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No começo deste ano de 2013, uma publicação chama atenção pela 

fotografia de uma criança na contracapa e o título que nos acende a memória 
literária. O diário de Helga (2013), lançado pela Editora Intrínseca, percorre os 
anos de 1938 a 1945, momento no qual Helga Weiss, hoje artista plástica, foi 
libertada pela Cruz Vermelha. Durante os anos de campo, Helga escondeu um 
maço de papel em um buraco na parede, para recuperá-lo assim que tudo 
aquilo passasse. 

Só agora o diário é publicado. 
A última década testemunho um fato literário no mínimo curioso: uma 

enxurrada de textos publicados ou traduzidos só agora, nesse começo de 

RESUMO: A partir de Anne Frank (1929-1945), diversos 
diários redigidos durante o Holocausto vieram à tona, 
sendo que a maioria não alcançou o mesmo êxito 
editorial que o primeiro. A maioria deles é de meninas 
que, deportadas para campos de concentração ou de 
trabalhos forçados, escreveram, em silêncio, páginas 
físicas ou mentais que descreviam aqueles dias de terror 
e trauma. Poucas dessas crianças tiveram a chance de 
superação, não sendo o caso de Anne Frank. Vez ou 
outra, novos diários foram publicados, cujos autores, já 
idosos, afirmaram só agora ter coragem para relatar o 
ocorrido. Este artigo não pretende abordar tais casos, e 
sim algumas obras que, escritas por autores 
contemporâneos, rememoram um trauma que não foi 
vivido, e sim transmitido pelo laço familiar. Desta forma, 
analisaremos o fenômeno Holocausto na literatura da 
primeira década do século XXI, a fim de investigar as 
razões pelas quais os autores brasileiros tendem ao 
Holocausto como ponto de partida de suas obras e à 
escrita como fator determinante de superação do trauma. 
 
PALAVRAS-CHAVE: escritas de si; diários; holocausto. 
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século, mas que foram escritos, ou ao menos supostamente escritos, nas 
décadas de 1930 e 1940. São diários, romances, ensaios, contos, relatos e 
entrevistas que remontam um trauma humanitário que, julgavam, nunca seria 
capaz de ser transposto artisticamente. Um ato como o Holocausto não poderia 
ser nunca objeto de fruição para uma obra de arte, principalmente a literária, 
visto ser uma organização racional e lógica de ideias. O fato, irracional e ilógico 
desde sua concepção, seria então irrepresentável. 

Entretanto, poucos meses depois das primeiras afirmações a respeito, 
surgem dois textos que entraram para a história literária e documental. São 
eles O diário de Anne Frank e É isto um homem?, de Primo Levi, ambos de 
1947. Enquanto o primeiro é o relato de uma adolescente se escondendo na 
tentativa de escapar dos campos de concentração, extermínio e trabalho, o 
segundo é a rememoração dos dias vividos nesses campos por um homem 
que ali se fez escritor. Anne Frank não sobreviveu para nos contar como foram 
seus dias em Auschwitz. Seu diário foi abandonado no esconderijo, e só depois 
do fim da guerra entregue por Miep Gies a Otto Frank, único sobrevivente da 
família.  

Primo Levi sobreviveu. E logo que saiu do campo ele inicia a escritura do 
livro É isto um homem?, que se tornaria um dos testemunhos mais pungentes 
sobre o Holocausto. Misto de ensaio e narrativa, o autor tenta desvendar os 
porquês de tudo aquilo, sem a narrativa confessional declarada. 

A questão que cerca esses relatos é: qual é o motivo da necessidade da 
escrita? 

Helga nos dá uma possível resposta: "Escrever meu diário foi a maneira 
que encontrei de me sentir humana. Em certo sentido, foi também o que me 
salvou" (WEISS, 2013, p. 86). 

No caso de Helga, por que só agora, quando ela se aproxima dos 
noventa anos, aceita publicar o diário? A escrita se torna, assim, uma busca, 
uma saída, uma tentativa de superação. "Eu posso ter sobrevivido ao campo 
de extermínio, mas seus cheiros, sons e horrores nunca vão me deixar".  

Posto isso, analisaremos a ocorrência dessa temática na literatura 
brasileira contemporânea, enfatizando uma delas: O que os cegos estão 
sonhando? (2012), de Noemi Jaffe, obra que se divide em três partes: a 
primeira, o diário da mãe de Noemi, Lili Jaffe; uma segunda, misto de ficção e 
testemunho que se enquadra no gênero cunhado por Serge Doubrovsky, 
autoficção; e uma terceira escrita pela neta de Lily e suas impressões sobre 
sua visita recente ao campo de concentração. 
 
 
O sonho dos cegos 
 
 Em abril de 1945, cerca de um ano após ser presa pelos nazistas e 
enviada para Auschwitz, Lili Stern, então com dezenove anos, foi salva pela 
Cruz Vermelha. Na Suécia, ela começa a escrever um diário “urgente” no qual 
descreve os principais acontecimentos daquele último ano: a batida na porta no 
dia que ela sabia que os alemães viriam buscá-la com sua família, as viagens 
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de trem, o dia a dia no campo, os trabalhos, as formas de sobreviver, as 
humilhações, a libertação, a recepção pelas autoridades estrangeiras, o 
sentimento de vitória meio abobalhado, pois ser sobrevivente indica a morte de 
outros. Ao final do diário, Lili trata da saudade da família que não sobreviveu e 
da redescoberta de uma feminilidade perdida em Auschwitz. Tal perda fez com 
que ela se casasse com o homem que lhe desse segurança, e não amor. 
 Em O que os cegos estão sonhando?, filha e neta de Lili, agora Jaffe, 
utilizam-se de seu diário, pela primeira vez traduzido, para criar uma narrativa 
na qual é desvendada as ficções das descrições que, a priori, seriam 
referenciais na escrita da sobrevivente. A questão, porém, é: podemos julgar 
quem atravessou pelo trauma e voltou de lá para descrever sua situação? 
 A primeira parte do livro é o diário propriamente dito, com algumas 
lacunas em momentos em que a tradução e/ou leitura se tornaram impossíveis. 
A segunda, escrita por Noemi Jaffe, é um híbrido de ficção e realidade: Noemi 
discorre sobre alguns pontos do diário, desvenda a história de alguns 
personagens cujas histórias não conhecemos (e ninguém conhece), justifica os 
“erros” históricos da mãe. Por fim, na terceira parte, a filha de Noemi, Leda 
Cartum, descreve suas impressões como terceira geração de sobreviventes do 
Holocausto na ocasião de uma visita às ruínas de Auschwitz.  
 Todas as três narrativas são uma tentativa de entender o real, de 
superá-lo. Em todas, a escrita é vista como um antídoto, “uma forma de sentir 
mais humana”.  
 
 
 O diário de Lili Jaffe segue os padrões do gênero. Porém, descobrimos, 
na própria narrativa, que sua escrita foi forjada para iludir o leitor de ser um 
diário autêntico. Explico: a escrita do diário não aconteceu de forma diária, 
simultânea aos acontecimentos. Embora traga datas, que são talvez autênticas 
ou não, sua escrita foi posterior, sendo mesmo assim evocado o tempo verbal 
do presente do indicativo. Logo, a escrita foi baseada na lembrança dos 
acontecimentos e nos sentimentos que existiam devido a eles um ano após 
terem acontecidos. Obviamente que isso não afeta a natureza dos fatos, mas 
pode alterar, como vai mostrar Noemi na segunda parte da obra, uma série de 
fatos. “Todos à minha volta, assim como eu, estamos tristes. Sabemos o que 
está acontecendo e também o que acontecerá” (JAFFE, 2012, p. 13). 
 Para Philippe Lejeune (2008, p. 259, grifos do autor), chamamos de 
diário “uma série de vestígios datados”. Caracterizados por um conjunto de 
pequenas anotações indicadas por datas que são escritos não 
necessariamente todos os dias e não necessariamente para ser lido por um 
outro além do seu autor, o diário vai atravessas os tempos como a forma de 
escrita de si mais sincera e aquela que despertará mais curiosidade devido ao 
seu caráter secreto. Porém, essa mesma sinceridade que dá ao diário um 
exemplo de autobiografia fiel, para Maurice Blanchot (2005), fornece a ele 
também a superficialidade que o caracteriza, sua insignificância. Assim, 
escrever um diário seria fugir do silêncio do cotidiano, sendo criticado pelo 
autor no ponto no qual o gênero é mais explorado: as banalidades do dia a dia. 
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Logo, Blanchot afirma que o diário só ultrapassa essa superficialidade quando 
incorpora em sua escrita o imaginário, a irrealidade de ficção. O literário.  
 Roland Barthes (1988, p. 372), na mesma esteira de Blanchot, afirma 
que o diário exprime o inessencial do mundo; gênero egoísta, inautêntico, 
desnecessário, sem uma missão. Seriam quatro os motivos que justificam a 
existência da escrita do diário: o poético (estilo do autor), histórico (registro de 
uma época), utópico (escrito sendo objeto de desejo do seu leitor) e amoroso 
(ateliê de frases). Tanto para Barthes como para Blanchot, o diário de Kafka é 
o único que foge dessas regras, visto que incorpora em sua escrita trechos de 
narrativas, procedimentos literários, esboços, métodos. 
 Entenderei a escrita do diário aqui como um procedimento de escrita de 
si que deseja compreender o registro de uma época, o testemunho de uma 
catástrofe. Além disso, em tom mais poético, o desejo imensurável de 
sobreviver por meio da escrita, usando-a como escape, fuga da realidade. A 
escrita, assim como a leitura, será concebida nesses textos como uma última 
tentativa de sobrevivência. Não vejo, entretanto, diferença de poder salvador 
entre os dois atos. Se a leitura salva o homem da realidade inóspita, a escrita 
terá a mesma potencialidade.   
  

[Auschwitz], 30 de setembro de 1944 
 
Chegaram os dias frios. O clima é muito mais frio aqui do que 
em nossa terra. Tínhamos uma boa roupa. Um pulôver quente, 
bons sapatos. Porque comprávamos aquilo com comida. Ainda 
sofro com a perna. Tenho de usar meias e elas grudam na 
ferida. Tenho dificuldades de descrever o que aconteceu há 
cinco dias, mas, já que comecei, escreverei a respeito de tudo. 
[...] Chovia. As mulheres estavam sentadas nas carroças e os 
homens as puxavam até o crematório. Aquelas que eram um 
pouco mais fortes tentavam escapar, mas os alemães sempre 
as fuzilavam. Eram gritos de lamentação desde a manhã até a 
noite. Ouvíamos os tiros. Não quis sair da cozinha. 
Chorávamos. [...] (JAFFE, 2012, p. 27). 

 
 E a frase triste que marca o fim da narrativa desse dia: “Imaginávamos 
que chegaria a nossa vez também” (JAFFE, 2012, p. 28). 

Chamaremos aqui essa segunda parte de autoficção, termo criado por 
Serge Doubrovsky para nomear o seu romance Fils, de 1977, designando o 
gênero no qual se projeta a si na ficção, narrando acontecimentos que 
poderiam ter acontecido, mas que, possivelmente, não aconteceram. Grosso 
modo, autoficção designa os escritos que são híbridos de ficção e 
autobiografia. Ou ainda, escritos que são claramente autobiográficos, mas que 
são dados ao público como ficções. Em todos os casos: ficção e autobiografia 
somadas em uma única escrita, incapaz de ser reconhecida como uma ou 
outra. 

Mesmo nos diários ou autobiografias, a narrativa linear  não representa 
de modo algum a voz da suprema verdade, visto que o sujeito está 
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constantemente olhando pra trás, tentando recordar, ciente de que sua posição 
é aquela entre o que foi e o que poderia ter sido, o que é e o que poderia ser. 

O fato de Lili ter escrito seu diário em um tempo futuro, recordando os 
fatos, faz com que sua posição no “o que poderia ter sido” seja intensificada.  
 A intenção de Doubrovsky em escrever autoficção é “infectar” o leitor por 
meio de uma catarse diferente, fazê-lo participar dos fatos de uma forma nova, 
tirá-lo do lugar de espectador. 
 

Le but de mon écriture est plus pervers : je veux que le lecteur 
s'identifie à moi, que l'écriture soit non, ainsi que le voulait 
Rousseau, une forme d'absolution – chez moi, il n'y a pas de 
Dieu devant lequel se présenter avec mon livre – mais une 
forme de partage ; je veux que le lecteur, si j'ai réussi mon livre, 
puisse partager avec moi ce que j'ai pu vivre.1 (DOUBROVSKY, 
2007, p. 54). 

 
E ainda: 
 

L'autofiction, c'est le moyen d'essayer de rattraper, de recréer, 
de refaçonner dans un texte, dans une écriture, des 
expériences vécues, de sa propre vie qui ne sont en aucune 
manière une reproduction, une photographie... C'est 
littéralement et littérairement une réinvention.2 (DOUBROVSKY, 
2007, p. 64). 

 
Jacques Lecarme (1994, p. 227) possui uma mesma visão da autoficção: 

a vê como “um dispositivo muito simples: um discurso no qual o autor, o 
narrador e o protagonista têm a mesma identidade nominal e no qual o título 
genérico indica que se trata de um romance”, exemplo claro que encontramos 
nos romances autobiográficos de Jean Genet. Acredito, por outro lado, que 
esse homonimato possa se produzir de outras formas, principalmente quando 
sobrepomos outros (para)textos na leitura, isto é, quando lemos determinado 
escrito a partir de suplementos deste. Desta forma, a segunda parte da obra de 
Noemi Jaffe, aquela escrita por ela própria, possa ser concebida como 
autoficção, e a problemática surge devido ao foco narrativo e ao gênero no qual 
a escrita se embasa. Em outras palavras, estamos tratando de um texto 
narrativo cuja ficção se baseia no diário de uma sobrevivente do Auschwitz. 
Esse locus se torna não mais (apenas) espacial, mas também social, 
psicológico, emocional e hereditário (ASSMAN). Tais características da 
narrativa nos permite classifica-la como autoficção, visto que Noemi, herdeira 
                                                           
1 O propósito da minha escrita é perverso: eu quero que o leitor se identifique comigo, que a 
escrita não seja, como Rousseau queria, uma forma de absolvição – para mim, não há nenhum 
Deus perante o qual eu devo me apresentar com o meu livro – mas uma forma de partilha, 
quero que o leitor, se fui bem-sucedido em meu livro, possa compartilhar comigo o que eu 
experimentei (tradução minha). 
2 A autoficção é a tentativa de recuperar, de recriar, refazer em um texto, em um ato de escrita, 
as experiências de sua própria vida, que não são de modo algum uma reprodução, uma 
fotografia... É literalmente e literariamente uma reinvenção (tradução minha). 



 

 

 

246 

I ENCONTRO DE  
DIÁLOGOS LITERÁRIOS: 

Um olhar para além das fronteiras 
  ISSN - 000-000 

 

246 

do trauma, veste ela própria a máscara de prisioneira de Auschwitz, assim 
como o faz graficamente Art Spiegelman em Maus. 

Tal afirmação pode ser confirmada por Silviano Santiago em seu ensaio 
“Prosa literária atual no Brasil”, no qual escreve que predomina na prosa dos 
anos 1970 uma “nítida configuração autobiográfica”. Segundo Santiago (2002, 
p. 35), “se existe um ponto de acordo entre a maioria dos prosadores de hoje, 
este é a tendência ao memorialismo (história de um clã) ou à autobiografia, 
tendo ambos como fim a conscientização política do leitor”. 

 
Essa explicação do comportamento memorialista ou 
autobiográfico na prosa não só coloca em xeque o critério 
tradicional da definição de romance como fingimento como 
ainda apresenta um problema grave para o crítico ou estudioso 
que se quer informado pelas novas tendências da reflexão 
teórica sobre literatura, tendências todas que insistem na 
observância apenas do texto no processo da análise literária 
(SANTIAGO, 2002, p. 35-6). 

 
Ainda segundo Santiago, essa experiência pessoal do escritor fornece 

base para discussões de ordem filosófica, social e política. Isso acaba 
justificando o fato de as minorias literárias, se é que isso exista, aderirem ao 
romance memorialista, pois Tematizada e dramatizada pela prosa (de ficção, 
ou talvez não) brasileira atual, a questão das minorias aproveitou o canal 
convincentemente aberto pela prosa modernista e a dos ex-exilados, e se 
deixou irrigar pelas águas revoltas da subjetividade. Ela ainda apresenta uma 
diferença formal e temática que se deixa recobrir pela diferença acima 
apresentada na sua dupla configuração [tem vigência na história (do Ocidente 
e, em particular, do Brasil) e é atual] (SANTIAGO, 2002, p. 41). 

Esse hibridismo do qual falo pode ser aparente tanto no discurso 
autobiográfico como no ficcional. Ou em ambos, misturados, como é o caso de 
O que os cegos estão sonhando?. 

Luiz Costa Lima (2006, p. 365) chama esse gênero de “híbrido duplo”, 
isto é, “obras que têm uma dupla inscrição: memória e/ou autobiografia e 
ficção”. 

 
Embora seja essa uma prática comum entre romancistas 
contemporâneos, não deixa de ser uma dificuldade para os 
críticos de orientação teórica: como será possível combinar 
duas modalidades discursivas de formatos tão diversos? Em 
que medida a ficção pode se meter na biografia de uma pessoa 
de uma pessoa cuja vida não é segredo? Em termos abstratos, 
só uma resposta parece cabível: desde que a ficção, sem se 
diluir a si mesma, respeite o percurso biográfico.  

 
Costa Lima deixa claro que, por ser passível de comprovação 

documental, é a biografia que deve conduzir a narrativa, sobre a qual o escritor 
construirá sua inventio. 
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Lembrando o que o autor nos diz sobre o papel compensatório da ficção (e da 
literatura de um modo geral), aferimos com ele que “o plano da realidade 
penetra no jogo ficcional [...], porquanto o que nele está se mescla com o que 
poderia ter havido; o que nele há se combina com o desejo do que estivesse; e 
que por isso passa a haver e a estar” (1986, p. 195). O crítico acredita que o 
escritor pode simplesmente escrever uma obra literária ficcional permeada de 
verdades autobiográficas, criando, porém, personagens que não são ele. 
 Repito nossa problemática: O que os cegos estão sonhando? só é 
autoficção em sua segunda parte. A primeira, do diário, só nos é permitido 
conceber como uma escrita que foge dos dados referenciais pelo que nos é 
apresentado pela segunda parte, conforme mostrarei a seguir. 
 No primeiro comentário que Noemi Jaffe tece sobre o diário da mãe, ela 
escreve que Lili precisava acreditar no destino, embora tal crença fosse fruto 
de uma “expiação por ter sobrevivido”. Ela inicia sua reflexão a partir do trecho 
do diário a seguir: 
 

DESTINO 
 

Quando eu cheguei no campo, estava com um vestido xadrez 
azul, de saia rodada. Os alemães pediram para nos despirmos 
e fizeram uma montanha com todas as nossas roupas. Depois 
da desinfecção, devíamos pegar, ao acaso, qualquer roupa do 
meio daquela pilha. Peguei justamente aquele meu vestido 
xadrez. (JAFFE, 2012, p. 97, grifo da autora). 

 
 Em seguida, discorre sobre a origem da palavra “destino”: sua 
conotação na Grécia antiga, sua concepção no teatro clássico, seu vínculo com 
o bode expiatório. Depois, mostra como ter sobrevivido parecia ser um peso 
para a mãe. Por que ela, sendo que tantos não haviam conseguido? 
 

Ela acredita plenamente no destino. Para ela, como para todos 
os que crêem nele, o destino é uma força que determina por 
antecipação os acontecimentos na vida de todos os seres. 
Nada é casual. Senão, segundo sua opinião, ela não estaria 
viva, não teriam acontecidos os lances de sorte que a fizeram 
sobreviver. Para ela, o destino não é necessariamente deus, 
mas também poderia ser. [...] Parece fácil compreender por 
que ela acredita no destino de forma tão sagrada, intocável. 
Como se essa crença a ajudasse também a expiar a culpa de 
ter sobrevivido, como se fosse uma explicação para tudo: tanto 
para a morte dos outros como para sua sobrevivência. Essa fé 
também a teria ajudado a construir a pirâmide do 
esquecimento, a partir da qual ela parece ter conseguido 
sobreviver da melhor forma possível. Se tudo já estava 
previsto, é mais concebível esquecer ou mesmo sobreviver. [...] 
(JAFFE, 2012, p. 97). 
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E afirma: ela, a mãe, precisa acreditar no destino. Precisa acreditar que 
sua sobrevivência não está vinculada à sorte, mas ao destino. Com isso, ela 
revela "ficções" na escrita do diário, como o fato da mãe estar vestindo um 
vestido xadrez de saia rodada. 

 
Acreditar, ou talvez a palavra aqui não seja acreditar, mas 
entender — entender que o fato de ela ter encontrado o mesmo 
vestido como um acaso e não como destino é mais bonito, 
mais fácil e talvez mais poético. O acaso é um destino às 
avessas; o lado de dentro do destino, sua costura colocada à 
mostra. [...] Quando o acaso acontece, ele também é um fato 
incontestável. A diferença é que podia ser outro, não 
necessariamente aquele. O que faz, no caso do acaso, com 
que um fato seja um fato, é somente uma série de 
circunstâncias acidentais. Assim, achar o próprio vestido, 
quando recoberto pelo acaso, fica sobrecarregado de um não-
sentido que é somente de beleza, de possibilidade, de astúcia 
do acidente. Uma mistura de verdade e mentira. Tanto que, 
certamente, o vestido não deveria ter a saia rodada. Por que 
alguém iria até o campo de concentração com uma saia 
rodada? Como a saia se manteria rodada depois de uma 
viagem tão extensa e torturante? A saia rodada aparece nessa 
história por conta do sonho, da história fabulosa que é a mãe 
ter encontrado o próprio vestido. (JAFFE, 2012, p. 97-9). 

 
Desta forma, Noemi Jaffe revela na escrita de si da mãe, escrita esta 

que foi concebida primeiro como segredo, depois como texto íntimo, para só 
então ser um texto publicado, minúcias de uma ficção inconsciente, criada a 
partir da necessidade de superar o trauma, de escrever literariamente, de 
tornar tudo mais literário, pois "a mãe ter encontrado o próprio vestido é mais 
bonito, mais poético". 

Além desse, outros trechos das reflexões de Noemi vão revelar "falhas" 
na escrita da mãe, mostrando como mesmo no diário, a ficção estará presente, 
fazendo com que o texto se torne um misto entre ficção e relato.  

Por outro lado, a própria Noemi Jaffe mergulha na criação literária ao 
criar a revelia histórias para vítimas desconhecidas. Em 2009, Noemi e a filha, 
Leda, visitam o campo de Auschwitz. Lá, encontram objetos com nomes de 
pessoas cuja história foi apagada da História, pessoas que não aparecem em 
nenhuma pesquisa, em nenhum cartório, sem documentos, sem registro em 
Google.  
 

HISTÓRIAS INVENTADAS 
 
Quando a filha esteve em Auschwitz, em 2009, anotou 
aleatoriamente os nomes e endereços escritos em algumas 
das malas que se encontram jogadas atrás de uma vitrine.  
Em 2011, ela busca no Google por dois destes nomes: Zlenka 
Fantl, moradora de Podenstrass, 22, em Viena, e Raphaela 
Sata Tansik, Blumauergrass II. Não há nenhum registro deles. 
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As ruas Podenstrass e Blumauergrass também não têm 
entradas no Google. A filha pode ter grafado errado os nomes 
das ruas, as ruas podem ter sido destruídas ou o Google, em 
português, não registrou as entrada em alemão. 
[...] 
Como terá sido o momento em que Zlenka Fantl e Raphaela 
Sata Tansik escreveram seus nomes na mala? Onde terão 
conseguido a caneta? Como estavam suas mãos neste 
momento: tremulas, decididas? Terão pedido para alguém 
escrever para elas? Terão escrito com antecedência porque 
foram avisadas da chegada dos alemães? Como terá sido, 
para duas vienenses, falar a mesma língua dos oficiais que as 
prendiam? 
Como será desaparecer, sem deixar rastros, nada a não ser o 
nome e endereço escritos numa mala, que fica agora numa 
vitrine do museu de Auschwitz? (JAFFE, 2012, p. 217). 

 
Para esses anônimos sem rosto, Noemi cria uma ficção. 
 

Zlenka Fantl e Raphaela Sata Tansik não se conheciam 
pessoalmente, mas seus caminhos já tinham se cruzado 
algumas vezes, no percurso até o bonde, que Raphaela fazia 
todas as terças e quintas, quando passava pela porta da casa 
da neta de Zlenka, que a visitava regularmente. Raphaela 
vinha de uma família moderna de Viena, totalmente aculturada 
e orgulhosa das práticas comuns à alta burguesia intelectual da 
cidade. O pai era médico psciquiatra e tinha inclusive estudado 
e endossado algumas teorias do Dr. Freud, com quem chegou 
a travar um contato distante. [...] No dia 16 de julho de 1942, 
Raphaela soube que ela e os pais seriam deportados para um 
campo de trabalhos forçados na Polônia. O pai, a mãe e a filha 
se sentaram mudos na sala de visitas, o piano entre eles. Por 
mais de meia hora, ninguém conseguiu dizer nada. [...] E com 
isso todos os três entenderam que não haveria volta naquela 
viagem. 
Não, não foi nada disso. Raphaela Sata Tansik e Zlenka Fantl 
nunca se conheceram. Raphaela era de uma família moderna e 
era jovem quando foi capturada. Zlenka era bem mais velha e 
por isso foi morta assim que chegou ao campo. Raphaela tinha 
dezoito anos, em 1943, quando os nazistas levaram um comboi 
com vienenses para Auschwitz. Ela era linda [...] (JAFFE, 2012, 
p. 217-9). 

 
E cria mais uma história para as duas desconhecidas, brincando, 

inclusive, com os clichês emocionais da ficção e com o poder do escritor de 
criar infinitos caminhos para seus personagens.  

Concebe-se, assim, a escrita bioficcional como forma de compensação 
do passado e futuro deletados. A ficção busca dar um rosto e um futuro a 
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essas pessoas, como se tivesse poder para isso, ao menos na consciência 
pesada daqueles que sobreviveram. 
 A obsessão de Noemi Jaffe está em percorrer os caminhos 
memorialísticos da mãe, e não da História. A memória, com suas falhas, sua 
ficção, sua fragmentação e seu silêncio involuntário. Vê-se nesse processo de 
tradução do diário e escrita da obra “[...] uma apropriação pela filha de sua 
própria memória, da memória dos pais e sua realização em objeto, ou, em 
linguagem psicanalítica, uma elaboração concreta de sua história. Uma espécie 
de cura. [...]” (JAFFE, 2012, p. 207). 
 Pelos trechos citados, nota-se que a autora se utiliza de terceira pessoa 
para a escrita. A mãe de quem fala não é a “minha mãe”. “Se a história 
aconteceu com a própria mãe e, de certa forma, com ela mesma, por que a 
filha escreve em terceira pessoa?” (JAFFE, 2012, p. 188). 
  

A filha não quer explicar, não sabe muito bem. Não se sente 
bem contando esta história-não-história em primeira pessoa. 
Não foi com ela que as coisas aconteceram. Ela é uma voz e 
só quer ser voz. A terceira pessoa, como o doutor Pasavento 
do romance de Vila-Matas, quer desaparecer. Aqui, nesta 
história, é claro que ela não alcança este poder supremo do 
que se fosse a primeira pessoa. Aqui, de forma abstrusa como 
ela aparece, pode até ser que seja uma primeira pessoa 
disfarçada de terceira, mas é o máximo que a autora-não-
autora conseguiu fazer. Ser terceira de si e, principalmente, da 
mãe, que é a primeira pessoa. (JAFFE, 2012, p. 188). 

 
 E no fim confessa: “A filha tem medo de dizer eu. É sua maneira de dizê-
lo” (JAFFE, 2012, P. 189). Interessante enfatizar o livro ao qual a autora faz 
referência: Dr. Pasavento, de Enrique Vila-Matas, autor sempre presente nas 
discussões sobre autoficção e metaficção. “De onde vem a sua paixão por 
desaparecer?”, pergunta alguém ao narrador do livro logo em seu início. A obra 
narra a trajetória de André Pasavento, um escritor que, em um momento crítico 
da vida (divórcio, morte da filha por overdose, suicídio dos pais), decide 
desaparecer. Convidado para um encontro literário, ele passa a criar no 
processo de desaparecimento uma série de relatos ficcionais sobre seu 
passado e presente, incluindo o leitor em um jogo no qual não será passivo 
nem ativo. Aqui, como em toda a autoficção, o leitor é apenas convidado a se 
abrir para qualquer coisa, seja ela ficção ou não. Acreditar no jogo sem colocar 
fronteiras entre a realidade e o imaginário. Assim, ao citar o Dr. Pasavento 
como portador de uma voz modelo, a autora se compara a ele, incluindo-se no 
rol de autores que usam a terceira pessoa, mesmo que encoberta por um eu 
ficcional, para falar de si.  A própria Noemi Jaffe questiona, como leitora 
e crítica literária, o hibridismo entre realidade e ficção. Em capítulo intitulado 
“Ficção e realidade”, ela escreva: 
 

Faz parte do senso comum e, aparentemente, também da 
lógica, afirmar a separação entre ficção e realidade. A ficção é 
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falsa e a realidade é verdadeira. Mesmo assim, não existe 
consenso, nem pessoal, nem filosófico, nem epistemológico, 
sobre o significado da verdade, embora se diga, com muita 
facilidade, que a realidade é verdadeira. Da mesma forma, a 
própria ideia de realidade, ainda mais do que a de ficção, 
também é maleável e polivalente. Como, então, separar tão 
facilmente a realidade da ficção? E, principalmente, como 
estabelecer o que no passado é a realidade? (JAFFE, 2012, p. 
204). 

  
 Mais adiante, ela afirma que “é claro que o passado sempre contém 
ficção e não há como separar, nele, a invenção e o fato. Nem uma fotografia do 
passado está livre de conteúdo ficcional.” (JAFFE, 2012, p. 204). 
 Ela escreve pensando nos trechos já elencados, nos quais a mãe 
(perceba-se: a mãe, e não a minha mãe) enfeita a narrativa com fatos 
inventados ou irreais, que somente após um distanciamento temporal podem 
ser desvendados. Parece-me que a escrita de Lili Stern se faz da forma como 
queria Doubrovsky: recriar, no ato da escrita, experiências da própria vida, que 
renascem de outra forma na ficção. Não é relato autêntico do real, e sim uma 
reinvenção. Não quer ser fotografia, prefere ser pintura.  

 
A necessidade de separar a realidade da ficção está muito 
mais ligada a uma fraqueza do que a uma clareza. A entrada 
da ficção na realidade, a aceitação de sua inseparabilidade é 
perturbadora para os limites que cada um estabelece para si, e 
isto em ambos os lados. Tanto para aqueles que insistem em 
expulsar a ficção, como a mãe, como para os que insistem em 
expulsar a realidade, como a filha. Se a filha se incomoda tanto 
com o fato de que há um consenso em acatar a realidade como 
verdade e a ficção como mentira, é porque, de alguma forma, 
ela aceita essa separação. (JAFFE, 2012, p. 205). 

 
 A filha, escritora, quer expulsar a realidade e criar, mesmo para o relato 
autobiográfico da mãe, uma ficção. Daí o objetivo do uso da terceira pessoa. 
Ela é narradora, não testemunha. A mãe, ao contrário, pretende ser fiel, mas 
não o é pelas falhas da memória fragmentada pelo trauma. Ela é vítima, não 
historiadora. 
 

O certo é que a mãe, por ter vivido tão maciçamente algo que é 
inapelavelmente real, não suporta as intervenções súbitas do 
inesperado em seu cotidiano tão bem armado, e as rechaça 
como ficção. E a filha, por ter tido uma mãe que viveu esta 
verdade, por não tê-la vivido, por só conhecer os fatos 
parcialmente, no passado e por alguém que prefere esquecê-
los a lembrá-los, precisa ficcionalizar quase tudo o que vive e 
acaba rechaçando os limites do real como impertinências 
opressivas. Mas nada, felizmente, é tão claro ou fácil. (JAFFE, 
2012, p. 205-6). 
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E assim Noemi Jaffe retrata, na escrita, seu objetivo com a presente 
obra: ela quer reviver, na escritura, o que a mãe quis esquecer escrevendo. E 
justifica a mãe: 

 
Há uma dimensão na vivência do sofrimento que não é mesmo 
passível de invenção e narrativa. É o que é, é o que foi, foi o 
que é. [...] Como habitar esta dor, depois que ela termina, 
depois que a “vida continua”? Como localizá-la em si? O outro 
parte, some, morre, desparece, mas a dor que se sentiu fica ali. 
O outro deixa a dor para quem a viveu e ela não tem nome 
nem lugar e não pode tornar-se história. Quem ouve a pedra, 
emudece. Caminha-se com ela, mas não é possível 
transformá-la em mais nada. (JAFFE, 2012, p. 206). 

 
 Noemi percebe, enquanto escritora e humana, que talvez “existam 
coisas que não podem ser contadas. Por ninguém”. Deve-se, portanto, contá-
las sem o compromisso com o real, sem a necessidade de documentar todos 
os fatos. A autoficção tem aí sua dupla meta: recriar a vida e recontar a vida 
que não pode ser contada. 
 
 
Considerações finais 
 
 “Aqui, lá” é o título da última parte de O que os cegos estão sonhando?. 
Escrito por Leda Cartum, ela escreve em primeira pessoa. “Em fevereiro de 
2009, quando entramos juntas em Auschwitz, minha mãe e eu, não senti nada” 
(JAFFE, 2012, p. 231). A representante da terceira geração discorre sobre o 
espaço temporal e sentimental entre ela e a avó, que ali viveu dias nunca 
esquecidos. Nunca superados. Ao mesmo tempo, ela não sabia o que 
escrever, nem o que dizer, “como se todas palavras tivessem secados”. 
 

Ser neta de sobrevivente é ter uma relação indireta com este 
sofrimento que possibilitou a minha existência. Porque há entre 
mim e o sofrimento um intermédio, alguém que já desbravou o 
matagal sórdido do trauma: nasci numa clareira, o terreno 
limpo e pronto, bem cuidado, porque meus pais se 
encarregaram de tirar as ervas daninhas, arar a terra, semear. 
[...] (JAFFE, 2012, p. 234). 

 
 Leda Cartum, assim como faz por vezes a própria Noemi Jaffe, usa o 
“método” de Art Spiegelman em Maus: veste a máscara de judeu que sofreu na 
pele os horrores do Holocausto. Nessa grafic novel, a única a ganhar o prêmio 
Pullitzer até hoje, Spiegelman se utiliza do antropomorfismo para caracterizar 
os personagens. Assim, os judeus são os ratos, os alemães são os gatos, os 
poloneses são os porcos, os cães são os estadunidenses, os franceses são 
sapos, ciganos são borboletas, e assim por diante. Em um quadro 
metalinguístico, o autor representa a si próprio desenhando os quadros sobre 
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uma montanha de ratos mortos. Na janela do apartamento, uma torre de vigia, 
semelhante às dos campos. Ele é um homem, não um animal, mas usa uma 
máscara de rato. 
 

Não somos cúmplices da guerra ou dos campos de 
concentração, porque não estivemos ali, porque viemos depois; 
mas somos todos cúmplices desta lembrança. Todos nós 
dividimos entre nós este peso do que aconteceu com aqueles 
que eram como nós: e é preciso que consigamos, através 
desta cumplicidade, acreditar que aconteceu aquilo que não 
podemos conceber (JAFFE, 2012, p. 236). 

 
 A filha e a neta, ausentes no fato do trauma, presenciam pela memória 
hereditária a dor do espaço traumático. E as três gerações serviram da escrita 
e do espaço biográfico para tentarem sanar essa dor. Há apenas uma certeza: 
“É preciso esquecer, é preciso esquecer”. Mas como se narrar é 
inevitavelmente lembrar? 
 Devido a isso, Noemi Jaffe constrói o livro a partir de perguntas, a 
começar pela inicial, que dá título à obra: o que os cegos sonham?, isto é: 
podemos julgar quem atravessou o inferno e voltou de lá para nos contar como 
é? A ficção que Lili inclui em sua narrativa é erro, equívoco, ou apenas uma 
forma de viver, de sobreviver, de esquecer ou de ao menos se lembrar de uma 
forma mais bonita? Independente disso, julgaremos essa mulher? 
 De fato, notar-se-á na narrativa que as palavras não dizem muito. Mas 
isso não é o importante. Importa-nos isso: as palavras cabem aqui? Isto cabe 
em palavras? 
 E finalizo com a oração que Noemi Jaffe escreve no penúltimo capítulo 
de seu ensaio. 
  

Que o passado não seja uma cebola. Que as mulheres que 
assavam doces enquanto esperavam a chegada dos nazistas 
possam permanecer ali, no lugar e no tempo em que elas 
fizeram isso, e que não as perturbemos com nossa entrada 
teimosa em sua vida, já tão saturada de fatos. Será que elas 
ainda precisam que as mulheres do futuro as venham 
sobrecarregar ainda mais? Que as mulheres do passado 
fiquem lá, escrevendo seus nomes em suas malas, com 
canetas que emprestaram do sapateiro, do vizinho, do 
tipógrafo. E que nós, as mulheres de agora, lembremos delas 
como se faz uma carícia, sem invadir suas tarefas, seu pesar. 
Que guardemos conosco a tinta destas canetas, o perfume dos 
doces que se assavam e possamos usá-los em nossas cartas, 
nosso fogão, sem com isso trazermos essas mulheres de novo 
para a vida, sem ressuscitarmos nada. Que possamos deixar a 
morte lá, sozinha, no lugar que ela ocupou. Que a morte não 
venha do passado para assustar a vida de agora. Que o agora 
respeite só o fumo do passado e que esse ar o irrigue como 
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uma brisa. Que as avós fiquem sossegadas. (JAFFE, 2012, p. 
226). 

 
“O esquecimento é a única vingança e o único perdão” (JAFFE, 2012, p. 

227), mas a escrita pode ser a única saída, e a única cura. 
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