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“[...] somente a transmissão simbólica, assumida apesar e por causa 

do sofrimento indizível, somente essa retomada reflexiva do passado 

pode nos ajudar a não repeti-lo infinitamente, mas a ousar esboçar uma 

outra história, a inventar o presente.” (Gagnebin, p.57) 

 

Assim finaliza Jeanne Marie Gagnebin seu texto “Memória, História, 

Testemunho”, apresentado originalmente no Colóquio Memória e Desaparecimento, na 

Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), em 1999, e posteriormente publicado 

na coletânea “Lembrar Escrever Esquecer”, em 2006, pela Editora 34. Nele, preocupa a 

filósofa pensar a relação das sociedades “pós-modernas e pós-totalitárias” com a 

memória, a narração e a transmissão. Incomodada com certa postura estabelecida frente 

à memória após Auschwitz – a saber, presa em círculos perigosos de identificação, 

fixação, apagamento – Gagnebin interroga: será possível estabelecer uma outra relação 

com a memória, com o passado e com a transmissão, que nos permita, então, “inventar o 

presente”? 

A investigação da autora se dá sobretudo a partir de dois ensaios de Walter 

Benjamin, contemporâneos entre si: “Experiência e pobreza” (1933) e “O narrador” 

(escrito entre 1928 e 1935), ambos mobilizados em torno do que o autor diagnostica como 

“perda ou declínio da experiência” (Verfall der Erfahrung) e o consequente fim da 

narração tradicional. O argumento para a escolha desses ensaios reside no fato de que, 

apesar de idênticos em seu ponto de partida, desenvolvem reflexões diferentes para a 

mesma questão, cujo caráter irresoluto sinaliza, para Gagnebin, a gravidade e urgência de 

recolocá-las de novas formas, tarefa que ela busca cumprir em seu texto. 

A autora se apoia em três figuras para ilustrar as transformações sociais relativas 

ao par transmissão-morte. A primeira figura – trazida por Benjamin no início de ambos 

os referidos ensaios – constitui um contraponto fundamental ao fenômeno moderno de 



perda da experiência: trata-se da antiga lenda (provável fábula de Esopo) sobre o velho 

vinhateiro que, no leito de morte, fala aos filhos sobre um tesouro que estaria escondido 

em suas terras, o qual, no entanto, nunca aparecera materializado para eles. Pelo contrário, 

eles constatam – após cavar, preparar e fazer nascer a abundância no solo – que lhes fora 

transmitida a preciosa experiência do trabalho. Se, nessa lenda, os filhos escutam o pai e 

se sua resposta (a busca e a constatação do real tesouro) indica haver ali ocorrido a 

transmissão intergeracional de uma experiência através da oralidade, na sociedade 

moderna esse fenômeno já não é mais possível, dirá Benjamin, uma vez que o 

desenvolvimento técnico-produtivo e as traumáticas experiências de choque (produzidas 

na Guerra) comprometem as possibilidades cotidianas de uma resposta simbólica 

clássica, da assimilação das vivências modernas pela via das palavras. Na leitura de 

Gagnebin, é esse o curioso ponto de divergência entre os dois ensaios do autor alemão. 

 No primeiro ensaio, “Experiência e pobreza”, Benjamin acusa que a 

impossibilidade da experiência é um fato que as artes contemporâneas não podem ignorar. 

Entende que, pelo contrário, devem ser atravessadas pela ruptura simbólica, também a 

fim de evitar a estratégia burguesa (individualista e privatista) de ilusoriamente buscar 

recompor alguma harmonia e suavidade. Nesse sentido, Benjamin cita positivamente um 

poema de Brecht (Verwisch die Spuren) – sendo essa a segunda figura resgatada por 

Gagnebin em sua argumentação. O poema, a um só tempo, denuncia e adverte: apague os 

rastros – uma vez que, na vida moderna, os rastros, tanto não encontram meio de 

transmissão (cabendo uma analogia ao material tipicamente moderno, e.g., vidro, aço, 

ferro), quanto representam, com o advento dos governos totalitários, uma ameaça à vida. 

Por outro lado, o verso do poema “Cuide, quando pensar em morrer / Para que não haja 

sepultura revelando onde jaz” leva Gagnebin a pensar nos rastros deixados pelos mortos 

e em memória dos mortos – ou, em outras palavras, na tarefa ética e política, conferida 

desde Heródoto aos poetas e historiadores, de não deixar o passado “cair no 

esquecimento”.  

Na visão da autora, é essa a tarefa principal a que se propõe o segundo ensaio de 

sua escolha, “O Narrador”, em que Benjamin, ao constatar o mesmo problema da 

experiência e da narrativa, esboça uma solução que consiste em narrar “nas ruínas da 

narrativa”, isto é, em criar uma outra narração. Também a partir do famoso ensaio de 

Benjamin “Sobre o conceito de História”, Gagnebin adverte, em consonância com o 

autor: ao contrário de mirar novas narrativas épicas, um narrador moderno teria de ser 

menos triunfante – mais próximo à figura do Justo (da tradição judaica), evocada como 



exemplo de humildade e anonimato –, além de ser preocupado com aquilo que é deixado 

de lado – como um trapeiro (Lumpensammler, chiffonier) que recolhe a sucata das cidades 

modernas. Nasce daí a proposta de um “narrador sucateiro”. Se o que sobra do discurso 

histórico, segundo Benjamin, são tanto os sofrimentos indizíveis (decorrentes da 

crueldade traumática da guerra) quanto os seres e acontecimentos anônimos (sem rastro 

e sem nome para a história, desaparecidos), então a tarefa do narrador sucateiro, assim 

como do historiador contemporâneo, seria fazer algo com aquilo que sobra, i.e., aquilo 

que é deixado de lado pela tradição oficial ou dominante – tarefa de, paradoxalmente, 

narrar e transmitir o inenarrável. Como característica, essa outra narração deveria sofrer 

os efeitos da censura e da interrupção, de modo que reflita a não-linearidade da memória 

na modernidade, pela difícil experiência comum, pelo impacto do trauma, e pela falta de 

recursos para representar a catástrofe.  

No caminho, portanto, de interrogar-se sobre a relação moderna com a memória, 

e alinhada com a ideia benjaminiana de uma outra forma de transmissão, Gagnebin 

propõe uma distinção entre, por um lado, a atividade da comemoração, frequentemente 

religiosa ou Estatal, e, por outro lado, a da rememoração (tradução própria para o conceito 

de Benjamin de Eingedenken). A distinção é relevante na medida em que acrescenta um 

sentido ético à fidelidade ao passado (e, em última instância, à memória das vidas 

humanas): que esse retorno ao passado não seja um fim em si mesmo, mas sim uma 

oportunidade para a atenção ao presente e às possibilidades de transformá-lo. Nesse 

sentido, a autora avança para além dos ensaios benjaminianos e traz uma terceira figura, 

a fim de pensar a relação com o presente. Trata-se do sonho recorrente que Primo Levi 

narra, em seu livro “É isto um homem?”, enquanto em Auschwitz: um sonho em que é 

frustrada a expectativa de, na volta à casa, contar sobre o horror vivido, uma vez que os 

outros, presentes na cena em que ele narra, não o escutam, mas, pelo contrário, vão 

embora, indiferentes. A autora privilegia, nessa cena, o personagem que se levanta, sendo 

aquele que representa, para ela, uma certa postura contemporânea frente à memória: a 

indiferença. Na mesma esteira, estão a fixação doentia ao passado, a identificação 

patológica a algum papel da díade algoz-vítima, ou ainda o pacto de silêncio e não 

reconhecimento internacional sobre genocídios, ditaduras e seus mortos. Se, 

contemporaneamente, os mortos e desaparecidos, os acontecimentos catastróficos, a 

crueldade humana, não podem receber um lugar por fora desse círculo perigoso 

identificação-fixação-apagamento, então o luto dos sobreviventes e sua própria 

sobrevivência tornam-se mais árduos.  



É no cerne do questionamento sobre a tarefa relativa ao passado que nasce a 

contribuição maior deste texto de Jeanne Marie Gagnebin. Para ela, o sentido de buscar 

(re)estabelecer maneiras de transmissão simbólica reside na possibilidade de que um 

“terceiro” (portanto, não integrante do par vítima-algoz), ao escutar o relato do 

(sobre)vivente, permita-lhe recobrar algum horizonte humano à vida. Isso se dá na medida 

em que a história é recontada através de palavras diferentes, por alguém que ali exerce a 

função de testemunha. Nesse sentido, Gagnebin defende ser necessário ampliar o conceito 

de testemunha: para além daquele que vê diretamente com seus próprios olhos, a 

testemunha tomada também como “aquele que não vai embora, que consegue ouvir a 

narração insuportável do outro”, aceitando transmitir a história do outro a fim de 

transformar e inventar o presente.  
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