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Resumo 

A literatura tem múltiplas funções, uma delas é manifestar-se enquanto meio de expressão. O 

homem, pela constante necessidade de expressar-se, utiliza a literatura para perpetuar-se na 

história. A autobiografia é exemplo disso, pois é resultado da relação entre história e literatura 

e tem características necessárias para servir de fonte documental que pode ser utilizada para 

se entender o homem e a sociedade quando sua confiabilidade parcial é evidenciada. Ao 

mudar de perspectiva na década de 60, o cenário biográfico deixa de prestigiar apenas os 

personagens tidos como importantes para dar visibilidade àqueles até então esquecidos pela 

história. Assim, ganham espaço as versões micro dos fatos, estes passam a ser utilizadas para 

se entender a macro história. Exemplo disso é a narrativa autobiográfica publicada em 1961, 

Sob o Tacão de Eichmann, autoria de Sammy Pulver, que narra suas memórias da Segunda 

Guerra Mundial, 16 anos após o término desta. Narrativas como a de Pulver fazem-se 

necessárias para se desfazer os paradigmas da visão unilateral de um fato, muito comum até 

pouco tempo, na qual se desconsideravam a perspectiva dos invisibilizados sociais; além 

disso, narrativas marcantes como a do jovem judeu auxilia a promover o interesse do aluno 

por um acontecimento tratado de forma mecânica pelo livro didático e colabora, dessa forma, 

para a formação de leitores politizados.  
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Introdução 

Literatura e história estão intimamente ligados, uma vez que o homem, munido de 

sua carga histórica, sente a extrema necessidade de se expressar; assim, encontra na literatura, 

arte de representação, o espaço adequado para se comunicar e partilhar suas vivências, 

sentimentos, emoções etc. Segundo Pimentel (2009, p.2), a literatura é “[...] além de um 

fenômeno estético, uma manifestação cultural, portanto uma possibilidade de registro do 

movimento que realiza o homem na sua historicidade, seus anseios e suas visões de mundo 

[...]”, essa visão tem, portanto, permitido que estudiosos, sobretudo historiadores, a dotem 

como espaço de pesquisa.  

Para Chartier (2002), o encontro entre essas duas instâncias se consolida na relação 

que as obras mantêm com o mundo social; a literatura tem sido entendida, nos últimos 

tempos, como uma fonte produtiva em que se detecta a história, mesmo em narrativas 

ficcionais que não têm compromisso com a realidade, o que abriu espaço para novas visões e 

perspectivas, pois a realidade é produto das significações que lhe atribuímos através de nossos 

conhecimentos individuais de mundo.  

Durante muito tempo, as biografias se consolidaram como o meio de se contar a 

história de um povo, nação ou grande herói. Segundo Priore (2009), essa espécie de narrativa 

mudou sua perspectiva por meados de 1960, nos quais teorias marxistas e estruturalistas 
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visaram uma mudança de foco na história, diminuindo os papéis de grandes personagens e 

aumentando a importância de uma classe menos favorecida que por muito tempo foi “ausente 

na história” pela atuação da historiografia positivista, até então vigente, que sempre visou 

uma história fechada, sem nenhuma participação do social.  

Assim, o indivíduo, que até então era visto como ser isolado, passa a ser entendido 

como parte da sociedade, não existindo sozinho, mas coletivamente, uma vez que está 

subjugado às convenções, imposições e leis por viver socialmente; portanto, “na vida de um 

indivíduo convergem fatos e forças sociais, como o indivíduo, suas ideias, representações e 

imaginário convergem para o contexto social ao qual ele pertence.” (PRIORE, 2009, p.4). 

Dessa forma, a biografia desfaz a pseudo oposição entre indivíduo e sociedade, pois coloca o 

indivíduo como agente ativo/passivo dela.  

No que diz respeito às fontes, sem a pretensão de dar conta de todas as teorias da 

representatividade da literatura na construção da história, por esse ser um estudo inicial, 

tomamos como base autores como Burke (1992), Chartier (1992), Ricoeur (2007) e Priore 

(2009) que tratam, direta ou indiretamente, a temática em questão. Além desses, autores como 

Pimentel (2009), Arfuch (2010), Gobbi (2015), Borges (2010), entre outros, guiam a 

discussão por aspectos contemporâneos, sendo, por isso, de grande relevância aos objetivos 

estabelecidos. 

Por ter a pretensão de entender a autobiografia como um contraponto para se construir 

as diferentes perspectivas da história, já que na atualidade não se fala mais de verdade, mas de 

verdades, é que este estudo tem relevância. Além disso, trata-se de um objeto novo para a 

comunidade acadêmica, uma vez que não se tem notícias de estudos referentes ao livro Sob o 

Tacão de Eichmann que, apesar de pouco conhecido, cumpre os objetivos propostos por este 

artigo: trata-se de uma narrativa envolvente que proporciona tanto a capacitação leitora 

quanto o conhecimento do relato de um “eu” que foi agente ativo/passivo de sua própria 

história.   

Por tudo isso, nesse estudo objetivamos entender a relação entre literatura e história, 

observando no gênero literário (auto)biográfico a subjetividade da voz que fala individual e 

coletivamente. Para isso, propomo-nos a analisar a autobiografia de Sammy Pulver, Sob o 

Tacão de Eichmann, com a finalidade de enxergar a perspectiva de um jovem que se vê no 

meio de um massacre desumano por ser de religião judaica; com isso, pretendemos evidenciar 

a importância da memória individual – que direta ou indiretamente também é coletiva – e 

mostrar que ela pode ter relevância na formação e escrita de uma história baseada em novos 

métodos, colocando-a como fonte sólida para se entender o sujeito que constrói essa história.  

 

 

Metodologia 

Para entender como isso efetivamente ocorre, nesse estudo de cunho qualitativo, 

inicialmente foi realizada uma revisão bibliográfica sobre o tema a fim de colaborar com a 

resposta à problemática proposta, em seguida, os textos dos teóricos foram fichados e 

esquematizados em fichas padronizadas. Isso feito, a narrativa autobiográfica Sob o Tacão de 

Eichmann de Sammy Pulver, publicada em 1961 pelas Edições Autores Reunidos, foi 

analisada sob a perspectiva do eu-presente, em que procuramos observar a importância de 

uma visão da história que foge do padrão ideológico que é unilateral por ser comumente 

difundido sob a ótica dos vencedores.  

 

 

Resultados e discussões 

É sabido que a autobiografia tem como principal característica a escrita de uma 

história na qual o autor é testemunha e/ou protagonista do acontecido, dessa forma, a 



historiografia pode utilizar esse gênero no que diz respeito a um ponto de vista subjetivo 

sobre determinado fato, o que possibilita novas perspectivas e novos sujeitos, tendo em vista 

que qualquer pessoa pode ter vivenciado o fato e é nesse tópico que se enquadra o livro no 

qual nossa análise pretende ser construída. 

A narrativa da Sammy Pulver em Sob o Tacão de Eichamann é em primeira pessoa, 

característica marcante das autobiografias, geralmente no passado, pois remonta um tempo 

ocorrido e que é rememorado através da linguagem. Além disso, o foco narrativo é o interno 

subjetivo, que segundo Coelho (1997), é o privilegiado das narrativas confessionais, pois o 

“eu” se encontra dentro dos fatos narrados, passando por ele todas as visões relativas à sua 

narração. É notável também a presença do leitor dialético, aquele que fala diretamente com o 

leitor. 

A questão da memória é confirmada logo no prefácio quando o autor – Sammy 

Pulver – usa o verbo “lembrar” no tempo passado por diversas vezes, afirmando, assim, nas 

entrelinhas que sua história tem forte compromisso com o real, já que sua narrativa, como já 

dito, é fruto de suas vivências: 

 
Lembrei os judeus mortos, ceifados pelo nazismo; lembrei os tormentos que 

precederam sua morte; lembrei as lágrimas que ainda marejam os olhos dos 

sobreviventes; lembrei as sepulturas espalhadas pela Europa ensanguentada; lembrei 

as crianças, pequeninas vítimas, assassinadas pela sanha de uma ideologia; lembrei o 

nome JUDEU, símbolo do sofrimento através dos séculos. (PULVER, 1961, p.11). 

 

Ao retomar um passado vivido, Pulver o revive através dos jogos de memória. 

Podemos notar, portanto, a diferença entre a produção originada da imaginação de teor 

ficcional e a advinda da memória do autor, pois esta volta-se, segundo Ricoeur (2007, p.25), 

para “uma realidade anterior, a anterioridade que constitui a marca temporal por excelência da 

‘coisa lembrada’, do ‘lembrado’, como tal.”. O tempo da narrativa biográfica, nesse caso 

específico – autobiográfica –, é dividido em três, segundo Arfuch (2010), o tempo da 

experiência (o rememorado), da narração (o que estrutura em texto essa vivência) e da leitura 

(o da recepção dessa narrativa pelo leitor). 

 Além disso, é nítida a preocupação demonstrada pelo autor em suas constantes 

inferências com diálogos diretos com o leitor de descrever o que sucedeu com ele e com seu 

povo com uma precisão quase cirúrgica. Segundo Arfuch (2010), não há possibilidades de 

haver a subjetividade sem a intersubjetividade, o que remonta uma relação estreita entre o 

indivíduo e o grupo social ao qual pertence; para a autora (2010, p.100), “toda biografia ou 

relato da experiência é, num ponto, coletivo, expressão de uma época, de um grupo, de uma 

geração, de uma classe, de uma narrativa comum de identidade”. Assim, na narração de 

Pulver, é visível a importância dada pelo autor à história de luta e resistência do seu povo que, 

depois de tanto tempo subjugado a sistemas opressores, encontra na literatura o espaço para 

perpetuação deste, como se observa abaixo: 

 
Sei que esta narrativa, em seu tom monocórdico de chacinas e crueldades, poderá 

tornar-se enfadonha, mas é a verdade. De fato, careceria eu, bem como qualquer 

outro, de imaginação e de desfaçatez suficiente para inventar sistemas e detalhes tão 

multiformes e incríveis de mortes e torturas para tanta gente. Sei que incorro na 

suspeição de quem me lê. Que posso fazer? Foi a verdade. E note-se que narro 

exclusivamente o me sucedeu pessoalmente, ou sob minhas vistas, durante todo o 

flagelo. Mas quantas e quantas formas de crueldades e quantos sacrifícios não foram 

praticados e sofridos pelo resto dos habitantes judeus da cidade onde se trucidaram 

quase 14.000 dêles. (PULVER, 1961, p.57) 

  

 Mesmo com os esforços como os de Pulver (1961) de convencer o leitor da veracidade 

de sua narrativa, os teóricos literários, segundo Burke (1992), vêm discutindo o expediente 



nada confiável do narrador em primeira pessoa: “tal expediente pode ser de algum uso 

também para os historiadores, contanto que a não-confiabilidade seja explicitada.” (BURKE, 

1992, p.338). Essa não-confiabilidade advém dos fatores aqui já tratados, como os desvios de 

memória e a incapacidade de reprodução literal de um discurso. No entanto, como também já 

ventilamos, acreditamos que as autobiografias dos diminuídos socialmente têm muito a 

oferecer quanto aos ideais de leitura, da solidificação do saber e da escrita de uma história de 

baixo pra cima.  

 

 

Conclusões 

 A autobiografia pode ser vista, portanto, como instrumento de construção da nova 

história, esta que vem se afastando do positivismo na historiografia que utilizava fontes 

quantitativas e seriais.  Em contraponto, as novas correntes da escrita da história se 

aproximam do social, levando em conta novas percepções, abordagens e metodologias, assim, 

torna-se possível um melhor entendimento do sujeito, este, por sua vez, o verdadeiro autor da 

história.  

 Por tudo isso, não é esgotado reafirmar a importância das (auto)biografias para a 

construção de uma história na qual o indivíduo é ator principal por ser sujeito de um tempo, 

espaço e grupo social. Ao contar sua história, conta também as concepções de outros sujeitos 

outrora invisibilizados pelo tradicionalismo exacerbado da escrita da história. Sob o Tacão de 

Eichmann é exemplo da visão subjetiva de um diminuído socialmente que ganha voz e vez na 

literatura e oferece, assim, uma perspectiva individual que colabora com o entendimento 

histórico do que foi a Segunda Guerra Mundial. 
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