
O passado que nos 
atinge e nos fascina

Num mundo que não cessa de incluir o futuro no 

presente, tal a aceleração com que vivemos o 

cotidiano, salta aos olhos a forma como o passado 

tem sido referenciado através de múltiplos trabalhos 

de memória.

Alguns autores afirmam que estamos sendo “seduzidos pela me-

mória”, como bem disse Andreas Hayssen. Outros, ao contrário, 

asseguram que vivemos a era da amnésia coletiva tal a forma 

como o mundo contemporâneo nos induz em direção ao novo e 

ao espetáculo de futuro que produzimos no presente.

Polêmicas à parte, é visível que o passado nos atinge e nos 

fascina, transformando-se numa âncora temporal capaz de nos 

fixar em um solo movediço, no qual as referências se encontram 

muitas vezes irremediavelmente perdidas.

Como explicar as modas retrôs, os filmes antigos repaginados, as 

intensas comemorações e a profusão de celebrações do passado? 

Como explicar a multiplicação de museus, monumentos e exposi-

ções produzindo exaustiva documentação do passado? Na cena 

pública, as cerimônias referenciando datas, personagens e acon-

tecimentos, que se transformam em supra-históricos, invadem as 

telas da TV, dando nova significação ao passado. 

Nas imagens ficcionais produzidas nas telenovelas e nas minissé-

ries, o passado passa a ser personagem. Das telas da TV vemos 

surgir roupas que mostram que se vive outra época. Móveis com-

pondo os ambientes materializam um passado que conhecemos. 

A memória que permite reconhecer aqueles traços como sendo 

de um tempo histórico nos é informada por um conhecimento 

coletivo, indicando traços de um tempo que designamos no 
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calendário. Seduzidos pela memória que, afinal, é construção 

do presente, acionamos uma história que produz identificação 

coletiva: todos nos reconhecemos como fazendo parte daquele 

universo, da mesma ancestralidade. Os trabalhos da memória 

constroem aderências da vida à história comum, produzindo 

identificações que se faz também a partir do passado partilhado.

Essa profusão de memória levou a um movimento singular 

do ponto de vista teórico. Diversos campos de conhecimento 

- a História, a Sociologia, a Psicologia, as Neurociências etc- 

tornaram mais complexas as reflexões em torno do fenômeno 

memorável. E a tradição de construção do conceito - na longa 

linhagem que vem desde o século XIX com os estudos de Freud, 

passando por Bérgson e Maurice Halbwachs no início do século 

XX - foi adensada por novas reflexões. Vestígios, restos, farrapos, 

trabalhos são palavras que tentam explicar esses traços que 

invadem o presente. É pela ação memorável que se pode acessar 

o passado, mesmo aquele que não vivemos, mas que nos atinge 

- e nos fascina. 

A memória, a partir dos testemunhos que dá ao seu portador a 

autoridade de ter presenciado algo que pode trazer de volta, é 

um trabalho que coloca sempre em referência o esquecimento. 

A memória é dialética fundadora no espírito humano, em relação 

com a categoria imaginação e com a possibilidade do esqueci-

mento. Memória é experiência vivida, lugar de disputas e de con-

flitos, na busca incessante por sentido. 

A memória é também a primeira - e talvez a mais importante -  

abertura em direção ao passado. Cada um de nós possui como 

estrutura de imaginação imagens-lembrança de um tempo que 

passou. Essas imagens dão a certeza de que há uma tempora-

lidade cambiante, móvel, indicando a passagem do tempo. Um 

tempo vivido como progressão que, aprisionado pela narrativa, 

torna-se a primeira possibilidade de conexão com o passado.

Se a memória é a primeira abertura em direção ao passado, a se-

gunda é a sequência de gerações. Sentimos no corpo a passagem 

do tempo, nas marcas visíveis que figuram na face, no corpo, na 

certeza inelutável da morte. As marcas visíveis para nós e para 

todos os outros indicam que a vida passa.

O terceiro conector que permite acessar o passado é o rastro, 

mostrando a passagem de alguém que deixou uma marca e que 

pode também estar depositada num lugar físico: o arquivo, as 

bibliotecas, os museus. A questão central: porque preservamos 

determinados rastros e outros não? 

Instala-se em relação aos rastros a problemática da memória. 

Os documentos preservados mostram algo feito para durar, tor-

nando-se lembrança do passado no futuro. Estar de posse dessa 

possibilidade é ser guardião da temporalidade histórica. 

Deixar rastro significa deixar algo que fixa uma marca do passado 

em direção ao futuro. O paradoxo é que a passagem não existe 

mais, mas o rastro permanece. Portanto, é a ação humana que 

deixa as marcas. O rastro mostra o aqui no espaço e o agora no 

tempo, ou seja, a própria historicidade do homem. Nada existe 

sem a ação humana.
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