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[...] a figura do passado guarda seu valor primeiro de repre-
sentar o que faz falta. Com um material que, para ser obje-

tivo, está necessariamente lá, mas conotativo de um passado 
na medida em que remete de imediato a uma ausência, ela 

introduz também a fenda de um futuro.  
(Certeau, 1976, p.41) 




