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Resumo 

 

A proposta deste artigo parte da experiência de campo com uma comunidade ribeirinha, 

localizada em Piracicaba, interior de São Paulo, em que as fotografias dos moradores, 

guardadas nas caixas de sapatos e álbuns de familia, foram perdidas numa enchente. 

Anos depois, essas fotos são devolvidas e resignificadas numa exposição fotográfica. A 

partir disso, propõe-se primeiro refletir sobre as fotografias guardadas na caixa de 

sapatos que possui uma lógica diferente dos álbuns, na sequência o fascínio evocador da 

fotografia enquanto memória e a sua importância na construção da memória coletiva, 

tornando-se arquivo vivo e dinâmico. Por fim, as fotografias perdidas e recuperadas, 

simbolizam o “efêmero e o perpétuo” (KOSSOY), os “arquivos imperfeitos” 

(COLOMBO), que norteiam a memória e o esquecimento.  
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Introdução  

 

A exposição Memórias e Imagens da Rua do Porto (2013), sobre uma 

comunidade ribeirinha localizada na cidade de Piracicaba, interior do Estado de São 

Paulo, foi o resultado da minha pesquisa de mestrado, realizada nos anos de 2002 e 

2003. As fotografias guardadas nas caixas de sapatos e álbuns de família conduziram os 

moradores a narrar fragmentos da memória daquela região, bem como da família 

interiorana. 

São registros fotográficos, conservados pelos moradores desde o início do século 

XX, que vêm sendo utilizado como um mecanismo de preservação da memória local e 

regional, documentando principalmente o rio, as casas, os moradores, a Festa do Divino 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Fotografia, XVII Encontro dos Grupos de Pesquisas em Comunicação, evento 

componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
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Espírito Santo, além do engenho, enchentes, promessas e procissões para Pirapora do 

Bom Jesus, retratando não somente a cultura local, mas a cultura do interior do estado.  

Na fotografia temos um elemento desencadeador e cooperador para a 

organização das narrativas e história local, ajudando no estabelecimento de um ponto de 

vista a ser descrito pelos moradores. Suas imagens caracterizam-se, muitas vezes, como 

instantâneos que representam um cotidiano local, em que o elemento técnico não é 

privilegiado e o repertório cultural do fotógrafo não busca analisar o seu contexto, pelo 

fato de configurarem-se mais como uma parte constitutiva dessa realidade. 

A imagem fotográfica organiza-se como linguagem não-verbal, portanto, sua 

informação é estabelecida através de elementos indiciais de um determinado contexto, 

oferecendo para a população um material que potencializa a criação de sentido para a 

histórica local e até mesmo regional.  

Esse sentido produz na tradição um movimento duplo, por um lado mantém viva 

a histórica local, por outra parte reivindica a sua atualização constante, pois se 

estabelecerá a cada nova geração um olhar distinto sobre o registro fotográfico, a 

história que representa e o sentido que organiza aquele espaço cultural.  

Este artigo nasce do resultado dessa exposição fotográfica que ocorreu no Sesc 

Piracicaba, no final do ano de 2013. Para além da exposição, retornar à comunidade foi 

devolver a memória iconográfica, afetiva para aqueles moradores. Ao voltar anos 

depois, descobri que parte das fotos que coletei no passado, foram perdidas nas 

inúmeras enchentes que ocorreram na comunidade. Os registros que um dia foram 

utilizados na pesquisa, agora surgem como único fragmento da memória familiar. 

Assim, o “efêmero e o perpétuo”, nos dizeres de Boris Kossoy, ou os “arquivos 

imperfeitos”, na definição de Fausto Colombo, se encontram e é sobre isso que este 

artigo se propõe a tratar.  

 

Sobre a comunidade: um breve relato  

 

Cheiro de peixe, cheiro de rio. Nas encostas do rio Piracicaba
3
, erguem-se casas 

simples, com portas e janelas que dão para a rua. A cidade nasceu, em 1767, à margem 

do rio Piracicaba, rio histórico que lhe deu o nome, que significa em língua tupi-guarani 

“lugar onde o peixe pára”. Assim podemos descrever, brevemente, o tradicional bairro 

                                                 
3 Cidade do interior paulista, localizada a 179 km de São Paulo.  
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da cidade: a Rua do Porto. Um lugarejo em que o rio significa muito para seus 

moradores, pois era e é dali que tiravam e ainda tiram seu sustento, brincavam quando 

crianças, e ainda hoje respeitam e temem sua força.     

 

Reprodução fotográfica de um dos quadros expostos na casa da Dona Lourdes, moradora da Rua Porto. Vista parcial das 

casas dos ribeirinhos (Rua do Porto) 

Desde o início de sua povoação, a Rua do Porto sempre foi um lugar de 

passagem em que era à beira rio que a vida acontecia: negros, índios, caçadores, 

capitães do mato, pagadores do governo, oleiros, sitiantes, prostitutas e tudo mais 

passavam por ali.  De primeiro eram desbravadores dos sertões, posseiros e sertanejos, 

constituindo uma comunidade de índios carijós, escravos, mulatos, caboclos, brancos 

pobres que sobreviviam da produção de roças e construção de canoas
4
. 

E foi a partir dessas pessoas, que pelo caminho permaneceram na Rua do Porto, 

com histórias de vida diversas, de localidades também diversas, que se constituiu a 

cultura da cidade, identificada por muitos historiadores locais como caipira.                   

  Desse povoamento deu-se início ao desenvolvimento econômico da cidade, 

girado em torno das olarias, do engenho Central, da fábrica de tecidos “Boys” e da 

pesca, todos localizados no contorno do rio.  Alguns moradores sobreviviam da pesca, 

outros trabalhavam no corte de cana ou no engenho, desativado em 1974. No entanto, a 

maioria dividia o tempo entre a pescaria e a fábrica de tecidos ou ainda trabalhando nas 

metalúrgicas da cidade.  

                                                 
4 Catálogo. Piracicaba: 230 anos de nossa história. Piracicaba: Prefeitura de Piracicaba, 1997.  
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Apesar da grande parte dos moradores desenvolverem atividades de pesca, tal como 

seus pais, aprendendo a arte de geração para geração, muitos mantinham atividades 

paralelas, devia-se pelo pouco valor dado ao peixe e a difícil comercialização na época.  

Atualmente as fábricas, o engenho, as olarias, com suas arquiteturas antigas, 

transformaram-se em pontos turísticos que carregam em si memórias da cultura paulista, 

interiorana, que colaborou de certa forma, com o crescimento do estado. O lugarejo de 

casebres antigos, onde ainda vivem alguns moradores, também foi se modificando com 

o aparecimento de restaurantes e se transformando em atrativo turístico na cidade e 

região.  

Além das arquiteturas desativadas, das casas de construção antiga, dos restaurantes, 

a Rua do Porto é palco de várias manifestações culturais, as quais se destacam a festa 

do Divino Espírito Santo e o cururu
5
, estimulando ainda mais o turismo local, o que 

levou os antigos moradores a se readequarem a nova utilização que fora destinado ao 

local.  

 

Memórias em instantâneos: a caixa de sapatos  

 

Rua do Porto. Rua de todos os portos. Rua 

de outras cidades. Rua de várias memórias. 

Memória movente, como as águas do rio, que vão e 

vêm, se renovando a cada instante. Memória do 

interior paulista. 

Fragmentos de memórias depositadas em 

caixas de sapatos, no interior de uma gaveta, no 

álbum, dependuradas na parede da sala ou em 

porta-retratos, as imagens fotográficas tornam-se 

uma espécie de “registro virtual da memória 

familiar”. Um registro, uma conservação que 

possibilita a continuidade de um passado, as 

lembranças, os laços afetivos da vida familiar, os 

ritos religiosos, momentos marcantes da vida pessoal, a ancestralidade: “meus avós, 

meus tios”, “a casa em que nasci”, “o bairro que vi se desenvolver”, são sentimentos 

                                                 
5 Desafios de violeiros.  

Fábrica de tecidos 
Boys 
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de pertença familiar e social resgatados no simples ato de rememorar arquivos 

fotográficos, tecendo assim sua história, articulando o passado e o presente, ascendentes 

e descendentes. 

Somos constituídos de pequenos fragmentos, guardados e preservados em nossas 

caixas de sapatos, que dizem o que fui e o que sou. Um mosaico de histórias e 

sentimentos que tecem este passado “desorganizado”, retalhado. Em um de seus 

poemas, Fabrício Carpinejar, vasculha em sua caixa de sapatos, os seus “restos”, os 

objetos que o compõe. Neste ato, as lembranças ressurgem:  

 

Ser inteiro custa caro.  

Endividei-me por não me dividir. 

Atrás da aparência, há uma reserva de indigência, 

A volúpia dos restos.  

 

Parto em expedição às provas de que vivi. 

E escavo boletins, cartas e álbuns 

- o retrocesso da minha letra ao garrancho.  

O passado tem sentido se permanecer desorganizado. 

A verdade ordenada é uma mentira.  

 

O musgo envaidece as relíquias. Os dedos retiram as teias, 

Assisto à revoada de insetos das ciladas. 

Fujo da claridade, refulge a poeira.  

O par de joelhos na imobilidade de um rochedo.  

 

(...) 

O que ansiava achar não acho 

E esbarro em objetos despossuídos de lógica 

Que me encontram antes de qualquer pretensão.  

 

O que fiz cabe numa caixa de sapatos. (2003, p. 47)  

 

A imagem da caixa de sapatos remete ao espaço privado, onde guardamos esses 

fragmentos de memórias. São fotos, recortes de jornais, panfletos, santinhos de 

batizado, casamento, boletins da escola, uma infinidade de objetos selecionados para 

serem, talvez um dia, revisitados. Torna-se uma espécie de relicário.  

No trabalho de campo realizado nessa comunidade ribeirinha, chamada Rua do 

Porto, as caixas com fotos e os álbuns, eram constantemente evocados pelos moradores. 

Um arquivo fotográfico que aporta a história da família com suas personagens, avós, 

pais, irmãos, filhos e a história da comunidade, com os antigos moradores, com as festas 

religiosas, enfim com todo contexto do entorno e sua época. Conflui ai a memória 

familiar, do indivíduo e a coletiva.  
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A caixa de sapatos torna-se o lugar das lembranças em que as fotografias, o 

objeto de mais apreço, insistem em congelar momentos únicos no intuito de eternizar, e, 

ao mesmo tempo, lutar contra o esquecimento, a transitoriedade e ao “tempo que 

muda”.  

 

Esta aqui o paradoxo da fotografia: a presença do objeto que ela atesta é passada; 

sua relação metonímica com o real submete-se naturalmente à lei do tempo. A 

imagem fotográfica assemelha-se, na qualidade de índice, à luz das estrelas mais 

distantes, cuja vida pode já ter findado há milênios no momento em que nossos 

olhos a avistam: se a presença do representado num instante qualquer já passado é 

certa, já sua existência atual só pode ser objeto de conjecturas, e talvez 

exatamente nisso resida a força tão pungentemente evocadora da fotografia. 

(COLOMBO, 1991, p. 49) 

 

Com o advento e a popularização da fotografia foi possível fixar em imagens os 

momentos de nossas vidas, tornando ainda mais presente a transitoriedade e o instante 

fugaz do tempo. Além disso, tornou-se depositária de nossa memória, a qual é 

impossível 

arquivamento de tantos 

detalhes que só a 

fotografia é capaz de 

registrar e fixar, 

momentos que jamais 

se “repetirá 

existencialmente”.  

A fotografia 

torna-se assim um dos suportes da memória, em que a qualquer momento podemos 

voltar e recordar, trazer a tona sentimentos e lembranças, tecendo assim a história da 

vida privada. “Através da fotografia, cada família constrói uma crônica – retrato de si 

mesma – uma coleção portátil de imagens que testemunha sua coesão”. (SONTAG, 

1981, p. 09). A coesão ocorre nos álbuns em que as fotografias são selecionadas e 

organizadas para estarem ali e terem seu destaque, elaborando um tipo de narrativa mais 

ordenada.  

Já a caixa de sapatos parece assumir outra lógica, a da desordem, ali vai se 

depositando algumas fotos, monóculos, entre outros objetos, não de maneira ordenada, 

já que estão soltas e misturadas com outras lembranças. Ali estão muitas vezes, as fotos 
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que não ficaram “tão boas”, as que não estariam em álbuns, em outras apenas aquelas 

mais representativas, ou ainda, aquelas presenteadas por algum familiar, que transfere 

esse arquivo de geração a geração, ou ainda adquiridas após o falecimento de um ente 

querido. Estão ali esquecidas e não no lugar de destaque dos álbuns. Esquecidas num 

canto da casa, ou preservada nas gavetas e armários.  

Seja como for, ao abrir a caixa, a ordenação ocorrerá a partir dos relatos de seus 

guardiões, e do apreço por tais fragmentos de memória, não temos neste caso uma 

sequência de fotos do casamento ou de um batizado, por exemplo, mas apenas um 

exemplar de cada registro. São flashes, assim como a nossa memória que geralmente 

recorda fragmentos e não sequências completas.  

Interessante apontar, que a caixa de sapatos, assim como os álbuns, tem a sua 

materialidade na textura, com o cheiro do guardado, do mofo, das fotos amareladas, dos 

papeis dobrados e gastos com o tempo. E da própria existência da caixa, que por sua 

vez, é guardada dentro do armário ou em cima dele, ou em algum outro cômodo da 

casa. Hoje essas caixas e álbuns têm a sua extensão nos arquivos virtuais e nas redes 

sociais, não se restringindo apenas ao privado, mas um arquivo público e 

compartilhado. E em alguns casos, duram até 24 horas e depois deixam de existir.  

Apesar das mudanças no “arquivamento”, todos eles “espaços de memória” 

(COLOMBO), visam “garantir a continuidade do tempo e permitir resistir à alteridade, 

ao ‘tempo que muda’, às rupturas que são destino de toda vida humana” (RUSSO, 1999, 

p. 95).  

 

Fotografias perdidas. Fotografias devolvidas.  

 

“E o rio, mais uma vez, levou as minhas fotos”, “Ah! na última enchente 

perdemos tudo”, assim foram as frases que ouvi de alguns moradores, quando retornei 

anos depois para falar sobre a exposição que faria no Sesc. Levei comigo a reprodução 

das fotos que utilizei na minha pesquisa de mestrado e me surpreendi com as pessoas 

emocionadas ao verem as fotos que um dia elas próprias me emprestaram. A enchente 

levou as fotos e as que sobraram foram danificadas. Não tinham mais as fotos dos filhos 

pequenos, do casamento dos pais, inclusive, alguns personagens já tinham falecido.  

Vi-me como a guardiã daquelas memórias, daquelas caixas de sapatos, que um 

dia fui buscar e que pude neste meu retorno, devolver. Fiquei como a portadora da 
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memória de parte das pessoas daquela comunidade. Uma memória que não é minha, 

mas da qual compartilho, pois é também a memória coletiva de uma comunidade tão 

presente na vida daquela cidade e da cultura do interior paulista.  

As fotografias, nesse caso, se tornaram um “arquivo imperfeito”, título do livro 

do Fausto Colombo, que um dia foi acervo daquelas famílias e que o rio levou, mas não 

apagou.  

A sociedade arquivística, nas palavras de Colombo, luta pela permanência, 

torna-se memória. Por outro lado, esse arquivamento transformou-se em 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” (p. 104). No entanto, apesar de parecer 

inabalável e protegida, o arquivo é imperfeito e está 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 esquecimento.  

Ao mesmo tempo em que a imagem congelada no tempo e espaço representa a 

perpetuação da memória, traz consigo sua efemeridade e finitude enquanto suporte. 

Neste caso, a finitude das fotografias se deu por conta da natureza. O rio levou. E todas 

as fotos se perderam. Neste sentido, a memória e o esquecimento, o “efêmero e o 

perpétuo”:  

 

Uma única fotografia e dois tempos: o tempo da criação, o da primeira 

realidade, instante único da tomada do registro no passado, num determinado 

lugar e época, quando ocorre a gênese da fotografia; e o tempo da 

representação, o da segunda realidade, onde o elo imagético, codificado formal 

e culturalmente, persiste em sua trajetória na longa duração. O efêmero e o 

perpétuo, portanto. Perpétuo, porém, em termos. A trajetória pode ser 

interrompida, basta refletirmos sobre o destino final reservado às fotografias 

pessoais, do homem comum, ou mesmo às imagens históricas, registradas nos 

mais diferentes suportes, destruídas ou desaparecidas dos arquivos públicos. 

Trata-se, pois, de uma memória finita” (KOSSOY, 2007, p. 133)  

 

No caso dos moradores da Rua do Porto, as fotografias não foram descartadas 

em latas de lixo
6
 ou simplesmente destruídas, mas perdidas. No entanto outros 

mecanismos foram acionados. Outros textos culturais foram elaborados de uma 

                                                 
6 É comum fotografias serem destruídas ou descartadas em latas de lixo. Muitas fotos foram recuperadas graças a 

colecionadores e expostas em feiras de antiguidades. Além dos próprios arquivos públicos que não tinham o devido 

zelo com o material iconográfico.  
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memória que vai para além da comunidade ribeirinha, mas que faz parte da memória da 

cidade e que pôde ser reconstruída com a minha pesquisa e com a exposição, e mais 

uma vez essa memória foi resignificada.  

As fotografias foram devolvidas para os filhos daqueles que eu entrevistei e que 

já haviam falecido. Outras foram entregues para as próprias personagens. O valor 

afetivo das fotografias era inestimável, pois era a única foto dos pais no altar da igreja 

no dia do casamento, dos filhos pequenos, dos avós, dos vizinhos e da antiga casa que já 

não existe daquela forma.  

 

Todo leitor pode, à sua discrição, pensar no papel que, na sua vida e na sua 

lembrança, desempenham certas imagens fotográficas, imagens de ausentes ou 

de desaparecidos, ou de nós mesmos, quando o tempo nos via diferentes e mais 

jovens, mais distantes da morte.  

(...) esse paradoxo da fotografia constitui também o seu fascínio e sua mais 

concreta ligação com a questão da memória: enquanto incindivelmente ligada 

ao passado de um objeto, à fase anterior à sua perda ou à sua transformação, a 

imagem fotográfica é principalmente lembrança materializada” (COLOMBO, 

1991, p. 49) 

 

A fotografia, enquanto “lembrança materializada”, assumi uma função de 

conservação desta memória. A fotografia torna-se testemunho do que vivemos. Para 

Maurice Halbawachs, a memória individual e a memória coletiva, estão entrelaçadas, 

para ele dificilmente a nossa memória se vale apenas de nós mesmos.  

 

Recorremos a testemunhos para reforçar ou enfraquecer e também para 

completar o que sabemos de um evento sobre o qual já temos alguma 

informação. (...) Se o que vemos hoje toma lugar no quadro de referências de 

nossas lembranças antigas, inversamente essas lembranças se adaptam ao 

conjunto de nossas percepções do presente. É como se estivéssemos diante de 

muitos testemunhos. (..) a nossa impressão pode se basear não apenas na nossa 

lembrança, mas também na de outros. (2006, p. 29) 

 

O autor completa: “nossas lembranças permanecem coletivas. (...) Isto acontece 

porque jamais estamos sós”, (p. 30). É importante frisar, que esses testemunhos não são 

necessariamente alguém que esteve presente, mas sim as pessoas e tudo mais que 

levamos conosco.  Halbawachs questiona se é possível guardar apenas lembranças 

individuais, “só minhas”. Evocamos a memória do outro para completar a nossa. E a 

fotografia torna-se neste contexto, uma evocadora de memórias no sentido daquilo que 

vivi e do que não vivi, mas que faz parte da história da família. São fragmentos de 
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momentos diversos que acionam as nossas lembranças e que só poderiam ser suscitas 

com tal auxilio, com a precisão fotográfica.  

 

(...) atestar a existência passada do objeto é unanimemente considerado um dado 

essencial da fotografia. Isso equivale a dizer que no texto fotográfico o aspecto 

de testis (testemunho) prevalece sobre o de textum (tecido, organização 

coerente) e que o segundo, por mais forte e evidente que seja, baseia-se no 

primeiro. (COLOMBO, 1991, p. 51) 

 

O aspecto de testemunho na fotografia prevalece ao da “organização coerente”. 

Na citação acima, Colombo compara a fotografia com o cinema, em que este último 

privilegia o “textum” enquanto o “testis” torna-se secundário em relação à organização 

narrativa. No caso da fotografia o “textum” se concretiza no ato de revisitar as fotos das 

caixas de sapatos ou dos álbuns e recordar determinados momentos, elaborando assim a 

narrativa no momento das entrevistas, nesta circunstância, as fotografias ganham 

movimento e o arquivo torna-se vivo.  

As fotografias dão a precisão que falta à memória. E traz memórias de outros 

tempos, de outras pessoas, de outras situações que muitas vezes não foram vivenciadas, 

experiênciadas, no entanto, continuamos a contar o que um dia nos foi contado. De fato 

nunca “estamos sós”.  

Devolver as fotos perdidas com a enchente foi devolver parte da história 

daquelas pessoas. Memória iconográfica de um grupo familiar e de uma comunidade 

que representa também a história de uma cidade. A memória de uma cidade é composta 

por inúmeras memórias de sua comunidade que por sua vez compõe a memória dos 

bairros que por fim volta a compor a memória da cidade, tecendo assim um “grande 

texto da memória de um grupo”. (FERREIRA, 1995, p. 117).  

A caixa de sapatos, por mais insignificante que pareça ser, torna-se um arquivo 

riquíssimo, não apenas no âmbito familiar, mas no âmbito coletivo, na sua função social 

como texto de cultura. 

 

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 (FERREIRA apud LOTMAN, 1995, p. 116) 
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Para Iúri Lotman a cultura se dirige contra o esquecimento, é uma dinâmica 

criadora. Sendo assim, a memória de uma comunidade é reelaborada conforme esses 

“procedimentos mais vantajosos e compatíveis”, ou seja, descarta o que é indesejável e 

acolhe o que faz sentido ao grupo. Nas palavras de Ferreira cultura é memória. Memória 

viva. Memória dinâmica. Rejeita, mas em vista de.  A caixa de sapatos torna-se assim a 

memória de toda uma comunidade.  

 

Considerações finais  

A exposição Memórias e Imagens da Rua 

do Porto, realizada em parceria com o Sesc, 

propiciou não apenas a devolução das fotografias 

perdidas à comunidade, mas compartilhar dessas 

imagens com os moradores da cidade e região. As 

fotos das caixas de sapatos, os álbuns de família, 

os objetos particulares de pescas, das festas 

religiosas, do engenho de açúcar, saíram do âmbito 

privado para o âmbito público. A partir desses 

arquivos, a exposição foi dividida em três eixos: A 

memória religiosa; A memória do rio; e A 

memória cotidiana.  

A memória contida numa caixa, num 

cômodo da casa ou num álbum foi expandida na exposição possibilitando, tocar e 

evocar a memória dos visitantes, ecoando a memória coletiva do interior paulista, do 

dito caipira.  

Ver as fotos da Dona Rosinha com a bandeira do Divino Espirito Santo exposta 

na janela de sua casa, ou o mastro do Divino passando por entre as casa vizinhas, deixa 

de ser apenas uma recordação da moradora e passa a ser a lembrança de outros que 

viveram essa festividade religiosa e que faz parte da cultura do interior paulista. Os 

objetos de pesca do senhor Tangará e as fotos dos peixes pescados por ele, lembra a 

rotina de tantos outros pescadores. A dona Lourdes nadando no rio e com o bote 

amarrado no dia de uma enchente, quando o rio Piracicaba transborda, fez muitos 

lembrarem de tantas enchentes que a cidade passou.  

Fotografia do morador Tangará quando criança. 

Arquivo da caixa de sapatos. Imagem utilizada na 

exposição. 
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Neste sentido, a memória individual se apoia na memória coletiva e nesse fluxo 

contínuo e dinâmico que a memória de uma comunidade se estende para a memória de 

tantas outras comunidades e de tantas outras localidades. Sendo assim a Rua do Porto é 

parte de muitas outras ruas do interior do estado de São Paulo e até mesmo de outros 

estados.  

 

Examinemos agora a memória individual. Ela não está inteiramente isolada e 

fechada. Para evocar seu próprio passado, em geral a pessoa precisa recorrer às 

lembranças de outras, e se transporta a pontos de referência que existem fora de 

si, determinados pela sociedade. Mais que isso, o funcionamento da memória 

individual não é possível sem esses instrumentos que são as palavras e as ideias, 

que o individuo não inventou, mas toma emprestado de seu ambiente 

(HALBWACHS, 2006, p. 72) 

 

 

A caixa de sapatos, por um lado, é o símbolo de uma memória individual, do 

âmbito privado, reservado aquilo que nos fala mais a fundo, do outro, faz parte de uma 

memória coletiva no que diz respeito a família, que quando aberto,  evoca lembranças 

daquele núcleo. E além, quando se transforma em material para o pesquisador é um 

arquivo iconográfico riquíssimo para compor a história de um lugar, de uma época, de 

uma cultura. Nessas fotos localizamos antigas casas, tipos de arquitetura da época, 

pequenos comércios que já não existem, as antigas olarias, o rio antes de inúmeras 

intervenções, personagens conhecidos, a moda, o cotidiano da rua e seus movimentos 

entre outros.  

 

Exercício fascinante é o de devolver aos rostos e cenários perdidos sua 

identidade, sua localização, sua referência, resgatando assim a substância 

documental às representações fotográficas daqueles que um dia viveram, 

amaram e sofreram ou das coisas que foram criadas, pensadas, construídas e que 

se perderam ou desapareceram.  (KOSSOY, 2002, p. 129) 

 

Devolver aos moradores da Rua do Porto as fotos que estavam nas caixas de 

sapatos, perdidas na enchente, foi devolver parte da sua história e de sua memória 

afetiva. Expor esse material na cidade foi valorizar e acolher a memória coletiva do 

interior, do caipira, que remete a outras pesquisas como a de Antônio Candido em 

Parceiros do Rio Bonito, entre tantas pesquisas. As imagens e os objetos têm um poder 

evocador que nos transmutam a outras temporalidades, memórias e histórias, fazendo do 

arquivo não algo morto, mas um arquivo vivo, imperfeito sim, mas pulsante.  
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