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Resumo: O presente ensaio aborda a obra do químico e escritor italiano Primo Levi. Marcada pelo humanismo 
radical, sua obra de caráter memorialista teve como foco central a sua experiência como prisioneiro de guerra em 
Auchwitz, mas ao longo dos seus escritos encontramos o químico Levi, que constrói uma narrativa única de sua 
relação com a química, caracterizando-a como uma experiência que vai muito além da aquisição e exercício de um 
ofício, que não pode ser separada do homem, que irá transformá-lo e, ao mesmo tempo, será moldada segundo as 
qualidades daquele que a possui. 

 

 

Um lugar para a literatura  

 

Espaço de múltiplas experiências, a formação de professores de química e física 

comporta práticas e saberes de diferentes ordens e origens, havendo um transito entre o que é 

específico da área da educação, dentro do campo das humanidades, para o que é específico das 

ciências naturais ou exatas, em particular, da química, da física e da matemática. Sendo assim, 

nos deparamos com práticas e saberes que buscam instrumentalizar o futuro professor para o 

exercício do seu ofício, ao lado de práticas e saberes que procuram inseri- lo no universo das 

ciências que deverão compor o corpo de saberes com os quais irá trabalhar.  

Mas pensando no significado do exercício da atividade docente, como prática que 

participa efetivamente do processo de formação de crianças, jovens e adultos, o professor além 

de ter os requisitos que lhe permitam exercer com autonomia e de enfrentar adequadamente os 

desafios que o ofício lhe impõe, deve também possuir uma reflexão crítica, no sentido mais 

amplo do termo, sobre o significado social e histórico de sua atividade, e dos saberes com os 

quais está trabalhando. Tal reflexão deve ultrapassar os limites de sua área de conhecimento e, 

por que não, as questões que são próprias da educação. 

Sendo assim gostaria de pensar que o processo de formação de professores, visto 

como o conjunto de experiências que são proporcionadas aos licenciandos, é também o lugar de 

uma formação cultural mais ampla, na qual o futuro professor toma contato com diferentes 

formas de ver, pensar e representar o mundo. Sendo que ao final do processo será este conjunto 

de experiências, de cunho estético, moral, ético e cultural que irão compor a “bagagem do 

professor”. 
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A partir desta compreensão sobre o processo de formação de professores, acredito 

que este deve contemplar as mais variadas formas de produção e de expressão do conhecimento, 

pois gêneros e dispositivos distintos, produzem possibilidades de leituras e representações de 

mundo distintas. Dentre as múltiplas produções que podem compor a formação de professores 

quero me ater a uma especificamente: a literatura. 

Escolho a literatura por várias razões, dentre elas, pelo fato de que nossa cultura 

ocidental (e aqui estou falando de uma construção de um modo de viver e de ler o mundo, que se 

estabelece nos últimos três ou quatro séculos) é marcada pela difusão da palavra escrita e dos 

dispositivos que permitem sua fixação e circulação. Neste processo histórico, a literatura, 

enquanto uma forma de expressão, se constitui em um elemento que se faz presente em nossas 

vidas e, de certo modo, transforma a nossa forma de ler e de representar o mundo. Podemos 

também dizer que as letras, de uma forma mais geral, se constituem em elemento de formação, 

chegando ao extremo, em alguns casos, de ocuparem um lugar central, ou exclusivo, em alguns 

casos. Vejam por exemplo os vários relatos de autodidatas. Sobre as possíveis relações com as 

letras e seus significados, nos reportamos à escritora francesa Marguerite Yourcenar, e a uma 

fala do personagem Adriano, da obra Memórias de Adriano: 

 
O verdadeiro lugar de nascimento é aquele que lançamos pela primeira vez um olhar 
inteligente sobre nós mesmos: minhas primeiras pátrias foram os livros. Em menor escala, as 
escolas. (Yourcenar, 1980, p.40). 

 

Uma leitura para professores de química 

 

Tomando como princípio que a produção literária, mais especificamente a literatura a 

qual vemos como uma expressão dentro do campo das artes, deve estar presente no processo de 

formação de professores de química, algumas questões se fazem presentes. - O que os futuros 

professores de química devem ler? Ou para os espíritos mais pragmáticos, uma outra que é mais 

fácil de ser respondida: Quais são as obras e autores que fizeram da química seu tema de 

fabulação? 

Se responder a primeira questão não é tão fácil assim, uma busca entre os títulos que 

temos em circulação nos mostra que existe um significativo conjunto de obras literárias, 

principalmente de romances, que fizeram da química, do ofício do químico e dos produtos da 

química, seus temas de fabulação. 
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Dentre as obras existentes, a de um autor especificamente, nos chama a atenção. São 

os escritos do escritor italiano Primo Levi (1919-1987)1, que foi químico e escritor, e fez de sua 

vida e da relação com a química, um dos temas de sua produção literária. 

 

Primo Levi, químico de dia, escritor de noite 

 

Marcada pelas lembranças das experiências vividas durante o período em que foi 

prisioneiro de guerra, principalmente pelo que viu e viveu no campo de concentração de 

Auschwitz, a obra de Primo Levi é de grande valor histórico, enquanto testemunho de alguém 

que sobreviveu a uma das mais dramáticas experiências da história ocidental – o holocausto2. 

Mas segundo o próprio Levi, suas memórias não possuem a intenção de ser um texto 

de denúncia, mas sim de alerta, como podemos ver no prefácio de É isto um homem?. 

 
Este meu livro, portanto, nada acrescenta, quanto a detalhes atrozes, ao que já é bem conhecido 
dos leitores de todo o mu ndo com referência ao tema doloroso dos campos de extermínio. Ele 
não foi escrito para fazer novas denúncias; poderá, antes fornecer documentos para um sereno 
estudo de certos aspectos da alma humana. Muitos, pessoas ou povos, podem chegar a pensar, 
conscientemente ou não, que “cada estrangeiro é um inimigo”. Em geral, essa convicção jaz no 
fundo das almas como uma infecção latente; manifesta-se apenas em ações esporádicas e não 
coordenadas; não fica na origem de um sistema de pensamento. Quando isso acontece, porém, 
quando o dogma anunciado se torna premissa maior de um silogismo, então, como último elo 
de uma corrente, está o Campo de Extermínio. Este é o produto de uma concepção do mundo 
levada às suas últimas conseqüências com uma lógica rigorosa. Enquanto a concepção 
subsistir, suas conseqüências nos ameaçam. A história dos campos de extermínio deveria ser 
compreendida por todos como sinistro sinal de perigo (Levi, 1988, p. 07)   
 

Podemos dizer que há uma indagação que está sempre presente em seus relatos 

so0bre a experiência nos campos de extermínio, que é aquela que deu título a sua principal obra: 
                                                 
1 Primo Levi nasceu em Turim, 1919, e formou-se pela Faculdade de Química de sua cidade antes que as leis 
fascistas impedissem aos judeus o acesso às Universidades. Deportado para o campo de concentração de Auschwitz, 
na Polônia, em 1944, voltou à Itália em 1945. Recomeçou seu trabalho de químico mas, sentindo a necessidade de 
libertar-se do peso da terrível experiência, escreveu suas lembranças de Auschwitz. Morreu em Turim em 1987, 
tendo publicado nove livros de testemunhos, ensaios, ficção e poesia. 
2 Sobre a obra de Primo Levi, Mario Barenghi coloca; “ A mais importante experiência memorialística do século 
XX tardio, que é justamente a obra de Primo Levi, leva esse processo a um ponto extremo. O papel que agora cabe 
ao autobiografado é o de vítima, de objeto da história; isto é, de ser ao mesmo tempo coisa e alvo. O que orna a 
experiência pessoal digna de ser narrada – ou melhor, o que torna a sua narração indispensável – é um destino não 
desejado, não procurado e em grande medida inesperado, um destino de refugo e opóbrio. Casanova e Alfieri nadam 
em mar aberto; Settembrini e Abba mergulham num rio de correntezas agitadas mas límpidas; Gadda e Salsa, Lussu 
e Stuparch são tragados por uma enchente ou soterrados na lama; Levi é simplesmente arremessado numa cloaca. O 
que está em jogo, como sempre ocorre nas fases cruciais da tradição autobiográfica, é a definição de uma identidade. 
No entanto, em vez da descoberta ou da conquista de uma identidade individual, agora se fala de uma identidade 
negada (tanto ao indivíduo quanto a um povo em seu conjunto); ou, mais precisamente,, da imposição feroz de uma 
não-identidade, que prenuncia o extermínio físico. Longe de pressupor um enriquecimento ou uma regeneração, o 
trabalho autobiográfico se funda numa experiência de extremo depauperamento, sofrida até o limite da demolição 
(um termo que Levi usa em sentido quase técnico). A história da vida – ou a celebração da vitalidade – foi 
substituída pelo relato de uma sobrevivência. Não só: o vértice da reflexão autobiográfica consistirá sobretudo na 
consciência de ter de falar em nome de quem perdeu, antes da possibilidade de escrever (sobre a própria vida ou 
sobre outras coisas), o sentido do próprio eu. (Barenghi, 2005, p.176-7)  
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É isto um homem? Ou, Se é isto um homem? Mesmo quando não escreve sobre a guerra, sua 

obra pode ser lida como uma profunda reflexão sobre o significado da “humanidade” e, por outro 

lado, sobre os processos de “desumanização”. 

Embora suas intenções primeiras não sejam da denúncia, não podemos negar o valor 

histórico dos escritos, que remetem, por exemplo, as relações que se estabeleceram entre 

indústria química alemã e o nazismo durante o período marcado pela primeira e segunda guerra, 

especialmente sobre a participação da I. G. Farben na segunda grande guerra.3. Em Os afogados 

e os sobreviventes, Primo Levi, estabelece as relações entre o seu porque o fato de ser químico 

contribuiu, de algum modo, para sua sobrevivência no campo de extermínio: 

 
Não devo desprezar a ajuda que obtive de meu ofício de químico. No plano prático, salvou-me 
provavelmente de pelo menos algumas seleções para o gás: daquilo que li posteriormente sobre 
o tema (particularmente em The Crime and Punishmente of IG-Farben, de J. Borkin, 
Londres MacMillan, 1978), soube que o Larger4 de Monowitz, embora dependesse de 
Auschwitz, pertencia à IG-Farbenindustrie, era em suma um Larger privado; e os industriais 
alemães, um pouco menos míopes do que os dirigentes nazistas, se davam conta que os 
especialistas, entre os quais eu me situava depois de ter passado pelo exame de química a que 
fui submetido, não eram facilmente substituíveis. (Levi, 1990, p.85) 
 

Mas em seus escritos, que não ficam restritos às memórias da guerra, Primo Levi nos 

brinda com um conjunto de textos e de passagens nos quais fala da sua formação química e da 

relação que estabelece com a química ao longo da vida, relatando suas experiências, que vão da 

formação escolar aos anos de trabalho como químico profissional, ofício que exerceu por três 

décadas até a sua aposentadoria5. 

 

A química segundo Primo Levi 

 

Para Primo Levi a química é muito mais do que o simples aprendizado de uma 

disciplina ou o exercício de um ofício, é uma experiência de vida, que não pode ser separada do 

homem, que irá transformá-lo e, ao mesmo tempo, será moldada segundo qualidades de quem é 

o seu portador. Embora sua obra não obedeça a uma cronologia rígida, e nem seja esta sua 

                                                 
3 Abreviatura de Interessen-Gemeinschaft Farbenindustrie AG – que pode ser traduzida por associação de interesses 
indústria de tintas SA. A I.G. Farbenindustrie, ou simplesmente I. G. Farben, foi um grande cartel formado pelas 
principais indústrias químicas alemães em 1925, que patrocinou a ascensão do partido nazista na Alemanha e serviu 
como apoio logístico para as ações do exercito alemão. Constituído pelas principais indústrias Alemãs, o cartel I.G. 
Farben foi desfeito 1945 por determinação dos aliados, voltando às indústrias a se organizarem e trabalharem de 
forma independente, a partir de então Basf, Bayer e Hoescht são indústrias autônomas que competem entre si. Sobre 
este tema conferir Smith, 1982. 
4 Larger é o termo alemão usado para falar dos campos de concentração. 
5 Após sua libertação e retorno para a Itália em 1945, Primo  Levi trabalhará como químico até 1975, quando se 
aposenta. Após a aposentadoria ainda atuará como consultor por um período de dois anos, passando depois a se 
dedicar integralmente à literatura. 
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intenção, ao nos depararmos com os textos que remetem a diferentes momentos de sua vida, 

observamos que a sua relação com a química está em constante transformação, em que o 

químico Levi, foi também fruto do tempo. 

Em “Hidrogênio”, um dos capítulos de A Tabela Periódica, narra uma passagem de 

sua vida nos tempos em que era estudante secundarista, quando junto com o amigo Enrico 

procura realizar alguns experimentos químicos. Ao adentrarem no pequeno laboratório do irmão 

de Enrico, se dão conta da falta de habilidade para o manuseio dos equipamentos de laboratório: 

Diz Primo Levi: “Nossas mãos eram ao mesmo tempo grosseiras e fracas, decadentes, 

insensíveis: a parte menos educada de nossos corpos...", um pouco mais adiante, “Se o homem é 

o artífice, não éramos homens: nós o sabíamos e sofríamos por isso” (Levi, 1994, p. 30). Nesta e 

em outras passagens, nos mostra que as práticas químicas exigem algo mais de quem as executa, 

pedem um conjunto de habilidades que precisam ser adquiridas, e sem as quais o químico estará 

fadado ao fracasso. Neste mesmo conto nos mostra que apesar dos interesses comuns, a relação 

com a química é marcada pelas diferenças que distinguem cada um. Depois de falar das 

características do amigo, “Enrico possuía uma coragem tranqüila e obstinada, uma precoce 

capacidade de sentir o próprio futuro e dar-lhe peso e figura”; e concluí: 

 
Não tínhamos dúvidas: seríamos químicos, mas nossas expectativas e esperanças eram 
diferentes. Enrico pedia da química, razoavelmente, os instrumentos do ganho e de uma vida 
segura. Eu pedia outra coisa: Para mim a química representava uma nuvem indefinida de 
possibilidades futuras, que envolvia meu porvir em negras volutas laceradas por resplendores 
de fogo, como aquela nuvem que ocultava o Monte Sinai. Como Moisés, daquela nuvem 
esperava minha lei, a ordem em mim, em torno de mim e no mundo. (Levi, 1994, p.28). 
 

Ainda sobre as formas como diferentes personalidades se relacionam com química e 

com a vida, em alguns momentos parece crer em um certo determinismo, como os elementos 

químicos, que guardam em si, algo que lhes é próprio e eterno. Em “Prata”, outro capítulo de A 

Tabela Periódica, fala de Cerrato, um ex-colega do curso de química: 

 
Algumas vezes tínhamos estudado juntos: sério e destituído de indulgência em relação a si 
mesmo, estudava sem genialidade e sem alegria (parecia não conhecer a alegria), ultrapassando 
sucessivamente os capítulos dos textos como um mineiro na galeria. Não se comprometera com 
o fascismo e reagira bem ao reativo das leis  raciais. Fora um rapaz opaco mas seguro, em quem 
se podia confiar: e a experiência ensina que justamente isto, a confiabilidade, é a virtude mais 
constante, aquela que não se conquista nem se perde com os anos. Nasce-se digno de 
confiança, com o rosto aberto e os olhos firmes, e assim se vai pela vida.Quem nasce toro e 
frouxo permanece desse jeito: aquele que te mente aos seis anos te mente aos dezesseis e aos 
sessenta. O fenômeno é notável e explica como certas amizades e matrimônios sobrevivem por 
muitas décadas, a despeito do hábito, o tédio e do desgaste dos discursos: me interessava 
verificar isto a propósito de Cerrato. (Levi, 1994. p.202-3)  

Os homens e suas diferenças, e a capacidade de percebê- las, ou de não percebê- las, 

aparecem em muitos outros momentos de sua obra. Em outro capítulo da Tabela Periódica, 
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“Potássio”, narra um episódio que aconteceu durante o curso de química, quando está tentando 

ser aceito como auxiliar de algum professor. Naquele momento já se fazem presentes na Itália 

um conjunto de leis fascistas: 

 
Durante aqueles meses havia feito tentativas desesperadas de ser aceito como auxiliar por esse 
ou aquele professor. Alguns, afetadamente compungidos ou mesmo com arrogância, me 
haviam respondido que as leis raciais o proibiam; outros recorreram a pretextos nebulosos e 
inconsistentes (Levi, 1994, p.58). 
 

Finalmente encontra apoio de um jovem professor assistente, um astrofísico, que o 

aceita como auxiliar. Depois de um acidente em que quase incendeia o laboratório do Assistente, 

numa prática em que busca substituir o potássio pelo sódio, nos fala das diferentes posturas 

diante da química, e diante da vida: 

 

O Assistente me olhava com olho divertido e vagamente irônico: melhor não fazer, melhor 
meditar do que agi, melhor sua astrofísica, limiar do Incognoscível, do que minha química 
cheia de odores, estouros e pequenos mistérios fúteis. Eu pensada numa outra moral, mais 
terrena e concreta, e creio que todo químico militante poderá confirmá -la: que é preciso 
desconfiar do quase-igual (o sódio é quase igual ao potássio: mas com o sódio não teria 
acontecido nada), do praticamente idêntico, do mais ou menos, do “ou seja”, de todos os 
sucedâneos e de todos os remendo. As diferenças podem ser pequenas e levar a conseqüências 
radicalmente divergentes, como as agulhas das linhas de ferro; em boa medida, o ofício do 
químico consiste em defender-se destas diferenças, conhecê-las de perto, prever-lhes os efeitos. 
Não só o ofício do químico (Levi, 1994, p.65). 

 

Para Primo Levi, a capacidade de perceber as diferenças é atribuída um papel crucial 

em sua vida, e será por ele relacionada com a sua experiência química; como podemos ver num 

trecho de Os afogados e os sobreviventes: 

 
Junto com a bagagem de noções práticas, eu havia obtido dos estudos mentais e trazido para o 
Larger um patrimônio mal definido de hábitos mentais que derivam da química e áreas 
relacionadas, mas que encontram aplicações mais amplas. Se ajo de um certo modo, como 
reagirá a substância que tenho entre as mãos, ou o meu interlocutor humano? Por que a 
substância, ou ele, ou ela, manifestam, interrompem ou mudam um determinado 
comportamento? Posso antecipar o que ocorrerá em torno de mim daqui a um minuto, amanhã 
ou daqui a um mês? Se sim, quais são os sinais que contam e quais os que podem ser postos à 
parte? Posso prever o golpe, saber de que lado virá, detê-lo, desviar-me? 
Mas, sobretudo, e mais especificamente: com meu ofício, contraí um hábito que pode ser 
julgado de modos diferentes e definido à vontade como humano ou desumano, o de não 
permanecer indiferente jamais indiferente aos personagens que o acaso me apresenta. São seres 
humanos, mas também “amostras”, exemplares de um catálogo, a serem reconhecidos, 
analisados e sopesados. Ora, a amostragem que Auschwitz me descortinara era abundante, 
variada e estranha; composta de amigos, de neutros, ou seja, alimento para minha curiosidade, 
que alguns, então e depois, julgaram distanciada (Levi, 1990, p.85-6). 

 

A experiência química, associada à experiência no Larger, atribui a sua forma de ver 

e se relacionar com matéria. Em “Nitrogênio”, capítulo de A Tabela Periódica, nos conta suas 

desventuras como químico profissional no pós-guerra. Após ser consultado pelo proprietário de 
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uma fábrica de cosméticos, que deseja melhorar a qualidade dos batons que produzia, vai à 

procura de uma fonte de ácido úrico, para ser usado como matéria prima para obtenção da 

aloxona, uma substância necessária para a produção de batons de boa qualidade. O fato de 

descobrir que as fontes principais fontes de ácido úrico são os excrementos de aves e de répteis, 

não lhe causa nenhuma estranheza: 

O fato de que a aloxona, destinada a embelezar os lábios das damas, derivasse de excrementos 
das galinhas ou das serpentes, não me perturbava nem um pouco. O ofício do químico 
(reforçado, em meu caso, pela experiência em Auschwitz) ensina a superar, antes, a ignorar 
certas repugnâncias, que nada têm de necessárias nem de congênitas: a matéria é a matéria, 
nem nobre nem vil, infinitamente transformável, e não importa em absoluto qual seja sua 
origem próxima. O nitrogênio é o nitrogênio, passa admiravelmente do ar para as plantas, 
destas para os animais, e dos animais para nós; quando em nosso corpo sua função se esgota, 
nós o eliminamos, mas sempre nitrogênio resta, asséptico, inocente (Levi, 1994, p.178). 
 

Aprender que a matéria é matéria, não foi para Primo Levi apenas uma conseqüência 

de sua aprendizagem química, foi no Larger que esta noção ganha um significado concreto. Pois 

ali o homem precisa abster-se de todos os seus conceitos e pré-conceitos, ignorar “certas 

repugnâncias”, prender-se apenas ao fio que lhe mantém vivo. 

Mas há uma passagem em É isto um homem?, no capitulo “Prova de Química”, em 

que Levi se mostra indignado quando percebe que a mesma química traz consigo, é 

compartilhada pelo oficial alemão que lhe interroga.  

 
Deu para perceber, naquele instante e imediatamente, o que todos nós pensávamos e dizíamos 
dos alemães. O cérebro que dirigia esses olhos azuis, essas mãos bem cuidadas, dizia: “Esse 
algo que está na minha frente pertence a um gênero que, obviamente, convém eliminar. Neste 
caso específico, deve-se, antes, examinar se ele não contém ainda algum elemento 
aproveitável”. Em minha cabeça, como sementes num porongo vazio: “Os olhos azuis e o 
cabelo louro são, essencialmente maus. Nenhuma possibilidade de comunicação. Sou 
especialista em Química Mineral. Sou especializado em sínteses orgânicas. Sou 
especializado..” 
E o interrogatório começa. Em seu canto boceja e resmunga Alex, terceiro espécime zoológico.  
- Wo sind Sie geboren? (Onde o senhor nasceu?) Ele me trata de Sie, de “senhor”: o Doktor 
Ingenieur Pannwitz não tem senso de humor. Maldito seja, ele não faz o menor esforço para 
falar um alemão mais compreensível. 
- Eu me formei em Turim em 1941, summa cum laude6 - e, ao dizer isso, tenho a clara 
sensação de que ele não vai acreditar. Realmente, nem eu estou acreditando. Basta olhar 
minhas mãos sujas e lanhadas, minhas calças de prisioneiro, incrustadas de barro. Sou eu, 
porém, eu, bacharel de Turim, aliás, principalmente neste instante, não há dúvida quanto à 
minha identificação com ele, já que o reservatório das minhas lembranças de Química 
Orgânica, apesar de longa inatividade, inesperadamente atende dócil ao pedido. E, ainda, bem 
reconheço esta lúcida exaltação que me aquece as veias, essa espontânea mobilização de todos 
os recursos lógicos e de todas as noções, que os companheiros de escola invejam. 
A prova vai indo bem. Na medida em que dou conta disso, parece-me crescer em tamanho. 
Agora ele me pergunta qual foi o argumento da minha tese. Devo fazer esforço violento para 
despertar estas seqüências de lembranças tão profundamente longínquas: é como se procurasse 
recordar os acontecimentos de uma encarnação anterior. 
Algo me protege. Minhas pobres velhas “medidas de constantes dielétricas” interessam 
particularmente a este loiro ariano de sólida existência; pergunta-me se falo inglês, mostra me 
o livro de Gattermann – e isso também é absurdo, inverossímil, que aqui, aquém da cerca de 

                                                 
6 Summa Cum Laude: Com a Maior das Honras 
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arame farpado, existe um livro de Gattermann absolutamente idêntico ao livro no qual estudava 
na Itália, no quarto ano da faculdade, em minha cada. 
- Acabou-se (Levi, 1988, p.108-9).  
 

A leitura de Primo Levi vai nos mostrando também outras dimensões da sua relação 

com a química, que parece tão impregnada, que se faz presente todo o tempo em seu discurso, 

mesmo nas passagens em que demonstra um certo humor, ou ironia, o químico estará presente. 

Em “Prata”, fala da sua reação quando recebe um convite para um jantar comemorativo dos vinte 

e cinco anos de formatura. É interessante vermos como o vocabulário e alguns conceitos 

químicos, vão compondo sua narrativa e expressando seus sentimentos diante do fato. 

 
Diante da perspectiva daquele jantar experimentava uma reação dúplice: não era um 
acontecimento neutro, mas atraía e repelia ao mesmo tempo, como um imã trazido perto de 
uma bússola. Queria ir e não queria ir: mas, pensando bem, as motivações para ambas as 
decisões não eram muito nobres. Queria ir porque me lisonjeava a idéia de comp arar-me e 
sentir-me mais disponível que os outros, menos ligado ao dinheiro s aos ídolos, menos logrado, 
menos dilacerado. Não queria ir porque não queria ter a idade dos outros, isto é, minha idade: 
não queria ver rugas, cabelos brancos, memento mori7 Não queria nos contar nem contar os 
ausentes, e menos ainda fazer cálculos (Levi, 1994, p.202). 
 

Embora graciosa e de estilo envolvente, a obra de Primo Levi é perturbadora, uma 

leitura que deixa marcas, que nos impele a uma reflexão sobre o significado das nossas ações, 

sobre as injustiças que aceitamos, as diferenças que não enxergamos, de nossa arrogância, fruto, 

talvez, de uma incompreensão da condição humana. 
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7 Memento mori é  uma expressão latina que significa algo como "lembra que és mortal" ou "lembra-te de que vais 
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