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Título do Minicurso: Vozes de Auschwitz: transexperiência, testemunho e escrita traumática nos limiares 

da representação. 

 

Duração:  (    ) 4h    (x ) 8h 

Ementa 

Tema: Nas trilhas da Litratura de Testemunho as vozes dos sobreviventes ultrapassam os limites da 

experiência 

 

Objetivo: Identificar e reconhecer nas obras autobiográficas de sobreviventes de Auschwitz como Primo 

Levi, Elie Wiesel e Liliana Segre, entre outros, a potência da experiência na narrativa do horror vivido 

por eles nos campos de concentração e extermínio. 

 

Justificativa: Esta proposta de trabalho por si só já revela justificatriva por está inserida no contexto de 

violência que foi capaz de excluir do convívio humano milhares de judeus de toda a Europa, catástrofe 

nunca presenciada pela humanidade. Assim, esta pesquisa, além do que foi dito, ela também se justifica 

pela necessidade da resistência da memória contra o esquecimento, visto que uma sociedade que não 

valoriza o passado, depressa será alienada por um discurso permeado de falsos discursos. Nesse sentido, 

é preciso recordar para que jamais tais atrocidades voltem a se repetir em nosso mundo. 

 

Metodologia: A metodologia é realizada por meio da pesquisa bibliográfica, da seleção de relevantes 

estudiosos que usaram seu tempo para dar conta da complexidade do tema que ora eu trago à tona. 



Teórico-metodologicamente este trabalho é norteado por três teorias que sustentam o desenvolvimento 

do discurso acerca da pressença do trauma na literatura de testemunho: a própria Literatura de 

Testemunho (LT), a Narratologia e a Teoria da Memória, mediada pela teoria do trauma e pela teoria da 

representação. Com a realizaação de meu Pós-Doutoramento, em Portugal, visitei os campos de 

concentração em Auschwitz (Cracóvia, Polônia) com o objetivo de dar uma melhor consistência e uma 

melhor compreensão em torno da escrita traumática investigada em obras como É isto um homem? 

(1988), do escritor sobrevivente judeu-italiano Primo Levi. Tirei fotografias do horrendo lugar de 

memória que enriqueceram o meu discurso em torno da representação daquilo que a maioria dos 

estudiosos definem como irrepresentável e indizível. Desta forma, teórico-metodologicamente, esta 

pesquisa é um contributo sobre a parte da História que conseguiu sangrar ou ferir o pensamento 

cartesiano e estruturalista, tão defendido e conceituado pela Alemanha, país produtor de filósofos, 

sociólogos, literatos, linguistas, psicólogos e historiadores de grande poder ideológico-discursivo que 

deram grandes contribuíções ao conhecimento humano, enfim, à história e à cultura de nosso mundo. E 

foi, exatamente, de lá, que se formou a ideologia nazista que dizimou milhares de judeus e demais outras 

raças que, segundo o sistema malignamente construído por seu mentor Adolfo Hitler, era preciso por em 

prática para “humanizar” e “educar” o mundo.  

 

Recursos necessários: Data-show, notebook para que eu possa colocar o meu pen-drive, a presença de no 

máximo 30 alunos, o apoio do pessoal que eu já conheço em sua maioria, pois apresentei um mini-curso 

no I ENICECULT quando na época estava a concluir o Doutorado em Cultura e Sociedade, na UFBA. 
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