de cultura, suas imagens e seus imaginários10.  

Este sistema comunicativo dentro das sociedades, na concepção de Baitello, 

desempenha uma função ordenadora, sendo que os símbolos “regulamentam relações, 

convencionam significados e valores e, portanto estabelecem ordem, tecem relações” 

(1999, p.95). Com isso a cultura, enquanto sistema comunicativo tem essa característica de 

ordenar as informações de uma sociedade, possibilitando assim a criação de ritmos para as 

informações.  

Com base nesta ritmicidade constrói-se o símbolo, complexo e abstrato, do tempo. 

Este materializado em diversas formas, seja por calendários, comemorações, rituais, 

eventos, além do próprio relógio mecânico que instituiu uma certa “disciplina do tempo 
                                                                 
10 É a partir desses elementos que se constroem este grande texto, em conformidade com os “repertórios pessoais, 
culturais, seu conhecimento, suas concepções ideológicas/estéticas, suas convicções morais, éticas, religiosas, seus 
interesses econômicos, profissionais, seus mitos” (KOSSOY, Boris, 2002, p. 44) dos receptores, e é claro também dos 
próprios produtores da notícia. Podemos dizer que o nosso imaginário reage diante das imagens e dos textos de acordo 
com estas concepções embutidas em cada um de nós.  
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(ibidem), uma pontualidade interior, uma concepção autônoma que vive o tempo como 

dimensão organizativa da vida humana” (COLOMBO, Fausto, 1991, p.71). Não podemos 

nos esquecer, que um dos mais importantes suportes desta materialização do tempo são os 

meios de comunicação como: jornais, emissoras de rádio, televisão, internet etc, que geram, 

distribuem e conservam as informações. Estes suportes alimentam assim o ciclo de textos 11 

que compõe a cultura.  

No entendimento de Baitello, cada cultura define o seu próprio padrão de tempo, o 

que significa, que existe m culturas voltadas para o “texto futuro”, outras se centram no 

“presente” e há ainda os textos “passados”, fundados na memória. É importante 

refletirmos sobre os diversos textos dentro de uma determinada cultura, pois serão eles 

determinantes no processo de construção da informação dentro das estruturas dos meios de 

comunicação e por outro lado na percepção e na busca destes pelos leitores, 

telespectadores, internautas.  

Com isso têm-se as culturas voltadas para o texto “futuro”, os quais o passado e 

presente são “redimensionados em função da sociedade ideal que vai acontecer no futuro” 

(Ibid., p.99), há o texto “presente” que são marcadas pela rapidez em que a informação é 

descartada, obsoleta, substituída, e por último o texto “passado”, são fundadas num tempo 

memorável dos “deuses e heróis aos quais devemos a nossa existência e o nosso saber” 

(Ibid., p. 99).  

Todos estes textos aparecem simultaneamente nos discursos da mídia, sendo os 

textos do “presente” e do “passado” mais freqüente nestes meios. São nessas brechas da 

memória “presente”, “curta”, fugaz, que se criam, ou melhor, ressurgem mitos, 

personagens, histórias passadas, imagens longínquas, quase esquecidas, que povoam nossos 

imaginários e dão continuidades aos textos da cultura.  

                                                                 
11 Ver o texto “Uma alternativa: cultura sem letramento ou cultura antes da cultura?” (“An alternative: Culture Without 
literacy or culture before culture?”), Traduzido por Fernanda Angélica Mourão (Oficina de Texto – FALE/UFMG), 
extraído de Yuri Lotman, Universe of the mind: a semiotic theory of culture, 1992, p. 245-253. Um dos aspectos 
interessantes é quando descreve a escrita, como uma forma de memorização, dentro de uma cultura, porém registrando 
aquilo que as “pessoas acham que deve ser lembrado”, o que interessam a elas. Necessitamos de um registro, de registrar 
o nosso passado (bem como o presente e o futuro) de alguma forma, e o jornal impresso, como em outros meios, por 
exemplo, utiliza-se desse mecanismo seja com o texto escrito, com as imagens, com a diagramação, disposição etc.  
“Assim como a mente individual tem seus próprios mecanismos de memorização, a mente coletiva, que tem de registrar o 
que existe em comum, cria seus próprios mecanismos. Um desses mecanismos é a escrita. Mas será a escrita a única 
forma de memorização coletiva, ou mesmo a mais importante? Para responder essa pergunta, devemos supor que formas 
de memorização são derivadas do que as pessoas acham que deve ser lembrado (grifo nosso), o que depende da estrutura e 
orientação daquela civilização”.   
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É um ciclo cont ínuo e dinâmico que nos alimenta seja pela repetição e pela 

inovação informacional, aliás, necessitamos destes dois procedimentos ao mesmo tempo, 

características estas primordiais, que dão mobilidade à cultura12.  

Diante disso apropriamo-nos do conceito de Zumthor, que se encontra em seu livro 

“Introdução à poesia oral” (1997), ao falar sobre performance, fazendo um paralelo com 

os sistemas comunicativos. O autor menciona cinco operações que constituem a 

performance: Produção, Transmissão, Recepção, Conservação e a Repetição. 

 Estes cinco mecanismos podem ser utilizados para pensar os sistemas 

comunicativos no interior das matérias jornalísticas e não só nelas. Primeiro a “produção” 

do texto, delimitado em um objeto temporal e espacial, em que se perde e ganha 

informações, de outro lado o recorte, dentre múltiplas possibilidades, de um, ou melhor, 

vários pontos de vista.   

Em um segundo momento surge a “transmissão”, diferente dos repentistas ou 

poetas em que o físico é mais presente. Aqui a transmissão pode ser em imagens, vinculada 

na televisão ou internet, pelo rádio nas ondas da voz, ou no texto através das palavras 

escritas e das próprias imagens que o acompanham.  

Conseqüentemente ao ato de transmissão vem a “recepção”. De um lado a 

informação, do outro a recepção do leitor, do internauta, do ouvinte, do telespectador etc, 

que pela sua experiência de vida, repertórios culturais, crenças, entre outros faz o recorte 

daquilo que o interessa e descarta o que não interessa.  

Depois a “conservação” da mensagem. Esta etapa também é seletiva, conservamos 

aquilo que é significativo para nós, em que há o mínimo grau de identificação.  

E por último a “repetição”. Esta repetição pode ser identificada como um meio 

utilizado nos sistemas de comunicação, em que se repetem, dentro de um ciclo contínuo, 

elementos da cultura como: mitos, tradições, festas, comemorações entre outros. 

 Este mecanismo é o que dá equilíbrio e mobilidade a cultura, diante das rupturas e 

inovações informacionais. Sob esta perspectiva o autor Iuri Lotaman pensa a cultura 

                                                                 
12 Esta característica repetitiva da informação é bem evidente nas matérias e imagens relativas à Rua do Porto, em que 
constantemente reforçam alguns imaginários sobre o local. Arquivo da Biblioteca Municipal.  
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enquanto um sistema “regenerativo” das informações, inovadora e não apenas 

acumulativa.  

“El significado del símbolo no es algo constante, y no debemos imaginarnos la 
memoria de la cultura como un depósito en el que están apilados los mensajes, 
invariantes en su esencia y siempre equivalentes a si mismos. Desde este punto de 
vista, la expresión “guardar información” puede inducir a error con su 
metaforismo. La memoria no es un depósito de información, sino un  mecanismo de 
regeneración de la misma. (...) Así pues, la información que se reconstruye se 
realiza siempre en el contexto del juego entre los lenguajes del pasado y del 
presente”. (1998, p.157). 

 

A informação assim é construída e reconstruída a partir do que Lotman descreve 

como o “jogo entre linguagens do passado e do presente”. Um diálogo que articula as 

inúmeras nuance da informação, re-significada, que gera mobilidade à memória da cultura.  

A memória, neste sentido, é muitas vezes mencionada como um “depósito de 

informação”. Aliás, buscamos incessantemente este “depósito”, na tentativa de tudo 

arquivar, seja nas fotografias, nos vídeos, na televisão, nos jornais entre outros. Estes meios 

são utilizados dentro da própria família nos arquivos armazenados em suas casas, como 

forma de recordações, bem como nos meios de comunicação em que comemorações, mitos, 

tradições, são repetidos em matérias, em depoimentos, imagens, no intuito de arquivar, pelo 

menos alguns traços desta memória.  

Para Fausto Colombo o arquivamento torna-se também um depósito em que não é 

mais necessário recordar. “O importante não é mais recordar, praticar a memória, é saber 

que a recordação está depositada em algum lugar e que sua recuperação é – pelo menos 

na teoria – possível” (Ibid., p. 104). No entanto, apesar de parecer inabalável e protegida, o 

arquivo é imperfeito e esta sujeito a falhas, imprevistos, incidentes, chegando até mesmo a 

perder todos os seus “dados”, criando outros novos, continuamente. É a relação conflituosa 

de um lado e geradora, criativa e articuladora do outro, que consiste a memória e o 

esquecimento13.  

                                                                 
13 O armazenamento da memória e os seus descartes são hoje desafios para os cientistas, que tentam compreender estes 
mecanismos. Sobre este assunto a folha publicou no seu encarte “Mais!”, do dia 1º de fevereiro de 2004, uma matéria 
intitulada “Memória Dura”, levando à reflexão a memória e, podemos dizer, suas armadilhas. Segue um trecho da matéria: 
“Os gregos sabiam do que estavam falando quando fizeram de sua deusa Mnemósine, Memória personificada, a mãe das 
Musas e, portanto, a raiz de todas as artes humanas, da história à astronomia. Entre os escandinavos, nem o deus supremo 
Odin podia se dar ao luxo de fazer qualquer coisa sem o par de corvos gêmeos, Hugin (Pensamento) e Munin (Memória), 
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A “sociedade arquivistica”, nas palavras de Fausto Colombo, torna-se frágil diante 

de tantas inovações informacionais: o que arquivar e para quê? Mesmo com tantas 

inovações sentimos a necessidade desta memória, de sentirmos que algo nos pertence, uma 

história, a recordação de uma imagem, de um lugar... Pois caso o contrário viveríamos o 

“presente, entregue às suas incertezas e voltado apenas para o futuro imediato, seria uma 

prisão” (BOSI, Eclea, 2003, p.19).  

Assim, deixamos impressas nossas memórias nas mais variadas formas de registro. 

Registramos, reproduzimos, duplicamos e repetimos fragmentos desta memória. O jornal 

torna-se um suporte “arquivístico” dentro da sociedade, em que se confluem os textos 

“presente, passado e futuro”, e nas brechas de um e de outro se cria mecanismos de 

permanência desta memória que luta contra o esquecimento.  

São deixadas neste registro marcas de textos anteriores e a produção de textos 

novos, gerando tensões que possibilitam a atualização, bem como a criação de outros novos 

textos da cultura. A cada repetição abre-se espaço para re-significação de antigas histórias, 

de imagens e imaginários e assim tenta-se conviver com a perenidade das informações, e 

até mesmo da própria vida, com o tempo on- line, com a “grande” rede.  

Mas a rede informacional não se alimenta apenas do futuro, necessita dos textos 

passados, de seus traços presentes nas entrelinhas, estas mantenedoras de futuros novos 

textos geradores de cultura.  

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                      
que se empoleiravam em seus ombros. A capacidade de estocar eventos, coisas e sensações na mente está entre as bases 
do raciocínio e da criatividade de deuses e homens – e entre os mais duradouros enigmas da ciência.  
Depois de décadas analisando as interações moleculares entre células nervosas em animais e seres humanos, os cientistas 
conseguiram aprender muito sobre como as conexões entre neurônios nascem e desaparecem, mas relativamente pouco 
sobre o processo físico de armazenamento (ou descarte) de memórias. O desafio agora, avaliam neurocientistas, é 
compreender como o quebra-cabeças da ligação entre cada um dos cerca de 100 bilhões de neurônios se organiza em 
unidades maiores para armazenar ou alterar as memórias”, p. 17.  
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