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Parte I - Esquecer: uma imperfeição humana 

 

O mito de Fedro: a reminiscência 

 

Segundo o famoso mito que Sócrates conta a Fedro às margens do Ilisso, a alma, em sua situação originária, 

pode ser comparada a um carro puxado por dois cavalos alados, um dócil e de boa raça, o outro indócil (os instintos 

sensuais e as paixões), dirigido por um cocheiro (a razão) que se esforça por conduzi-lo bem. Esse carro, num lugar 

supraceleste, circula pelo mundo das idéias, que a alma assim contempla, mas não sem custo. As dificuldades para 

guiar a parelha de cavalos fazem com que a alma caia: os cavalos perdem as asas, e a alma fica encarnada num corpo. 

Se a alma viu as idéias, por pouco que seja, esse corpo será humano e não animal; conforme as tenham contemplado 

mais ou menos, as almas estão numa hierarquia de nove graus, que vai do filósofo ao tirano. A origem do homem 

como tal é, portanto, a queda de uma alma de procedência celeste e que contemplou as idéias. Mas o homem 

encarnado não as recorda. De suas asas restam tão-somente cotos doloridos, que se excitam quando o homem vê as 

coisas, porque estas lhe fazem recordar as idéias vistas na existência anterior. É este o método do conhecimento: o 

homem parte das coisas, não para ficar nelas, para encontrar nelas um ser que não têm, mas para que lhe provoquem 

uma lembrança ou reminiscência (anámnesis) das idéias em outro tempo contempladas. Conhecer, portanto, não é 

ver o que está fora, mas, ao contrário: recordar o que está dentro de nós. As coisas são apenas um estímulo para nos 

afastarmos delas e nos elevarmos às idéias. 

(Julián Marías, 2004, p. 52-53) 

  

Sermão 52 – Santo Agostinho  

As três realidades espirituais 

 

Homem, tens memória? Se não a tens como reténs o que digo? Sim, talvez tenhas esquecido o que eu há 

pouco “disse”. Mas, e este “disse” que acabo de proferir, estas duas sílabas, só as reténs porque tens memória. Como 

saberias que são duas, se ao soar a segunda, já tivesses esquecido a primeira? Por que continuar, por que me esforço 

por convencer, se é evidente que tens memória? (...) Quando eu anunciei que ia falar de três realidades já ouvi 
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algumas vozes antecipando: “Memória!”. Para dizer isto, de que te valeste? Esta palavra que disseste, “memória”, foi 

produto da tua memória que a reteve; da inteligência, para saber o que retinhas; da vontade, para proferir o que 

sabias. (...) Das três realidades em questão só a memória foi mencionada. Memória é só uma delas e, no entanto, 

dizer “memória” foi obra das três. Não se pode nem dizer a palavra “memória” sem a ação da vontade, da inteligência 

e da memória. Não se pode nem dizer a palavra “inteligência” sem a ação da memória, da vontade e da inteligência. 

Não se pode nem dizer a palavra “vontade” sem a ação da memória, da inteligência e da vontade. 

(Citado em Lauand, 2007, p.238-239) 

 

O jagunço Riobaldo e a prudência 

 

"Sempre sei, realmente. Só o que eu quis, todo o tempo, o que eu pelejei para achar, era uma só coisa - a 

inteira - cujo significado e vislumbrado dela eu vejo que sempre tive. A que era: que existe uma receita, a norma dum 

caminho certo, estreito, de cada uma pessoa viver - e essa pauta cada um tem - mas a gente mesmo, no comum, não 

sabe encontrar; como é que sozinho, por si, alguém ia poder encontrar e saber? Mas, esse norteado, tem. Tem que 

ter. Se não, a vida de todos ficava sendo sempre o confuso dessa doideira que é. E que: para cada dia, e cada hora, só 

uma ação possível da gente é que consegue ser a certa. Aquilo está no encoberto: mas, fora dessa conseqüência, tudo 

o que eu fizer, o que o senhor fizer, o que o beltrano fizer, o que todo-o-mundo fizer, ou deixar de fazer, fica sendo 

falso, e é o errado. Ah, porque aquela outra é a lei, escondida e vivível mas não achável, do verdadeiro viver: que para 

cada pessoa, sua continuação, já foi projetada, como o que se põe, em teatro, para cada representador - sua parte, 

que antes já foi inventada, num papel..." 

(Citado em Lauand, 2004, p. 4-5) 

 

Parte II – Contra o esquecimento: a narração e a palavra escrita 

  

A ameaça do esquecimento na Odisséia – Os Lotófagos 

 

Estes [os Lotófagos] não pensaram em matá-los [alguns companheiros de Ulisses], senão que lhes deram 

loto a comer. Ora, quem quer que saboreava este fruto, doce como o mel, não mais queria trazer notícias nem voltar, 

mas preferia ficar ali, entre os Lotófagos, comendo loto e esquecido do regresso. Tive de os reconduzir à força, 

debulhados em lágrimas, para as naus; arrastei-os para debaixo dos bancos dos remadores e aí os prendi, enquanto 

instava com os demais companheiros, que me tinham permanecido fiéis, a que subissem depressa nas naus ligeiras, 

receoso de que alguns deles, provando o loto, se esquecessem do regresso. Embarcaram imediatamente e sentaram-

se nos bancos; depois, em boa ordem, feriam com os remos o alvacento mar. 

(Homero, Odisséia, Canto IX, tradução de Antônio Pinto de Carvalho, São Paulo, Abril, 1978, p.83, citado em Gagnebin, 

2006, p.14-15) 

 

Os Ciclopes – uma descrição do não humano 

 

Dali, prosseguimos viagem, com o coração amargurado. Chegamos à terra dos Ciclopes, homens soberbos e 

sem lei, que, confiando nos deuses imortais, não plantam nem lavram; entre os quais tudo nasce, sem que a terra 

tenha recebido semente nem cultura: o trigo, a cevada e as vinhas que produzem o vinho dos pesados cachos, que 
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para eles a chuva de Zeus intumesce. Não têm assembléias que julguem ou deliberem, nem leis; vivem em côncavas 

grutas, no cimo das altas montanhas: e cada um dita a lei a seus filhos e mulheres, sem se preocupar com os outros. 

(Idem, ibidem, citado em Gagnebin, 2006, p.16) 

 

 

Polifemo: aquele que não respeita os deuses, que não acolhe o estrangeiro e é incapaz de praticar o dom 

 

Rapidamente concluída a tarefa, acendeu o lume e então, atentando em nós, perguntou-nos: “Estrangeiros, 

quem sois? Donde vindes, por sobre os úmidos caminhos? Vindes por algum negócio ou cruzais os mares à toa, como 

piratas que arriscam a vida sobre as ondas e levam a desgraça a gentes de outras terras?” 

Assim falou; e nós com o coração transido de terror, por causa de sua voz rouca e de sua monstruosa 

estatura. Mesmo assim respondi-lhe nestes termos: “Somos Aqueus, vindos da Tróade, a quem ventos de toda sorte 

desviaram do rumo sobre o extenso abismo do mar; queríamos retornar à pátria, mas arribamos aqui, seguindo outra 

rota, outros caminhos. Sem dúvida, Zeus assim o determinara! Orgulhamo-nos de ser guerreiros de Agamémnon, filho 

de Atreu, cuja glória é imensa debaixo do céu, tão poderosa era a cidade que saqueou e tão numerosos os povos que 

destruiu. Eis-nos agora aqui, a teus joelhos, na esperança de receber tua hospitalidade e alguns presentes, que é 

costume dar aos hóspedes. Respeita os deuses, egrégio varão! A ti nos dirigimos como suplicantes: Zeus é o vingador 

dos suplicantes e dos hóspedes, é o deus da hospitalidade, que acompanha os estrangeiros e quer que os respeitem”.  

Assim falei; e ele, ato contínuo, me replicou, de ânimo inexorável: “Estrangeiro, és um ingênuo, ou vens de 

longe, aconselhar-me que tema e acate os deuses! Os Ciclopes pouco se preocupam com Zeus portador da égide ou 

com os deuses bem-aventurados, porque somos muito mais fortes que eles. Nem eu, por temor do ódio de Zeus, 

pouparei a ti ou a teus companheiros, a não ser que o coração a isso me incite”. [...] 

Assim falei; e ele, de ânimo inexorável, sem proferir palavra, erguendo-se num ímpeto, estendeu as mãos 

para meus companheiros, apanhou dois de uma só vez e os atirou por terra, como se fossem dois cachorrinhos; os 

miolos esparramaram-se pelo chão e molharam a terra; depois os retalhou membro a membro e preparou a ceia. 

Comeu-os, como um leão criado na montanha, sem deixar coisa alguma, nem entranhas, nem carnes, nem os 

medulosos ossos. Nós, debulhados em lágrimas, perante espetáculo tão monstruoso, erguíamos as mãos a Zeus, sem 

saber o que fazer. 

(Odisséia, Canto IX, tradução de Antônio Pinto de Carvalho, São Paulo, Abril, 1978, p.85-86, citado em Gagnebin, 2006, 

p.18) 

 

A cicatriz de Ulisses 

  

A velha, que tomara na palma da mão a perna de Ulisses, ao apalpá-la, reconheceu a cicatriz; largou o pé, 

que caiu dentro da bacia, o bronze ecoou, o vaso oscilou e a água derramou-se pelo solo. Então, seu coração, a um 

tempo, foi tomado de tristeza e de alegria, os olhos se lhe encheram de lágrimas, a voz se lhe tolheu na garganta. E 

tocando no queixo de Ulisses, disse: “sem dúvida, tu és Ulisses, meu filho querido! E eu não te reconhecia! Foi preciso 

primeiro ter tocado no corpo do meu amo!”. 

(Homero, Odisséia, Canto XIX, versos 467-75, tradução de Antônio Pinto de Carvalho, São Paulo, Abril, 1978, p.83, 

citado em Gagnebin, 2006, p.107) 
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Parte III – O esquecer como princípio produtivo do texto 

 

Experiência e pobreza 

 

Sabia-se exatamente o significado da experiência: ela sempre fora comunicada aos jovens. De forma 

concisa, com a autoridade da velhice, em provérbios; de forma prolixa, com a sua loquacidade, em histórias; muitas 

vezes como narrativas de países longínquos, diante da lareira, contadas a pais e netos. Que foi feito de tudo isso? 

Quem encontra ainda pessoas que saibam contar histórias como elas devem ser contadas? Que moribundos dizem 

hoje palavras tão duráveis que possam ser transmitidas como um anel, de geração em geração? Quem é ajudado, 

hoje, por um provérbio oportuno? Quem tentará, sequer, lidar com a juventude invocando sua experiência? 

(Walter Benjamin, 1994, p. 114) 

 

Apague as pegadas 

 

Separe-se de seus amigos na estação 

De manhã vá à cidade com o casaco botoado 

Procure alojamento, e quando seu camarada bater: 

Não, oh, não abra a porta 

Mas sim 

Apague as pegadas! 

 

Se encontrar seus pais na cidade de Hamburgo ou em outro lugar 

Passe por eles como um estranho, vire na esquina, não os reconheça 

Abaixe sobre o rosto o chapéu que eles lhes deram 

Não, oh, não mostre seu rosto 

Mas sim Apague as pegadas! 

 

Coma a carne que aí está. Não poupe. 

Entre em qualquer casa quando chover, sente em qualquer cadeira 

Mas não permaneça sentado. E não esqueça seu chapéu. 

Estou lhe dizendo: 

Apague as pegadas! 

 

O que você disser, não diga duas vezes. 

Encontrando o seu pensamento em outra pessoa: negue-o. 

Quem não escreveu sua assinatura, quem não deixou retrato 

Quem não estava presente, quem nada falou 

Como poderão apanhá-lo? 

Apague as pegadas! 

 

Cuide, quando pensar em morrer 

Para que não haja sepultura revelando onde jaz 

Com uma clara inscrição a lhe denunciar 

E o ano de sua morte a lhe entregar  

Mais uma vez: 

Apague as pegadas! 
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(Assim me foi ensinado.) 

 

(Bertold Brecht, Poemas, São Paulo, Brasiliense, 1986, p.69-70, citado em Gagnebin, 2004, p. 60-61) 

 

A imagem de Proust 

 

Sabemos que Proust não descreveu em sua obra uma vida como ela de fato foi, e sim uma vida lembrada 

por quem a viveu. Porém, esse comentário ainda é difuso, e demasiadamente grosseiro. Pois o importante, para o 

autor que rememora, não é o que ele viveu, mas o tecido de sua rememoração, o trabalho de Penélope da 

reminiscência. Ou seria preferível falar do trabalho de Penélope do esquecimento? A memória involuntária, de Proust, 

não está mais próxima do esquecimento que daquilo que chamamos de reminiscência? Não seria esse trabalho de 

rememoração espontânea, em que a recordação é a trama e o esquecimento a urdidura, o oposto do trabalho de 

Penélope, mais que sua cópia? Pois aqui é o dia que desfaz o trabalho da noite. Cada manhã, ao acordarmos, em geral 

fracos e apenas semiconscientes, seguramos em nossas mãos apenas algumas franjas da tapeçaria da existência 

vivida, tal como o esquecimento a esqueceu para nós. Cada dia, com suas ações intencionais e, mais ainda, com suas 

reminiscências intencionais, desfaz os fios, os ornamentos do olvido. Por isso, no final Proust transformou seus dias 

em noites para dedicar todas as suas horas ao trabalho, sem ser perturbado, no quarto escuro, sob uma luz artificial, 

no afã de não deixar escapar nenhum dos arabescos entrelaçados. 

(Walter Benjamin, 1994, p. 37) 

 

Proust: A atividade “subversiva e renovadora” do esquecimento 

 

Sim, se graças ao esquecimento, não pode estabelecer nenhum laço, tecer malha alguma entre si e o 

momento presente, se ficou em seu lugar, em seu tempo, se conservou sua distância, seu isolamento no côncavo de 

um vale ou no cimo de uma montanha, a recordação faz-nos respirar de repente um ar novo, precisamente por ser 

um ar outrora respirado, o ar mais puro que os poetas tentaram em vão fazer reinar no Paraíso, e que não 

determinaria essa sensação profunda de renovação se já não houvesse sido respirado, pois os verdadeiros paraísos 

são os que perdemos. 

(Marcel Proust, O tempo redescoberto, Porto Alegre e Rio de Janeiro, Globo, 1983, p. 123, citado em 

Gagnebin, 2004, p. 72) 
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