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Tecendo uma análise acerca da memória e da historiografia como
construídas a partir de ritualizações do passado, o historiador portugu ~~
Fernando José de Almeida Catroga propõe a existência de analogias entr "
anamnese e a história, na medida em que ambas se relacionam com a m r
te com base em uma "poética da ausência" que ao lembrar, homenagear'
celebrar o morto acaba por situar os vivos no tempo e no espaço. A tênu .
fronteira demarcada entre memória e história não compromete a espe ili
cidade de ambas. Se por um lado a história laiciza e produz seu di urso
sustentando a retórica na prova para conferir-lhe valor de verdade cientff .1;
por outro lado a memória sacraliza o pretérito e almeja aproximar- . do
real-passado ao presumir a fidelidade do narrado r aos fatos, isto é, busc.i
ascender ao verossímil na tensão tridimensional do tempo. Se na m tI'l

nidade foi possível pensar a relação dos sujeitos com o passado como um.i
liturgia da lembrança legitimadora de laços de pertencimento à col tivl
dades genealógicas, classistas, nacionais etc, na contemporaneidade a id "i,I
de um projeto comum parece enfraquecer-se diante do culto ao presente .
ao efêmero, legitimado nos meios acadêmicos pela crítica ao historici mo.
Estaríamos assistindo a uma caótica desritualizaçâo da memória produzida
por sociedades amnésicas ou a uma nova forma de lidar com as múltiplas
temporal idades que desconcertou e desestabilizou o sentido linear de urna
história que se propunha universal?

Questão polêmica que envolve a reflexão sobre os rituais de r or
dação acentuados durante a modernidade e que, no entanto, no pres '!lH'

parecem esvaziar-se paulatinamente. No livro Memória, História e Hi 10";0

grafia, publicado em 2001 dando continuidade à reflexões desenvolvi Ias t'111

Ritualizaçôes da História (1997) e O Céu da Memória. Cemitério Romântica r
Culto Cívico dos Mortos (1999), Fernando Catroga atesta a existên ia de 11111,1
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crise da memória no presente, mas desloca seu foco de debate para n õ
como a relação de alteridade entre o lembrar e o esquecer, o sentido da
liturgias de recordação modernas, as semelhanças e especificidade entre me-
mória e história e as relações de poder que permeia a narrativa do passado.

Nesse percurso o autor começa articulando a idéia de que a memó-
ria é caracterizada por relações de alteridade, mas não de oposição, entre o
silêncio e a recordação, o eu, o nós e os outros, o eu que narra (presente)
e o eu que já é um outro (passado). Assim, a reconstrução do pretérito na
lembrança constitui uma atividade de subjetivação do sujeito que relata sua
própria trajetória falando de si como um outro e se inserindo em uma co-
letividade. Se a memória é, eminentemente, subjetiva e o indivíduo confere
coerência e unidade a narrativa sobre o passado dotando-lhe de sentido, o
relato individual não está deslocado de experiências sociais, sendo formado
por .u.m feixe de relações tensas entre múltiplas memórias de caráter pessoal,
familiar e grupal. Na perspectiva do autor em cada fala e em cada narrativa
o eu está atrelado a quadros sociais, organizando no interior da sua narrati-
va u~ passado coletivo como seu. Esse processo de interação configura-se
tambem enquanto operação na qual forjam-se identidades permeadas pelo
par~doxo de s~re~ intermitentes ao mesmo tempo em que desejam a pe-
renidade. No Íirnite, sobre os processos de identificação incidem alterações
porque as varias memórias sofrem igualmente constantes deslocamentos e
recriações. Com efeito, para Fernando Catroga na narrativa pessoal a apro-
priação de uma multiplicidade de memórias está inserida em um jogo rela-
cional e intersubjetivo, razão pela qual a reafirmação da verossimilhança em
uma recordação pressupõe o diálogo com outras lembranças.

A tensão entre o caráter subjetivo e interacional da memória não
pressupõe a ausência da demarcação de limites entre memória social e coleti-
va, contudo, ao analisar as semelhanças entre estas categorias Fernando Ca-
troga está inferindo que ambas se reportam à contextos amplos de interação
entre o individual e o coletivo, conferindo forma e significado a evocação
do pretérito a partir de rituais de transmissão que naturaliza o sentimento
de pertença do sujeito à laços de filiação, linhagem, genealogia, classe ou
nação. Nesse sentido, o autor problematiza a onipresença e primazia do in-
divíduo psicológico, conferindo-lhe um caráter histórico e social. Assim, as
representações feitas sobre o passado carregam marcas da interação coletiva e
inters~bjetiva porque o sujeito não é uma ilha perdida localizada à margem
da sociedade. Afirmar que o processo de subjetivação se funda na relação e
na interação não pressupõe encarcerar o indivíduo, sufocando-o em estru-
turas sociais pré-rnoldadas por uma entidade global e sem rosto chamada
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.ibsuaiarn nt d i dade, ma impli a em p I' b r 'lu" o suj ·ilO.to O"
iruir uma narrativa obre o pa ado e tá in erido em nt 'Xl( S ti 'valol.II"IO,
normas rupai ou ociais.

Para além dessas questões que perpassam relaçõe de alt 'ritl.ld " o
aut r pr move uma análise sobre a convivência da \embran a do 'MIl! ·.lj
mente na anamnese. De fato, a memória constitui uma con tru âo s ,I 't!V,1
d pa sado, na qual são organizadas e domesticadas descontinuidao:s . LI
una. Ao reconstruir o pretérito o ato de esquecer que esqueceu aru lIl.l .1

coerência e inreligibilidade da narrativa. Por isso mesmo o autor infere qu .
a memória constitui uma retenção quente e afetiva do passado em ada pll'
sente. Nas nuanças da recordação o real-passado dialoga com valore 'SI ~Ii
co e éticos, não aparecendo sobre forma pura e sem mácula, ao COntdl,io,
a memória produz representações sob o acontecimento deformando- . S '\I
relato não pressupõe a onticidade do fato, pois, ele é marcado pela corrup
ção do tempo, por trajetórias e deslocamentos. O passado não fica p.11.1
sempre, perenizado e estático esperando para ser acessado por um e rranho,
de seu pulsar ficaram apenas vestígios materiais e imateriais, passos d '~l()1I
certantes e indícios fragmentados. A memória não comporta todas as Vl(l.I~I
experiências humanas, ela seleciona, escamoteia a historicidade do hOIlH'III,
opera escolhas organizando o passado como se os fragmentos qu I ·",tll ,
constituíssem enredos acabados e coerentes. Em ultima análise, como M' \ 1.,
mesma tivesse recuperado o pretérito sem retocá-lo, nesse sentid O .1\11111
percebe a ambigüidade dos processos de anamnese, pois ao ~esm() I '"'I'''
em que a memória é lacunar ela se afirma enquanto uma urdI~ura o '~,I

Fernando Catroga utiliza a categoria de re-presenuficaçao p.1I,I
pensar o caráter seletivo da anamnese e a relação dial~g~ca estabelc ~tI,I"I
subjetivação de processos psicológicos, históricos e SOCIaISda mem 11.1. N"
tempo da recordação a lembrança não dá voz verdadeira ao passado, ela o 1\
presentihca ao mesmo tempo em que constrói expectativas. Nesse 111 'XIO,
passado, presente e futuro perpassam a memória construin~o ~ma ,r:I.I<,,I"
tridimensional do tempo. Se a temporal idade na anamnese nao e e tau ,I .1
memória não faz ressurgir ontologicamente o acontecimento, quais falOl\'\
corroboram para a produção de liturgias de recordação? Que sentid ,\11'
gam e como se sustentam?

Conforme já assinalamos os rituais da memória na mod rnid.ul
tem a função de realimentar a lembrança reconciliando os morto OIH o
vivos e enraizando laços de filiação grupal que se perdem se não for '111 11 I
manentemente realimentados. Nesse aspecto Fernando Catroga, OIH 1111
que não há memória sem vestígios, os suportes materiais, sociais simllClll
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cos fragmentados que suscitam a lembrança. A partir dos rastros deixados
pelas trajetórias do homem no tempo o passado é reafirmado, comemorado
e ritualizado inserindo os indivíduos em teias identitárias que estabelecem o
"nós" e os "outros". As memórias familiares, classistas, nacionais, enfim, as
filiações grupais se fundam em relações de alteridade que envolve dialogí-
camente a identificação e a distinção, pontuando processos de transmissão
de saberes e símbolos e a sua interiorização como norma. Estranhando-se e
reconhecendo-se em uma coletividade o sujeito se apropria dos valores gru-
pais atualizando-os permanentemente na media em que reatualiza a própria
identidade.

Na memória a construção de identificações é sempre reelaborada e
organizada como se fosse cerzida para perenizar o sentimento de pertença
em um fluxo contínuo contra a morte do corpo que já não mais caminha
entre os vivos, contra a finitude da existência. Em suma, explicita uma ten-
tativa de aplainar a ausência, estabelecendo elos entre os vivos e os mortos.

Tal qual a memória a história também pretende exorcizar a morte
e acaba por ritualizar o passado. Se no rito funerário os vivos demarcam
lugares onde sepultam seus mortos, dando-lhes um espaço no cemitério que
perpetua e sacraliza a recordação material e simbolicamente para não legar
o corpo que já está ausente à vala comum do esquecimento, a historiografia
também constrói as suas liturgias fúnebres na escrita. Ao tentar ressuscitar
o morto e resgatar a memória cria um lugar para seu corpo, coloca-o no
túmulo e escreve na sua lápide. Não é fortuito o fato de a história surge
como uma necessidade de reviver o passado, falar do que já é morte para
orientar os vivos. Mesmo entre Hérodoto e Tucídides a história constituía
um campo no qual pode-se combater o esquecimento de forma exemplar.
Isto é, exorcizar a morte aparece como uma maneira de organizar o mundo
dos vivos, situá-los em relação ao passado, silenciando os percursos que o
tempo devora, falando do pretérito para eternizá-lo, dar-lhe um esquife, um
túmulo, congelando o morto para dar sentido ao mundo dos vivos, falar da
ausência para melhor ritualizá-la.

Na perspectiva de Fernando Catroga a evocação do passado como
uma liturgia da ausência informa a tensão presente na fronteira entre me-
mória e história, mesmo considerando que ambas mantém especificidade ,
visto que enquanto a historiografia procura validar sua retórica como cien-
tífica submetendo-a a prova, além disso, promove um certo distanciamento
entre o historiador e o objeto, na memória a verossimilhança se estabele
a partir da fidelidade do narrador ao acontecimento e a definição de fr n-
teiras entre sujeito/objeto é precária. Considerando as particularidade qu
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diferenciam memória e história e o tênue limite entre ambas, o historiador
reve produzindo e legitimando memórias e tradições, conferindo credibi

!idade científica a mitos de refundação de grupos e de nações. Não por a asu
a profissionalização e difusão do ensino da história data do século XIX, mo
rnenro em que, desde o século xv, as fronteiras entre os Estados-naci nais
uropeus ainda estavam se delineando, nesse contexto havia a nece sidad '

de escrever a história da pátria unida e fundar uma memória coletiva d,t
nação. A história enquanto escrita e a memória são permeadas por interess '~
. por relações de poder. Para Fernando Catroga foi oitocentos é o " é ulo
da memória", do comemoracionismo, no qual tornou-se acentuado o de 'jo
político-ideológico de alicerçar novos consensos nacionais. No caso de 1'01
ruga] o autor percebe a tentativa de refundação de mitos na reelaboraçã de
um alendário cívico que pretendia ressuscitar o antigo esplendor luzitano,
re riar uma memória edificada sobre antigas glórias, ressaltando os mom in

tos áureos e não a decadência do reino. Assim, na modernidade a hi tóri.i,

n50 raro, legitima a refundação de memórias e a elaboração de unidad 'S '

.artograíias nacionais constitui uma face desse processo.
Falar sobre memória e historiografia prescinde de uma análise do\

valores e das relações de poder que as atravessam. Neste livro Fernando ~,I

t roga constrói uma reflexão que adensa o debate sobre a memória na mo Il'l
nidade enquanto ediíicadora de mitos coletivos formados em um prml'\\1I
\0 ial de subjetivação de valores e normas, passando pela problernatiz.rç.io
do on io do historiador notadamente a partir do século XIX com a invutu

ionalização do saber histórico. A ciência do homem no tempo corroi 01011
para a reafirmação de personagens exemplares, protagonistas de uma gt ,1111h
u.urativa universal dignas de serem consideradas factuai . Forma de C\ Il' (I
.1histé ria hoje contestada e definida como insuficiente para a compre '11\.111
ti 'traj tórias fragmentadas e múltiplas.
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