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Um número no Lager: um estudo sobre a literatura da Shoah 

Resumo: O presente artigo é parte de uma pesquisa de doutorado que está sendo reali-

zada, sobre a literatura da Shoah (para alguns, literatura do Holocausto). Foram selecio-

nados alguns relatos para um primeiro momento: os de Primo Levi e Chil Rajchman, 

sobreviventes de Auschwitz e Treblinka, respectivamente. A leitura é feita sob a luz do 

pensamento Benjaminiano, tendo como referência a discussão de Georg Otte sobre os 

conceitos de citação e rememoração, de Walter Benjamin. O ponto em discussão na 

leitura apresentado no artigo é o significado do nome/alma para o judeu, sob o prisma 

do judaísmo chassídico e no que isso implica quando se trata do numero atribuído aos 

prisioneiros no Lager. Palavras-chave: literatura da Shoah, sobreviventes de Auschwitz 

e Treblinka, Walter Benjamin, pensamento chassídico, Sociologia 

A number in the Lager: a study on the literature of the Shoah 

Abstract: The following study constitutes the preliminary results of an ongoing doc-

toral research on the literature of the Shoah ("Holocaust Literature", for some). Some 

witness narratives/reports were, at first, selected: Primo Levi's and Chil Rajchman's, 

survivals of Auschwitz and Treblinka, respectively. The texts are read in the light of the 

Benjaminian thought and Georg Otte's discussion on the concepts of citation and re-

membering coined by Walter Benjamin. The main argument in the following readings is 

the meaning of name/soul for the jewish people, in the Hasidic perspective, and what 

the number assigned to each prisioner in Lager implies. Keywords: literature of the 

Shoah, survivals of Auschwitz and Treblinka, Walter Benjamin, thought hasidic, soci-

ology 
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