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 O objetivo geral do projeto consiste em estudar a literatura de testemunho sobre a 

Shoah no Brasil, atentando para a sua relação com o trauma, a memória e a identidade de 

vítimas de processos históricos violentos. Dentre os livros que constituem o corpus da 

pesquisa, estão Quero viver... memórias de um ex-morto (1972), de Joseph Nichthauser; ...E o 

mundo silenciou (1972), de Bem Abraham, Pesadelos, como é que eu escapei dos fornos de 

Auschwitz e de Dachau (memórias) (1976), de Konrad Charmatz, Rumo à vida (1979), de 

Olga Papadopol, Os lobos (1983), de Alexandre Storch, Lembranças enevoadas (1984), de 

Sonia Rosenblatt, e A vida e a luta de uma sobrevivente do Holocausto (2005), de Sabina 

Kustin. Com esse estudo, procuram-se avaliar os limites entre realidade e ficção, as relações 

entre trauma e memória, bem como a importância dos relatos testemunhais tanto para uma 

possível reparação do trauma quanto para uma consequente revisão dos processos de 

formação da identidade pessoal e coletiva. Interessa, também, o estudo que contempla as 

relações entre trauma e forma narrativa. A hipótese de trabalho é de que, em virtude do 

impacto da violência na constituição subjetiva das testemunhas, surgiram relatos que visam, 

por um lado, a criticar o discurso oficial, por outro, a contribuir para a amenização da dor do 

trauma dessas vítimas. Assim, esse projeto busca chamar a atenção para (a) a necessidade de 

não se ignorar o passado traumático de indivíduos ou de grupos que sofrerem violência 

sistemática, (b) a importância da narração para a amenização da dor de certos traumas, e (c) o 

papel dos testemunhos para a compreensão de determinados problemas sociais. Dentre alguns 

estudiosos que embasam a pesquisa, estão Cathy Caruth, Dori Laub, Hannah Arendt, Márcio 

Seligmann-Silva, Regina Igel, Sandor Ferenczi, Shoshana Felman, Sigmund Freud, Theodor 

Adorno e Walter Benjamin. 


