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Resumo 

 

O objetivo deste trabalho é apresentar um estudo dos textos literários de Annie Ernaux, 

tendo como fio condutor seu projeto de escrita, que se revelou, ao longo desta pesquisa, 

ser não só de caráter literário, mas também social, político, feminista. Para a autora, a 

escrita literária está ligada a ideias como verdade e realidade, palavras tão difíceis de 

definir quanto a literatura. Na busca por um estilo próprio, Ernaux decidiu-se, então, por 

aproximar-se o máximo possível do real, relatando exclusivamente acontecimentos 

verídicos, usando uma linguagem desprovida de qualquer ornamento que afastasse sua 

escrita da bruta realidade social de seus pais, pequenos comerciantes, integrantes da classe 

popular. Este trabalho apresenta, então, um estudo do gênero autobiográfico, no qual se 

insere a maior parte dos escritos de Annie Ernaux; além de uma análise de alguns de seus 

textos literários, selecionados de forma a dar uma visão global de sua trajetória como 

escritora e de sua contribuição para o enriquecimento das formas de escritas de si. 

 

Palavras-chave: Annie Ernaux, literatura francesa, autobiografia, escritas de si. 
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Abstract 

 

The objective of this work is to present a study of the literary texts of Annie Ernaux, 

having as a guiding thread her project of writing; which, during this research, revealed 

itself not only being of a literary nature, but also being social, political and feminist. 

According to the author, literary writing is linked to ideas such as truth and reality, words 

that are as difficult to define as literature itself. While searching for her own writing style, 

Ernaux decided to be as close to reality as possible, reporting only actual events, using a 

language deprived of any decoration that could affect her writing about the brutal social 

reality of her parents, small merchants, members of the lower class. Therefore, this work 

presents a autobiographical gender study, in which almost all writings of Annie Ernaux 

could be included, as well as an analysis of her literary texts, selected in such a way as to 

offer a global view of her trajectory as a female writer, in addition to her contributions to 

the enrichment of the forms of writing about one’s own self. 

 

Keywords: Annie Ernaux, french literature, autobiography, Self. 
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INTRODUÇÃO  

 

A escritora Annie Ernaux (nome de solteira: Annie Duchesne) nasceu em 1º de 

setembro de 1940, em uma família de origem camponesa e operária, na pequena cidade 

de Lillebonne, na região francesa da Normandia, onde os pais mantinham um comércio, 

gerenciado principalmente pela mãe, enquanto o pai continuava a trabalhar como operário 

para complementar a renda familiar. Nessa propriedade, que funcionava como bar, 

mercearia e também como residência familiar, eles viveram até que a filha completasse 

cinco anos de idade, ou seja, durante todo o período da Segunda Guerra Mundial. Em seu 

diário, Ernaux comenta o que ficou desse período em sua memória, não mais do que 

poucas impressões (imagens, sons), além dos fragmentos das histórias que ouvia da 

conversa dos mais velhos. 

 

Absence de souvenirs, sauf quelques-uns – le bombardement dans le bois. Juste la peur de 

mes petites années. 1944. J’ai quatre ans. C’est tout. Les V2, les “robots”, les alertes. Les 

récits affreux, “les oies couraient, elles n’avaient plus de plumes” – “dans le fauteuil du 

handicapé, il n’y avait plus personne”, etc. (ERNAUX, 2011a, PJ1 p. 18) 

 

Sua infância, porém, não deixou de ser marcada pela paisagem deixada pelas ruínas 

da guerra e a ideia de morte que ela representava2. A família deixa Lillebonne, no outono 

de 1945, e muda-se para a cidade de Yvetot, também situada na Normandia, onde Annie 

vive durante toda a juventude. Yvetot, à época, estava em plena reconstrução por ter sido 

parcialmente destruída durante os anos de guerra. 

Com o fim da Segunda Guerra Mundial, Yvetot é, para a família, promessa de paz 

e tranquilidade, de progresso e elevação do nível de vida. Nesse lugar, “a meio caminho 

entre a cidade e o campo”, seus pais adquirem outro comércio do mesmo tipo que o 

anterior. A parte residencial é, porém, ainda menor e menos reservada do que na 

propriedade de Lillebonne. Na cozinha, lugar de passagem entre o café e a mercearia, à 

vista dos fregueses, a família fazia todas as refeições e a menina fazia os deveres de casa. 

Os momentos de silêncio e de intimidade familiar eram poucos. 

                                                           
1 Para os textos que fazem parte da coletânea Écrire la vie, foram usadas as seguintes siglas: 

PJ: Photojournal 

LAV: Les armoires vides 

FG: La femme gelée 

LP: La place 

UF: Une femme 

JSN: “Je ne suis pas sortie de ma nuit” 

PS: Passion Simple 
2 Enfant, j’ai été très marquée par les ruines de la guerre, par ce paysage informe avec ce qu’il véhiculait d’idée de 

mort, de possibilité de mourir sous les bombardements. (ERNAUX, 2014, p. 17) 
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Le café-épicerie de mes parents était situé dans un quartier décentré, à mi-chemin entre la 

ville et la campagne. Il y avait encore une ferme à cinquante mètres. Le commerce occupait 

pratiquement toutes les pièces, nous n’avions à nous qu’une petite cuisine entre le café et 

l’épicerie, une grande chambre en haut, une petite à côté, et un grenier avec une mansarde. 

De plain-pied avec le café se trouvait la cave, un cellier en réalité. La cour, par laquelle on 

entrait dans le café, était remplie de bâtiments divers, qu’on appelle des “loges” au pays de 

Caux, un poulailler, ça aurait pu être un café-épicerie de campagne... (ERNAUX, 2014, p. 

21) 

 

Assim como o espaço doméstico é devassado, o pátio externo, entrada do café, 

também é compartilhado, apertado e barulhento como um galinheiro. Trata-se de uma 

habitação popular, sem conforto nem privacidade. Além disso, para manter o negócio, os 

pais são obrigados a dedicar a maior parte de seu tempo ao comércio, da manhã à noite, 

de segunda a sábado, sem direito a férias, com poucas opções de entretenimento e quase 

impossibilitados de viajar: “On ne voyageait jamais, mes parents ne prenaient jamais de 

vacances.” (ERNAUX, 2014, p. 14) 

Apesar de não passarem por privação alimentar, podendo inclusive se dar ao luxo 

de ajudar os fregueses em dificuldade vendendo a crédito e pagar uma escola particular 

para a filha única, a baixa classe média a que tinham ascendido como pequenos 

proprietários não estava muito distante do mundo de trabalho braçal e pouca educação 

dos operários e trabalhadores rurais, seus principais fregueses. O trabalho duro não 

resultava em fartura nem em tranquilidade econômica. 

 

Mes parents avaient eux-mêmes été ouvriers, ils avaient de grandes difficultés à “y arriver” 

(ils comptaient tous les jours la recette, avec angoisse...), ne fermaient jamais leur commerce, 

trimaient comme des fous. Apparemment, ils faisaient partie d’une petite classe moyenne, 

mais ils étaient profondément du côté mi-prolétaire mi-paysan. Entre eux, ils parlaient 

normand. Leur mémoire, comme celle de toute la famille, était celle de la pauvreté, de l’école 

quittée à douze ans, de l’usine, du Front populaire, dont je ne les ai jamais entendus parler 

qu’avec une grave émotion. (ERNAUX, 2003, p. 62-63) 

 

A realidade de sua família tanto paterna quanto materna é a de um mundo sem 

acesso à educação ou à cultura. Seu pai e sua mãe tiveram, aliás, histórias familiares muito 

parecidas. Filhos de camponeses, frequentaram a escola até os 12 anos de idade, quando 

então começaram a trabalhar como operários. Após o casamento, a aquisição do pequeno 

comércio representou para ambos uma significativa ascensão social, inclusive se 

comparados à grande parte dos clientes frequentadores do café. Entretanto, a ascenção 

social dos pais, em relação ao resto da família de trabalhadores rurais e operários, não os 

livrava da angústia de poder voltar um dia às mesmas privações. Na memória, ainda 
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estavam a pobreza, o abandono escolar, o trabalho na usina. Na linguagem, ainda o 

mesmo dialeto e a ignorância do francês considerado correto.  

Aos 9 ou 10 anos de idade, Annie, que acreditava até então ter sido a única filha de 

seus pais, descobre, através da conversa da mãe com uma cliente, que eles já haviam 

perdido uma filha, “mais boazinha” que ela3, alguns anos antes do seu nascimento. O 

episódio será desenvolvido no livro L’autre fille, lançado em 2011, em formato de carta, 

endereçada à irmã morta. Quarenta anos depois da descoberta, a morte por difteria da 

irmã aos 6 anos de idade ainda causa raiva e revolta contra a ignorância e a pobreza dos 

pais. Ela escreve em seu diário no dia 14 de abril de 1990: 

 

Je sais – depuis quelques années – que ma soeur est morte le 14 avril 1938. Toujours autant 

de colère, de révolte, devant l’attitude, le récit de ma mère tel que je l’ai entendu, à 9 ou 10 

ans : “une petite sainte” qui en mourant a dit “je vais retrouver la Sainte Vierge et le Bon 

Jésus”. (...) L’inacceptable. Ici j’en pleure encore, à 50 ans bientôt. (ERNAUX, 2011a, PJ p. 

17)  

 

Annie cresceu em meio à diversidade dos clientes do café e da mercearia, exposta 

a suas histórias familiares, às cenas degradantes dos fregueses que bebiam demais. A 

autora diz ter começado nesta época uma consciência prática das diferenças de classe, 

aprofundada pelo contato com uma classe mais abastada, na escola particular que 

frequentava e, mais tarde, no meio universitário. Trata-se, enfim, de “uma experiência 

precoce e contínua da realidade das lutas de classes” (ERNAUX, 2003, p. 64). 

 

J’ai été immergée très tôt dans une communauté de gens. Vivre du matin au soir avec des 

clients d’une épicerie-café, sans intimité familiale ou presque c’était le sentiment d’être 

traversée, très tôt, par toutes sortes de conversations et de langages. Ensuite, changer de classe 

sociale, c’est-à-dire changer de monde, dispose à observer, à se poser cette question. Les 

clivages sociaux restent toujours très forts. La société française demeure une forme 

d’aristocratie avec ses fastes, son décorum, ses classements… (ERNAUX, 2016b) 

 

Ernaux estudou no pensionato Saint-Michel, escola de freiras situada no centro da 

cidade de Yvetot, dos 6 aos 18 anos de idade. É na escola que descobre um mundo de 

hábitos e linguagem muito diferente do seu e vê o meio social em que vive estigmatizado 

e inferiorizado por colegas e professores. É também onde aprende o pensamento abstrato, 

a língua escrita e perde o que lhe resta do dialeto usado em casa pelos pais. O aprendizado 

                                                           
3 (...) elle dit de toi elle était plus gentille que celle-là/Celle-là, c’est moi. (ERNAUX, 2011b, p. 16) 
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do “francês legítimo”4 e de novas regras de comportamento tem como consequência o 

afastamento progressivo do seu meio familiar e a inauguração de uma vergonha social. 

A leitura, porém, não é encorajada na escola, por representar um perigo potencial, 

“a fonte de todos os desvios morais” (ERNAUX, 2013a, p. 23). Foi através de sua mãe 

que obteve, além do exemplo de alguém que demonstrava grande prazer em suas próprias 

leituras, a autorização e o incentivo de ler. Mesmo assim, a escola representa a ampliação 

de seu mundo. 

Ela vive em Yvetot até a entrada para a faculdade, quando então se muda para 

Rouen, para viver em um alojamento estudantil. Ao contrário dos pais, ela tem a chance 

de avançar nos estudos e fazer um curso superior. Na Faculdade de Letras, cresce seu 

desejo de escrever e de publicar. Obtém o diploma de ensino superior em Letras, em 1964, 

um ano depois de sua tentativa frustrada de publicação do romance L’arbre, recusado 

pela editora Seuil. Terminados os estudos, torna-se professora de colégio em Annecy, 

mais tarde no Centro Nacional de Ensino à Distância. 

 

(...) je suis entrée à vingt ans en fac de lettres à Rouen, avec un double objectif : enseigner le 

français et écrire un roman le plus tôt possible. Jamais je n’ai pensé que fille, femme, et née 

dans une famille populaire, non cultivée, écrire était une ambition que je ne pouvais pas 

nourrir. J’étais portée par la certitude que c’était avant tout une question de désir et de 

volonté. Entre vingt et vingt-trois ans, j’ai écrit des poèmes, des nouvelles et  un roman que 

j’ai envoyé aux éditions du Seuil, qui l’ont réfusé, à juste titre puis-je dire aujourd’hui. 

(ERNAUX, 2013a, p. 28) 

 

É também durante a faculdade que, aos 24 anos de idade, engravida e se submete a 

um aborto clandestino, que quase a leva à morte. Essa experiência aparece logo em seu 

primeiro livro publicado, Les armoires vides, e é tratada principalmente em L’événement. 

Nesse mesmo ano, em 1964, casa-se com Philippe Ernaux, muda-se para Annecy (na 

região de Haute-Savoie, a mais de 700 Km de Yvetot) e tem o primeiro de seus dois filhos 

(seu segundo filho nascerá quatro anos depois), Éric e David. O casamento com um rapaz 

da alta burguesia marca definitivamente sua passagem a outro mundo social. Morando 

longe de Yvetot, adquirindo gostos e hábitos muito diferentes daqueles aprendidos na 

casa dos pais, Ernaux diz ter sido, os primeiros anos do casamento, o período de maior 

sentimento de culpa pelo afastamento do meio social familiar, culpa agravada, depois, 

com a morte do pai, em 1967. Essa perda tem uma influência importante na sua escrita. 

                                                           
4 C’est par l’école et surtout les livres que j’ai acquis le français légitime, correct, le beau langage. (ERNAUX, 2014, 

p. 28-29) 
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O livro La place, em que a autora fala do pai, é considerado um marco importante em sua 

obra. 

 

Le moment où j’ai éprouvé le plus de culpabilité, c’est dans les premières années de mon 

mariage, quand j’ai quitté complètement mon milieu, en allant vivre en Haute-Savoie, en 

devenant prof et en me voyant vivre comme la bourgeoisie culturelle. C’était un peu avant 

1968. Je ne m’aimais pas, je n’aimais pas ma vie. Mon père venait de mourir. Au lycée de 

Bonneville, je voyais avec clarté les différences entre les élèves, de langage, d’aisance, et de 

réussite évidemment, liées à leur origine sociale. Dans certaines filles, c’était moi que je 

retrouvais, les bonnes notes et la gaucherie, une espèce de rétractation vis-à-vis des profs, 

parce qu’on n’appartient pas au même monde. Écrire a pris, dès 1967, la perspective d’un 

dévoilement de tout cela à travers mon histoire. (ERNAUX, 2003a, p. 57-58) 

 

Em Annecy, Annie Ernaux escreveu seus dois primeiros textos, Les armoires vides 

e Ce qu’ils disent ou rien. Todos os outros foram escritos na sua atual casa, em Cergy, 

cidade da periferia de Paris, para onde se muda em 1977 com o marido, e continua a viver, 

mesmo depois da separação, no início dos anos 80, e, mais tarde, da partida dos filhos 

que vão estudar em Paris. É sobre Cergy e seus habitantes que Ernaux escreve em Journal 

du dehors e La vie extérieure, na tentativa de captar a realidade desse lugar sem marcas 

de passado e de história, pois trata-se de uma cidade nova, construída na década de 70 

para abrigar a crescente população de Paris. 

Informações sobre sua vida e de seus familiares, seus leitores conhecem 

principalmente através de seus textos literários, sempre baseados em suas experiências 

pessoais. Ernaux também é uma diarista assídua desde a adolescência, mas somente uma 

pequena parte de seus diários foi publicada até hoje. Além dos livros Se perdre e “Je ne 

suis pas sortie de ma nuit” – diários que manteve durante uma relação amorosa e durante 

a doença de sua mãe, respectivamente –, Ernaux publicou apenas alguns outros trechos 

esparsos na coletânea Écrire la vie, lançada em 2011, como parte da coleção Quarto, da 

editora Gallimard5. Nessa edição, após uma carta da autora, justificando suas escolhas e 

apresentando o livro, o leitor tem acesso a uma seleção de fotos, acompanhadas por 

passagens transcritas de seu diário íntimo. Essa composição de fotos e trechos de diário 

formam o que ela chama, no sumário do livro, de “Photojournal”, apresentado como um 

substituto à sua biografia: “À une biographie, qui laisse souvent une impression décevante 

                                                           
5 La collection « Quarto », dirigée par Françoise Cibiel depuis 1995, rassemble des recueils et des œuvres intégrales 

de classiques (anciens et contemporains, français et étrangers) de la littérature et des sciences humaines, dans des 

éditions brochées volumineuses et souples — telles qu'on les pratique en France depuis la fin des années 1970. 

À ses débuts, la collection affiche une triple ambition : éditer des livres de référence, réunir des textes d'historiens 

autour d'un thème central, proposer enfin, plus simplement, un ensemble cohérent d'œuvres littéraires d'un même 

auteur en un volume. 

(site internet Gallimard : http://www.gallimard.fr/Divers/Plus-sur-la-collection/Quarto/(sourcenode)/116250 ) 

http://www.gallimard.fr/Divers/Plus-sur-la-collection/Quarto/(sourcenode)/116250
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par son caractère purement factuel, j’ai préféré l’alliance de deux documents personnels, 

l’album photo et le journal intime : une sorte de photojournal.” (ERNAUX, 2011a, PJ p. 

8) 

Outra fonte de informação importante sobre a vida da autora, suas ideias e seu 

projeto de escrita são as muitas entrevistas que concedeu, em forma de reportagem escrita, 

de documentário6, de troca de e-mails7, de participação em eventos ou programas de 

televisão. Leonor Arfuch comenta a importância da entrevista para o conhecimento de 

personalidades como escritores. 

 

Efetivamente, desde seu nascimento incerto, provavelmente na segunda metade do século 

XIX, como maneira de resguardar e autenticar palavras ditas na imprensa, a entrevista se 

revelou como um meio inestimável para o conhecimento das pessoas, personalidades e 

histórias de vidas ilustres e comuns. Talvez menos fantasiosa do que a biografia, ancorada na 

palavra dita, numa relação quase sacralizada, sua afirmação como gênero derivou justamente 

da exposição da proximidade, de seu poder de brindar um “retrato fiel” (...) (ARFUCH, 2010, 

p. 151-152, grifos da autora) 

 

Arfuch atesta, nesse ensaio, o valor da entrevista com escritores, como um território 

biográfico privilegiado, em que o autor, ao falar sobre seus livros, acaba articulando-os 

com sua vida pessoal. No documentário Les mots comme des pierres, difundido pelo canal 

France 3 em 2013 e lançado no ano seguinte em texto impresso com o título de Le vrai 

lieu, por exemplo, há alguns testemunhos de Annie Ernaux sobre os lugares onde morou 

e sua ligação com a escrita. Nesse documento, inclusive (e principalmente), Ernaux fala 

sobre  seu projeto literário, sobre a importância da escrita em sua vida, chegando a defini-

la como o lugar que está acima de qualquer outro, por contê-los todos, seu “verdadeiro 

lugar”: “(...) elle, l’écriture, est ‘mon vrai lieu’. De tous les lieux occupés, le seul 

immatériel, assignable nulle part, mais qui, j’en suis certaine, les contient tous d’une 

façon ou d’une autre” (ERNAUX, 2014, p. 12). A obra literária de Annie Ernaux, baseada 

principalmente em suas experiências como mulher e trânsfuga social8, é hoje reconhecida 

pela crítica que já a homenageou com o prêmio Renaudot de 1984, por La place, os 

prêmios Marguerite-Duras et François-Mauriac, em 2008, por Les années, sua 

autobiografia mais abrangente, e ainda o prêmio da Língua francesa de 2008 e 

Marguerite-Yourcenar de 2017, pelo conjunto de sua obra. 

                                                           
6 A entrevista-documentário realizada por Michelle Porte teve sua transcrição publicada em livro, cujo título é Le vrai 

lieu. 
7 Trata-se do livro publicado em 2003 L’écriture comme un couteau. 
8 O termo, tomado emprestado de Pierre Bourdieu, é usado pela autora para indicar sua mudança de classe social. 

Oriunda de um meio popular, em que o estudo não era valorizado, ela ascende à elite intelectual francesa, primeiro 

como professora de literatura e, mais tarde, como escritora. 
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Depois da negação por parte da editora Seuil de publicar seu primeiro romance, 

Ernaux passa quase dez anos sem escrever: “Comment ai-je pu vivre de 1963 à 1972 sans 

écrire, c’est comme si j’avais fermé un placard, avec interdiction de l’ouvrir” (ERNAUX, 

2011a, PJ p. 70). Sua primeira publicação, o romance Les armoires vides, que assina com 

o nome de Annie Ernaux (assim como todos os seus livros posteriores), ocorre em 1974, 

pela editora Gallimard. Apresentado como romance, esse texto inaugural traça a trajetória 

social de Denise Lesur, filha única de pequenos comerciantes, da infância ao início da 

idade adulta. Sua história – marcada pelo afastamento de seu meio familiar, devido à 

evolução nos estudos e pela experiência traumática do aborto – aproxima-se em diversos 

pontos à da autora. O aborto aparece como um castigo, não só por ter renegado suas 

origens, mas também (e paradoxalmente) como consequência por ter sido criada nesse 

meio, sinônimo, para a menina, de ignorância e mau gosto.  

Ernaux retoma o tema do aborto em L’événement (2000). Dessa vez, o 

acontecimento é colocado como centro da narrativa e assumido não só como uma 

experiência pessoal, mas como A experiência, ou seja, o acontecimento de sua vida que 

se sobrepõe a todos os outros. A vergonha do meio familiar de origem volta ainda à tona 

em La honte (1997), cuja narrativa parte da cena em que a protagonista, aos doze anos de 

idade, vê o pai tentar enforcar a mãe, em um acesso de fúria. 

Os dois livros seguintes a Les armoires vides (1974) também são considerados 

romances pela escritora. Trata-se de Ce qu’ils disent ou rien (1977) e La Femme gelée 

(1981). O primeiro coloca em cena a jovem Anne, de dezesseis anos que, como Denise 

Lesur, se rebela contra seus pais e a estreiteza de seu meio familiar. Já em La Femme 

gelée, a protagonista é uma mulher adulta, professora, casada, mãe de dois filhos, que se 

vê presa, enrijecida pela rotina da vida de casada. Um ano depois da publicação desse 

livro, Ernaux separa-se do marido. Em uma entrevista, ela fala da dificuldade de conciliar, 

naquela época, o trabalho como professora, o casamento e a maternidade, com o seu 

trabalho de escritora. 

 

Et je suis ramenée à une période de ma vie, entre vingt-cinq et quarante ans, pendant laquelle 

il m’a été très difficile d’entreprendre un travail d’écriture suivi, ma vie étant celle que 

menaient et continuent de mener nombre de jeunes femmes, avec toutes les apparences de la 

liberté et du bonheur : travailler au dehors (l’enseignement), s’occuper des enfants (deux), 

faire les courses et les repas. Lorsqu’on ne sait pas quand l’on aura deux ou trois heures de 

tranquilité pour écrire et que, si cela arrive, à tout moment on peut être dérangée, on ne peut 

pas s’immerger réellement dans un autre univers. Ou au prix d’une lutte incessante, avec soi 

surtout, pour ne pas renoncer. (...) À certains moments, je me demandais si je ne serais pas 

plus heureuse en cessant d’écrire, si je ne gâchais pas la vie de tout le monde, de mon mari 

et de mes enfants. (ERNAUX, 2003, p. 105, grifos da autora) 



17 

 

 

Tendo a mãe como exemplo, mulher de personalidade forte, principal responsável 

pelo negócio familiar, enquanto o pai fazia a maior parte das tarefas domésticas, a 

escritora critica, principalmente através de La femme gelée, o papel que é designado à 

mulher na sociedade. O sentimento de revolta pela condição da mulher é reforçado depois 

do aborto clandestino e da leitura de O Segundo Sexo, de Simone de Beauvoir. Ernaux 

chega a militar pela associação Choisir, movimento feminista fundado em 1971 por 

Simone de Beauvoir e Gisèle Halimi; entre 1972 e 1975, participa do MLAC 

(Mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception). Acaba, porém, 

afastando-se do movimento quando vai viver longe de Paris, por não encontrar em sua 

cidade um movimento que estivesse de acordo com suas ideias sobre o feminismo. Na 

verdade, Ernaux nunca se reconheceu no discurso que considerava essencialista e 

panfletário de grupos como o MLF (Mouvement de libération des femmes), nem 

concordou com a literatura que exaltava o feminino (ERNAUX, 2003, p. 95). Ela admite, 

contudo, que sua história de mulher interfere inelutavelmente em sua escrita. Com 

efeito, seus textos tratam principalmente de temas do universo feminino, abordando 

assuntos como o aborto, a maternidade e a sexualidade da mulher. 

 

(...) je suis persuadée qu’on est le produit de son histoire et que celle-ci est présente dans 

l’écriture. Donc, comptent le roman familial, le milieu d’origine, les influences culturelles et 

bien évidemment la condition liée au sexe. J’ai une histoire de femme, par quel miracle 

s’évanouierait-elle devant ma table de travail, ne laissant qu’un écrivain pur (notion étrange, 

d’ailleurs, car je crois plutôt que ce sont des choses très noires et complexes qui sont à 

l’oeuvre en écrivant)? (ERNAUX, 2003, p. 91) 

 

Depois de La femme gelée, a autora diz ter passado por um período de “difícil 

reflexão, que durou em torno de seis meses, sobre [sua] situação de narradora proveniente 

do mundo popular, e que escreve, como dizia Genet, na ‘língua do inimigo’, que utiliza o 

saber-escrita ‘roubado’ dos dominantes” (ERNAUX, 2003, p. 33). A partir de então, 

conclui que a única maneira de não trair mais uma vez o mundo de seus pais seria 

reconstituindo a realidade deles da forma mais precisa, mais justa possível. É então que 

se decide pela forma de La place (1983), livro em que descreve o momento da perda do 

seu pai, falecido em 1967. Apesar de explorar suas experiências pessoais desde seus 

primeiros textos, apresentados como romances pela autora, é somente a partir de La place 

que Ernaux deixa definitivamente de lado a ficção para assumir plenamente a postura de 

escritora que retrata apenas a realidade, acontecimentos que, “salvo erro de memória, são 



18 

 

verídicos em todos os seus detalhes”. A passagem do romance à autobiografia significaria, 

então, um reposicionamento tanto pessoal quanto político em relação à literatura. A autora 

parece ver essa mudança de forma bastante clara, chegando a propor uma divisão de seus 

livros em duas formas ou dois “modos de escrita”. 

 

J’ai l’impression de creuser toujours le même trou, dans mes textes. Mais je reconnais avoir 

différents modes d’écriture. Il y a eu d’abord la fiction, comme allant de soi, dans mes trois 

premiers livres publiés qui portaient la mention de “roman” à leur parution. Les armoires 

vides, Ce qu’ils disent ou rien et La femme gelée. Puis, une autre forme, apparue avec La 

place, qui pourrait être qualifiée de “récit autobiographique” parce que toute fictionnalisation 

des événements est écartée et que, sauf erreur de mémoire, ceux-ci sont véridiques dans tous 

leurs détails. (ERNAUX, 2003, p. 22-23) 

 

Com efeito, La Place marca tanto uma mudança de postura da autora, que passa a 

assumir suas histórias como verdadeiras e pessoais, como também uma mudança em seu 

estilo literário. A narrativa sobre seu pai, um homem comum, cuja infância foi marcada 

pela falta, tanto material quanto cultural, apresenta-se sem excessos, sem floreios. O que 

importa não é mais a beleza, a emoção, mas a precisão, a exatidão, uma “distância 

objetivante”, como diz a autora. 

 

(...) le seul moyen juste d’évoquer une vie, en apparence insignifiante, celle de mon père, de 

ne pas trahir (lui, et le monde dont je suis issue, qui continue d’exister, celui des dominés), 

était de reconstituer la réalité de cette vie à travers des faits précis, à travers les paroles 

entendues. (...) Il n’était plus question de roman, qui aurait déréalisé l’existence réelle de mon 

père. Plus possible non plus d’utiliser une écriture affective et violente, donnant au texte une 

coloration populiste ou misérabiliste, selon les moments. La seule écriture que je sentais 

“juste” était celle d’une distance objectivante, sans affects exprimés, sans aucune complicité 

avec le lecteur cultivé (...). C’est ce que j’ai appelé dans La place “l’écriture plate”, celle-là 

même que j’utilisais en écrivant autrefois à mes parents pour leur dire les nouvelles 

essencielles. (ERNAUX, 2003, p. 33-34) 

 

Essa mudança altera toda sua obra subsequente. O que a autora chama de “escrita 

plana”, “sem afetos”, torna-se, então, seu estilo, sua marca. Uma escrita que poderíamos 

chamar de reparadora, já que é dessa forma, “sem nenhuma cumplicidade com o leitor 

culto”, que Ernaux diz poder reaproximar-se de seus pais e de seu meio social de origem. 

Não só no conteúdo, mas principalmente na forma e na linguagem, seus textos revelam 

seu dilaceramento entre duas classes sociais, a classe popular – de seus pais, de sua 

infância, dos dominados – e o mundo burguês, da elite intelectual de que faz parte, o 

mundo dos dominantes, dos que se vêem autorizados a ditar as regras do bom gosto e da 

boa literatura. Vê-se em sua escrita um depuramento da linguagem e um aprofundamento 

da consciência de seu papel aprisionador ou libertador, do caráter político da literatura.  
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Assumindo seus textos como puramente autobiográficos (negando até mesmo a 

possibilidade de autoficção), Ernaux coloca-se inevitavelmente em um terreno perigoso, 

não só por falar de si, mas também por tratar de temas ainda hoje sensíveis, de forma 

extremamente aberta, clara, direta. Sua dedicação à literatura, “atividade luxuosa” criada 

e depurada pela classe dominante, minoritária e privilegiada, é motivo de culpa, mas 

também única forma de redenção, ao mesmo tempo sacrifício e salvação, lógica religiosa 

não ausente em seus textos literários. 

 

Je vois d’autres raisons à ce désir d’écrire “quelque chose de dangereux”, très liées au 

sentiment de trahison de ma classe sociale d’origine. J’ai une activité “luxueuse” – quel plus 

grand luxe en effet que de pouvoir consacrer l’essentiel de sa vie à l’écriture, même si cela 

est une souffrance aussi – et l’une des façons de la “racheter” est qu’elle ne présente aucun 

confort, que je paye de ma personne, moi qui n’ai jamais travaillé de mes mains. L’autre 

façon est que mon écriture concoure à la subversion des visions dominantes du monde. 

(ERNAUX, 2003, p. 48-49) 

 

Após a morte de sua mãe, em 1986, a autora escreve Une femme (1988), texto em 

que revela não só a história da mãe, mas também a de diversas mulheres que fizeram parte 

de sua vida e a influenciaram de alguma forma. Quase dez anos mais tarde, publica as 

páginas do diário que manteve durante os dois anos de internação da mãe em um hospital, 

com o Mal de Alzheimer. O título “Je ne suis pas sortie de ma nuit” foi tirado de uma 

carta que a mãe havia começado a escrever a uma amiga ou parente no início da doença. 

Trata-se, pois, de seu último traço de escrita.  

Da mesma forma, Se perdre (2001) agrupa as anotações datadas da época em que 

manteve um caso com um homem casado, experiência que já havia sido contada em 

Passion simple (1992), narrativa que trata da paixão em sua forma pura, arrebatadora, 

inexplicável. A aparição, ainda em vida da autora, desses fragmentos de diário íntimo, 

muito tempo depois da publicação de suas narrativas correspondentes, surpreende leitores 

e crítica por não ser uma prática usual na França. Como diz Philippe Lejeune, “é uma 

conduta realmente original, que as pessoas não conseguiam encaixar nos esquemas de 

conduta que eles conheciam”9 (ERNAUX&LEJEUNE, 2004, p. 255). São textos 

publicados em formato tradicional de diário que, para Ernaux, apresentam-se, de alguma 

forma, como algo fechado, provido de uma verdade diferente daquela buscada nas 

narrativas autobiográficas. 

                                                           
9 Texto no original: c’est une conduite vraiment originale, que les gens n’arrivaient pas à ramener aux schémas de 

conduite qu’ils connaissaient 
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Assim como Passion simple, L’occupation (2002) fala de uma paixão amorosa. O 

livro retrata a época em que esteve ocupada com o ciúme doentio por um homem, com 

quem já havia rompido e que começava uma relação com outra mulher.  L’usage de la 

photo (2006) também conta uma história de amor, mas de uma maneira diferente e 

original. O livro, idealizado e concebido em parceria com o escritor e companheiro, à 

época, Marc Marie, é composto de pequenos textos escritos a partir de fotos que o casal 

tirava após o sexo, das cenas formadas principalmente por suas roupas emaranhadas e 

espalhadas pelo chão. É também nesse livro que Ernaux evoca o câncer que teve no seio, 

experiência brutal com que se depara face à possibilidade da morte. 

 

En 2003, quand j’étais en chimiothérapie pour un cancer du sein, j’ai rencontré Marc Marie. 

Nous sommes devenus amants. Onze ans plus tôt, dans Passion Simple, j’exprimais le désir 

de conserver le tableau formé par les objets et les vêtements en désordre après l’amour. Cette 

fois, l’idée m’est venue un matin de prendre en photo cette sorte de tableau, cet étrange 

paysage, éphémère. Nous avons décidé de continuer à prendre des photos des lieux où nous 

avions fait l’amour et, quelques mois après, de commenter chacun de notre côté, à notre guise, 

quatorze de ces clichés. Ainsi est né cet “usage écrit” de la photo contre le temps et contre la 

mort, dont l’aile sur moi était à ce moment très présente. (ERNAUX, 2003, p. 147) 

 

Distanciando-se bastante do estilo e conteúdo de seus outros livros, Ernaux escreve 

Journal du dehors (1993). Trata-se de um tipo de “diário externo”  em oposição ao diário 

íntimo (em francês, journal intime) – em que a escritora descreve pequenas cenas a que 

assiste como observadora do cotidiano da cidade de Cergy. Um texto que, segundo a 

própria autora, apesar de sua linguagem aparentemente imparcial, distante e objetiva, 

revela muito dela própria: “C’est un journal intime extérieur”, diz a autora em entrevista 

à editora Gallimard (ERNAUX, 2004b). Nessa mesma linha, Ernaux escreve La vie 

extérieure (2000). 

Quatro anos mais tarde, contrariando sua tendência em concentrar-se em períodos 

relativamente curtos de sua vida para elaborar seus livros, Ernaux publica Les années 

(2004), cuja narrativa estende-se por mais de sessenta anos de sua existência. 

Depois de L’autre fille (2011), pequeno livro em que fala de/com a irmã morta, 

Ernaux lança seu último livro publicado até então, intitulado Mémoire de fille (2016). 

Nessa narrativa, a autora resgata o ano de 1958 (aos 17, 18 anos), quando trabalhou como 

monitora em uma colônia de férias. A sexualidade feminina é o tema principal desse texto 

em que Ernaux rememora sua primeira noite com um homem, experiência nada 

romântica, ao contrário, humilhante, violenta e traumática, consequência de sua total 
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ignorância em assuntos de sexo, tema tabu em grande parte das famílias da época, 

principalmente nos meios populares. 

Annie Ernaux, na verdade, revelou desde o princípio uma preocupação histórica, 

social e política que vai muito além da autoanálise. Com efeito, ao narrar suas 

experiências de vida, ficcionalizadas ou não, a autora diz não buscar a interioridade, nem 

o autoconhecimento. Segundo ela, seu trabalho visa, ao contrário, alcançar um eu coletivo 

(já que o universal seria impossível) e, principalmente, “colaborar com a subversão das 

visões dominantes do mundo” (ERNAUX, 2003, p. 48-49). Através de suas memórias, 

de suas vivências, de suas histórias pessoais e familiares, Ernaux procura uma melhor 

compreensão do que está a sua volta, das questões sociais que a incomodam, 

contribuindo, com isso, para mudanças, reposicionamentos, deslocamentos, daquilo que 

é visto por muitos como natural, imutável, eterno.  

Seus textos recebem, da crítica, as mais variadas denominações como romance, 

romance autobiográfico, autoficção, biografia, narrativa de filiação, autobiografia, diário 

íntimo, diário externo, autossociobiografia (THUMEREL, 2004). Ao transformar suas 

experiências pessoais e reais em textos construídos, que podem naturalmente ser lidos 

como romance (pelo grau de trabalho com a linguagem e de efeitos produzidos), histórias 

narradas e vividas acabam por se embaralhar. Neste sentido, embaralham-se também as 

noções de autobiografia e romance, realidade e ficção, como assume Ernaux nessa 

passagem sobre sua paixão amorosa relatada no livro Passion simple: 

 

Tout ce temps, j’ai eu l’impression de vivre ma passion sur le mode romanesque, mais je ne 

sais pas, maintenant, sur quel mode je l’écris, si c’est celui du témoignage, voire de la 

confidence telle qu’elle se pratique dans les journaux féminins, celui du manifeste ou du 

procès-verbal, ou même du commentaire de texte. (ERNAUX, 2011a, PS p. 667) 

 

Em suma, a obra de Annie Ernaux revela-se, a cada nova publicação, um terreno 

bastante fértil para a reflexão sobre as diversas (infinitas?) possibilidades das escritas de 

si. O objetivo deste trabalho é fornecer elementos que contribuam para a reflexão sobre a 

escrita autobiográfica, a partir da literatura de Annie Ernaux, o que inclui não só suas 

narrativas, mas também seus diários, seus ensaios, seus depoimentos. 

No capítulo “Escritas de si, escrita do real”, são apontadas ideias de alguns teóricos 

a respeito da autobiografia e outros gêneros ligados à escrita referencial. O objetivo seria, 

inicialmente, apresentar um histórico tanto do gênero autobiográfico, quanto da discussão 

em torno deste e de suas variações. Em seguida, desenvolver uma breve discussão sobre 
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a noção de real e sua relação com a literatura, baseada em ensaios de Roland Barthes, mas 

sem perder de vista as ideias da própria autora sobre o tema. 

Nos capítulos seguintes, a ideia é analisar textos cujas formas são bastante 

diferentes umas das outras, ora aproximando-se ora distanciando-se de alguns gêneros 

autobiográficos já conhecidos, como o romance autobiográfico, a narrativa de filiação, o 

diário, a autobiografia stricto senso. 

O capítulo “O romance autobiográfico: Les armoires vides” traz uma leitura de um 

dos livros da autora de sua primeira fase, época em que romanceava suas experiências. 

Nesse livro já se encontram os principais temas abordados em sua obra. A análise 

apresenta um paralelo entre algumas ideias do filósofo Jacques Derrida, a respeito das 

Confissões de Rousseau e Agostinho, e a questão da culpa que permeia toda a narrativa 

dessa primeira publicação de Annie Ernaux. 

Em “A guinada autobiográfica: La place”, é analisado esse livro que representa um 

importante marco tanto no conteúdo quanto na forma dos textos de Annie Ernaux. É a 

partir dele que a autora opta por narrar somente o que aconteceu, ou o que foi registrado 

em sua memória, além de inaugurar o que chama de “escrita plana”. Segundo Dominique 

Viart, trata-se de uma “narrativa de filiação”, isto é, um tipo de autobiografia em que o 

autor apoia-se no relato da vida de outra pessoa, de quem se sente herdeiro, para falar de 

si, pois é através da história do pai que a autora revela suas origens e explica, de certa 

forma, sua própria história. 

“Histórias de mulher: Mémoire de fille e La femme gelée” traz uma análise dos 

livros  que provocam uma reflexão sobre a situação da mulher na sociedade de hoje, em 

que a “dominação masculina”10 ainda é real. Em Mémoire de fille, a sexualidade feminina 

é abordada de forma direta, expondo preconceitos e violências, sobretudo simbólicas, que 

se repetem até hoje. Em La femme gelée, é a situação da mulher casada que é colocada 

em questão, mostrando a dificuldade de realização da mulher fora do casamento e da 

maternidade. 

 “Reinventando o diário: ‘Je ne suis pas sortie de ma nuit’ ” traz uma reflexão sobre 

a escrita diarística e sua publicação por parte de escritores, a partir de uma comparação 

desse texto – composto por trechos de seu diário íntimo, relativos ao período em que a 

mãe esteve internada em uma clínica com Mal de Alzheimer, onde veio a falecer – e a 

narrativa intitulada Une femme, que aborda o mesmo tema da doença e morte da mãe. 

                                                           
10 Nome de livro de Pierre Bourdieu. 
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Trata-se de dois tipos de texto, o diário e a narrativa, que fornecem formas e verdades 

diferentes a uma matéria comum. Além disso, é apresentada uma leitura pessoal de “Je 

ne suis pas sortie de ma nuit”, escrita diarística que pode ser lida, porém, como um 

romance cuja estrutura imagética aproxima-se da Mnemosyne de Aby Warburg, um 

projeto monumental que conta a História da arte através de imagens. 

Dando prosseguimento ao estudo do caráter imagético da obra de Annie Ernaux, 

“Diferentes usos da fotografia: L’usage de la photo e Les années” analisa dois livros da 

autora, em que a fotografia tem papel primordial. L’usage de la photo foi a forma 

encontrada para contar de maneira oblíqua a experiência do câncer, enquanto que Les 

années é a sua autobiografia mais completa, em que conta sua vida a partir da descrição 

de fotos que marcam as várias etapas de sua existência. Les années é o livro de Annie 

Ernaux que conteria todos os outros. Sua proposta é a de representar a história de uma 

sociedade, de uma época, a partir da memória de uma mulher, mesclando narrativa 

histórica e autobiográfica. 

Como conclusão, um balanço desses anos de estudo no doutorado, descobertas e 

dificuldades ao longo do percurso da pesquisa, retomando algumas questões iniciais. 
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CAPÍTULO 1 - ESCRITAS DE SI, ESCRITA DO REAL 

 

1.1 As origens da autobiografia 

 

A origem do termo autobiografia data de 1779, de acordo com a escritora 

canadense Madeleine Ouellette-Michalska:  

 

A palavra apareceu no fim do século XVIII: Autobiographen na sua forma germânica em 

1779, e Autobiography na sua forma inglesa em 1809. A crítica francesa só incluiu a palavra 

no seu vocabulário na primeira metade do século XIX para designar a narrativa de sua própria 

vida.11 12 (OUELLETTE-MICHALSKA, 2007, p. 32) 

 

Entretanto, antes de se tornar “um fato literário admitido e reconhecido”13 

(OUELLETTE-MICHALSKA, 2007, p. 32), a prática autobiográfica é um fenômeno 

antigo na cultura europeia, principalmente a francesa, que, desde o século XVI, coloca o 

ser humano na posição de objeto principal de pesquisa e conhecimento, demonstrando 

uma predileção, tanto no romance quanto no ensaio, pela análise e introspecção, como no 

caso de Montaigne, em seus Ensaios: 

 

Quero que me vejam aqui em meu modo simples, natural e corrente, sem pose nem artifício: 

pois é a mim que retrato. Meus defeitos, minhas imperfeições e minha forma natural de ser 

hão de se ler ao vivo, tanto quanto a decência pública me permitiu. Pois se eu estivesse entre 

essas nações que se diz ainda viverem sob a doce liberdade das leis primitivas da natureza, 

asseguro-te que teria com muito gosto me pintado por inteiro e totalmente nu. Assim, Leitor, 

sou eu mesmo a matéria de meu livro: não é razão para que empregues teu vagar em assunto 

tão frívolo e vão. (MONTAIGNE, 2015, p.37) 

 

A vontade de mostrar-se “por inteiro e totalmente nu” parece, porém, não ser 

possível em uma nação em que não existe mais “a doce liberdade das leis primitivas da 

natureza”. Mas apesar de admitir a impossibilidade da totalidade, Montaigne ainda 

considera ser “[ele] mesmo a matéria de [seu] livro”. 

Outro aspecto interessante nessa colocação de Montaigne está na associação de sua 

escrita à pintura, em especial ao autorretrato: “é a mim que retrato”, “teria com muito 

gosto me pintado por inteiro”. Da mesma forma, ao buscar as origens da prática 

autobiográfica, Ouellette-Michalska cita grandes pintores adeptos do autorretrato, como 

                                                           
11 Texto no original: Le mot est apparu à la fin du XVIIIe siècle : Autobiographen dans sa forme germanique en 1779, 

et Autobiography dans sa forme anglaise en 1809. La critique française n’inclut le mot dans son vocabulaire que dans 

la première moitié du XIXe siècle pour désigner le récit de sa propre vie. 
12 Os textos críticos em francês, citados neste trabalho, são traduzidos pela autora. 
13 Texto no original: La pratique autobiographique, liée au besoin de se dire à l’autre, existait bien avant de devenir 

un fait littéraire admis et reconnu. 
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Matisse, Rembrandt, Picasso, Miro, Frida Kahlo, Mondrian, Degas e Duchamp, que 

fizeram de si um “objeto de observação crítica”, buscando “alcançar o conhecimento 

universal a partir do conhecimento de si” (OUELLETTE-MICHALSKA, 2007, p.31). 

Para a autora, trata-se de uma forma de reflexão sobre os meios de representação, 

colocando em questão as relações entre a obra e o modelo (que neste caso é também o 

artista): “Para além do caráter narcísico do projeto, o autorretrato permite refletir sobre 

as relações entre a obra e o modelo e, em suas diversas abordagens, ele favorece o estudo 

dos meios de representação.”14 (OUELLETTE-MICHALSKA, 2007, p.32)  

Ela chama a atenção ainda para o fato de que personalidades francesas de diferentes 

domínios de atuação tenham aderido a essa empreitada. 

 

Um breve olhar permite perceber que a literatura pessoal, e as diversas formas que ela 

engloba, inscreve-se plenamente na tradição literária. As personalidades políticas e aqueles 

que frequentam os sistemas de poder sempre foram adeptos das memórias (La 

Rochefoucauld, Saint-Simon, de Gaulle, Churchill, Françoise Giroux, Pierre Elliot Trudeau). 

Os literatos também não ignoraram o gênero: Chateaubriand (Mémoires d’outre tombe). 

François Mauriac (Mémoires intérieures), Simone de Beauvoir (Mémoires d’une jeune fille 

rangée), André Malraux (Antimémoires). O diário, muito tempo considerado como um sub-

gênero, atraiu por sua vez Gide, Mauriac, Kafka, Virginia Woolf, Anaïs Nin, Saint-Denys 

Garneau, e as lembranças aproximaram grandes nomes como Stendhal, Renan, Marguerite 

Yourcenar. Esta lista não exaustiva poderia também incluir os Cahiers de Barrès, os Carnets 

de Montherlant et de Camus. Mas Rousseau foi o primeiro a ousar transformar as memórias 

em confissão, isto é, a abrir a autobiografia aos aspectos íntimos da vida. Ele nos falou de 

suas atividades, de seus sonhos e de suas doenças, o que é então admitido, mas ele aborda 

também o exibicionismo sexual de sua infância, matéria confessional por excelência. 

(OUELLETTE-MICHALSKA, 2007, p.32)15  

 

O estudo das hoje chamadas escritas de si desenvolveu-se muito em decorrência 

do sucesso do ensaio do crítico francês Philippe Lejeune, chamado O pacto 

autobiográfico. O texto foi lançado em 1975 e ainda é usado como referência básica nas 

discussões sobre autobiografia e outros tipos de escrita de si, por ter sido o primeiro a 

definir o termo. 

                                                           
14 Texto no original: Au-delà du caractère narcissique de l’entreprise, l’autoportrait permet de réfléchir aux relations 

entre l’oeuvre et le modèle et, dans ses diverses approches, il favorise l’étude des moyens de représentation. 
15 Texto no original: Un bref regard permet de saisir que la littérature personnelle, et les diverses formes qu’elle 

recouvre, s’inscrit pleinement dans la tradition littéraire. Les personnalités politiques et ceux qui fréquentent les 

arcanes du pouvoir ont toujours affectionné les mémoires (La Rochefoucauld, Saint-Simon, de Gaulle, Churchill, 

Françoise Giroux, Pierre Elliot Trudeau). Les littéraires n’ont pas non plus boudé le genre : Chateaubriand (Mémoires 

d’outre tombe). François Mauriac (Mémoires intérieures), Simone de Beauvoir (Mémoires d’une jeune fille rangée), 

André Malraux (Antimémoires). Le journal, longtemps considéré comme un sous-genre, a pour sa part attiré Gide, 

Mauriac, Kafka, Virginia Woolf, Anaïs Nin, Saint-Denys Garneau, et les souvenirs ont rallié de grands noms tels que 

Stendhal, Renan, Marguerite Yourcenar. Cette liste non exhaustive pourrait également inclure les Cahiers de Barrès, 

les Carnets de Montherlant et de Camus. Mais Rousseau fut le premier à oser transformer les mémoires en confession, 

c’est-à-dire à ouvrir l’autobiographie aux aspects intimes de la vie. Il nous entretient de ses activités, de ses rêves et 

de ses maladies, ce qui est alors admis, mais il aborde également l’exhibitionisme sexuel de son enfance, matière 

confessionnelle par excellence. 
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(...) a definição de autobiografia seria: 

 

DEFINIÇÃO: narrativa retrospectiva em prosa que uma pessoa real faz de sua própria 

existência, quando focaliza sua história individual, em particular a história de sua 

personalidade. (LEJEUNE, 2008, p. 14) 

 

Nesse trabalho de Lejeune, são diferenciados da autobiografia clássica, por sua não 

adequação à definição acima, os seguintes gêneros: as memórias, a biografia, o romance 

pessoal, o poema autobiográfico, o diário, o autorretrato e o ensaio. As memórias, 

por não darem ênfase à vida individual do narrador, à história de sua personalidade; a 

biografia, por não haver nela identidade entre narrador e personagem principal; no 

romance pessoal, pela falta de identidade entre autor e narrador; já o poema 

autobiográfico, por sua forma; o diário, por não apresentar uma visão retrospectiva da 

história; finalmente, o autorretrato e o ensaio, por não oferecem nem a forma narrativa 

nem a perspectiva retrospectiva. 

Mais tarde, em O pacto autobiográfico (bis), o próprio Lejeune admite que esta 

forma de apresentação da autobiografia é limitadora e exclusiva: 

 

Para mim, a definição seria um ponto de partida para fazer uma desconstrução analítica dos 

fatores que entram na percepção do gênero. Mas, isolada de seu contexto, citada como uma 

“autoridade”, ela poderia parecer sectária e dogmática, leito de Procusto16 derrisório, fórmula 

falsamente mágica que bloqueava a reflexão ao invés de estimulá-la. (...) Meu ponto de 

partida tinha-se transformado em ponto de chegada. (LEJEUNE, 2008, p. 50) 

 

De qualquer forma, o fato é que esta fórmula, ao lado da definição do pacto 

autobiográfico, é ainda muito útil e até hoje usada como ponto de partida (e não de 

chegada, como temia Lejeune) para as reflexões sobre a escrita de si. O pacto 

autobiográfico seria um “contrato” (LEJEUNE, 1975, p. 44) entre o autobiógrafo e o 

leitor, que concordam em tratar o texto em questão como uma autobiografia, isto é, como 

uma história real. É como um pacto de verdade em que o autor declara sua intenção de 

dizer a verdade sobre si mesmo e o leitor dispõe-se a ler o texto como tal. Na realidade, 

o pacto não passa de uma proposta feita pelo autor, que pode ser aceita ou não pelo leitor. 

Citando Lejeune: 

                                                           
16 Na mitologia grega, era um bandido que atacava os viajantes. Costumava deitar as pessoas grandes sobre uma cama 

pequena e cortava os pés dos que ultrapassassem. Os pequenos eram deitados em uma cama grande e esticados até que 

atingissem o tamanho da cama. É o simbolo da banalização, da redução da alma a uma medida convencional. É a 

perversão do ideal em conformismo. Também simboliza o tirano totalitário. 

Site: https://www.dicionariodesimbolos.com.br/procusto/ Acessado em 14/07/2018 

https://www.dicionariodesimbolos.com.br/procusto/
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O pacto autobiográfico é o engajamento do autor em contar diretamente sua vida (uma parte, 

ou um aspecto de sua vida) em um espírito de verdade. (...) / O autobiógrafo promete que o 

que ele vai contar é verdadeiro, ou pelo menos é o que ele acredita. Ele se comporta como 

um historiador ou um jornalista, com a diferença de que o sujeito sobre quem ele promete 

dar uma informação verdadeira é ele mesmo.17 (LEJEUNE, 2005, p. 31) 

 

O compromisso do autor em dizer a verdade, segundo Lejeune, pode estar 

explicitado tanto no interior do texto – o que se observa principalmente na coincidência 

onomástica entre o personagem principal, o narrador e o autor – quanto no paratexto 

(como capa, orelha e prefácio) e no epitexto (como entrevistas e outros textos do autor). 

Assim, as regras do pacto podem ser explicitadas, por exemplo, com a indicação de 

autobiografia ou narrativa (“récit”) na capa, ou na simples ausência da menção romance. 

Se não houver indicação clara na capa ou se o personagem de uma narrativa autodiegética, 

em que o autor, declarado explicitamente idêntico ao narrador, não tem nome, o pacto 

pode estar presente no título ou no subtítulo, assim como em uma declaração do autor no 

preâmbulo ou na quarta capa. O exemplo é do próprio Lejeune: 

 

Exemplo: Histoire de mes idées [História de minhas ideias], de Edgar Quinet; o pacto, 

incluído no título, é explicitado em um longo prefácio, assinado por Edgar Quinet. Ao longo 

da narrativa, o nome não aparecerá nem uma só vez, mas, pelo pacto, “eu” remeterá a Quinet. 

(LEJEUNE, 2008, p. 30-31) 

 

Nesse caso, mesmo sem haver a identificação onomástica entre autor e herói da 

narrativa, o pacto é firmado através do título e do prefácio. A consequência desse contrato 

é um comportamento diferente do leitor, já que, segundo Lejeune, não se lê uma 

autobiografia da mesma maneira que um romance. Na autobiografia, o autor deseja que 

o leitor acredite nele, ele quer obter a sua estima (a sua admiração ou até mesmo o seu 

amor), enquanto no romance o leitor pode reagir livremente ao texto, à história18 

(LEJEUNE, 2005, p. 32).  

Entretanto, a decisão de ler o texto como uma história real ou não, isto é, de aceitar 

o pacto de verdade proposto pelo escritor, foge do controle do autor que, mesmo 

impregnando o livro com indícios de referencialidade, pode deparar-se com um leitor 

                                                           
17 Texto no original: Le pacte autobiographique est l’engagement que prend un auteur de raconter directement sa vie 

(ou une partie, ou un aspect de sa vie) dans un esprit de vérité. (...) / L’autobiographe, lui, vous promet que ce qu’il va 

vous dire est vrai, ou du moins est ce qu’il croit vrai. Il se comporte comme un historien ou un journaliste, avec la 

différence que le sujet sur lequel il promet de donner une information vraie, c’est lui-même. 
18 Texto no original: Dans l’autobiographie, la relation avec l’auteur est embrayée (il vous demande de le croire, il 

voudrait obtenir votre estime, peut-être votre admiration ou même votre amour, votre réaction à sa personne est 

sollicitée, comme par une personne réelle dans la vie courante), tandis que dans le roman elle est débrayée (vous 

réagissez librement au texte, à l’histoire, vous n’êtes plus une personne que l’auteur sollicite). 
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incrédulo ou simplesmente mais interessado em ler o texto como uma ficção. Ou, ao 

contrário, uma ficção que usa alguns artifícios do texto referencial pode ser lida 

inadvertidamente como uma história real. 

 

1.2 Alguns (sub)gêneros autobiográficos 

 

Os estudos de Philippe Lejeune trazem ideias e conceitos bastante claros, que 

ajudam na reflexão sobre a escrita autobiográfica. Entretanto, com a proliferação de 

publicações de gêneros afins, as discussões sobre autobiografia aprofundaram-se e 

complicaram-se, principalmente se levarmos em consideração a complexidade de 

conceitos como real, verdade e sinceridade. Segundo o estudo de Carla Milani Damião, 

Sobre o declínio da “sinceridade” (2006), desde Marx e Freud, a capacidade de 

autoconhecimento do indivíduo caiu em descrédito, tornando bastante relativa a revelação 

da subjetividade anunciada em toda autobiografia. Marx, por ter definido o indivíduo 

como ser social, dependente do resultado de um comportamento geral da sociedade de 

que faz parte; e Freud, por ter desenvolvido a ideia de inconsciente, revelando como pode 

ser frágil e parcial o conhecimento de si. Portanto, apesar da busca pela verdade e pelo 

conhecimento de si ainda ser uma questão importante para o estudo do texto 

autobiográfico, há muito não se espera mais que o escritor expresse, de forma clara, 

consciente e sincera, seu verdadeiro eu. 

Autobiografia, memórias, romance pessoal, romance autobiográfico, autoficção: 

várias são as denominações para o tipo de escrita em que o autor projeta (de diferentes 

formas e com diferentes doses de imaginação) sua própria memória, sua própria história. 

Para Damião (2006), libertadas da responsabilidade do discurso lógico e coerente, as 

autobiografias têm apresentado estruturas cada vez mais complexas e variadas. Com 

efeito, temos assistido a uma multiplicação de textos literários em que ficção e realidade 

são propositalmente embaralhadas. Misturam-se também às narrativas, outros formatos, 

como a carta e o diário, ou ainda os ensaios literários, sociológicos e filosóficos. Ademais, 

o uso da primeira pessoa deixou de ser a regra, sendo substituído ou misturado a 

narradores na segunda e/ou terceira pessoas. Diversidade e complexidade geraram, nas 

últimas décadas, um “crescimento exponencial” do interesse pelas diversas formas de 

escritas de si. 
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As escritas biográficas e autobiográficas conheceram um crescimento exponencial desde os 

anos 1980, quando começaram a surgir novas variações de escritas de si. A maneira de 

construir e encarar as categorias de autobiografia e ficção sofreu grandes transformações, 

com a proliferação de relatos e romances nos quais as fronteiras entre elas parecem se 

desvanecer. O surgimento do termo “autoficção” contribuiu para embaralhar ainda mais a 

questão, ao juntar, de maneira paradoxal, numa mesma palavra, duas formas de escrita que, 

em princípio, deveriam se opor. (FIGUEIREDO, 2013, p. 13) 

 

As nuances entre os diferentes tipos de escritas de si já foram objeto de estudo de 

diversos estudiosos, como Philippe Gasparini, Serge Doubrovsky, Philippe Vilain, 

Vincent Colonna e Régine Robin, autores que ajudaram a multiplicar os termos e as 

definições das diversas variações do gênero autobiográfico. 

Partindo da definição de Lejeune para autobiografia, Philippe Gasparini 

(GASPARINI, 2004, p. 17-45) preocupou-se em definir os tipos de textos que misturam 

sinais de escrita imaginária com os de escrita referencial, como a autobiografia fictícia, 

o romance autobiográfico e a autoficção. A autobiografia fictícia simularia uma 

enunciação autobiográfica ao apresentar a narrativa em primeira pessoa, deixando claro, 

porém, a não identidade entre o autor e o narrador-personagem, ou seja, que se trata de 

uma ficção. Um exemplo seria O asno de ouro de Lucius Apuleio. Essa narrativa da 

literatura latina do século II começa e se desenvolve em primeira pessoa, como uma 

autobiografia clássica, mas o autor deixa claro, em um prólogo, que as histórias que irá 

contar não são nem reais nem autobiográficas, mas sim uma mistura de narrativas 

imaginárias criadas pelos milesianos, povo da mitologia irlandesa. 

Já o romance autobiográfico, também narrado em primeira pessoa, deve ser 

totalmente verossímil, apesar de o herói poder ter ou não o mesmo nome do autor. Enfim, 

apresenta tanto sinais referenciais quanto sinais de ficcionalidade, distinguindo e 

aproximando ao mesmo tempo herói e autor. Um exemplo seria o livro René, do autor 

cujo nome completo é François-Auguste René de Chateaubriand. A narrativa 

retrospectiva em primeira pessoa imita a forma autobiográfica. Entretanto, na época do 

lançamento, o escritor assinava suas obras como François-Auguste Chateaubriand, 

omitindo o nome René, só declarado em suas Mémoires d’Outre-Tombe (Memórias de 

Além-Túmulo), que assinou como François-René Chateaubriand, mas que as queria 

póstumas. Da mesma forma, Marcel Proust não reconheceu À la recherche du temps 

perdu (Em busca do tempo perdido) como suas memórias, mas deixou que o herói, 

narrador de suas próprias experiências e da descoberta de sua vocação de escritor, fosse 

chamado duas vezes de Marcel. 

Gasparini explica assim: 
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O romance autobiográfico vai se definir por sua política ambígua de identificação do herói 

com o autor: o texto sugere que os dois se confundem, sustenta a verossimilhança deste 

paralelo, mas distribui igualmente indícios de ficcionalidade. A atribuição a um romance de 

uma dimensão autobiográfica é então fruto de uma hipótese hermenêutica, o resultado de um 

ato de leitura. Os elementos de que dispõe o leitor para avançar esta hipótese não se situa 

somente no texto, mas também no peritexto, que cerca o texto, e no epitexto, isto é, as 

informações colhidas fora dele.19 (GASPARINI, 2004, p.32). 

 

A coincidência onomástica autor-narrador-herói sendo opcional, e às vezes 

camuflada, a identificação de um romance como autobiográfico vai depender de pistas de 

referencialidade deixadas ao longo do texto e informações paratextuais, muito variáveis 

e nem sempre comprováveis, tornando-se, portanto, um processo pessoal. 

Enfim, a autoficção, muito parecida com o romance autobiográfico, se diferenciaria 

deste, segundo Gasparini, por seu caráter estritamente fictício, não havendo nela nenhuma 

ambiguidade em relação a isso (já que autoficção significaria ficcionalização de si 

mesmo). Ou seja, a autoficção seria como um romance, declarado como tal, em que o 

herói, identificado com o autor (pelo nome ou outra forma de identificação como idade, 

meio sócio-cultural, profissão, aspirações, etc.) atribui situações imaginárias a si mesmo. 

Gasparini resume assim: “A autoficção (autofiction) é para o eu criador (auto) o que a 

ficção-científica (science-fiction) é para a ciência e a técnica: uma projeção de situações 

imaginárias” (GASPARINI, 2004, p. 25-26). A identificação onomástica entre autor-

narrador-herói, assim como no romance autobiográfico, também seria facultativa. A única 

diferença, então, entre o romance autobiográfico e a autoficção seria a sustentação da 

verossimilhança20 na primeira e a falta dela no segundo, processo também de caráter 

subjetivo. Essa definição que Gasparini dá à autoficção, porém, não encontrou aceitação, 

seja por parte de outros críticos, seja por parte de escritores e leitores. Hoje, todo texto 

literário que mistura dados ficcionais e reais da vida do autor, normalmente de forma não 

declarada, é considerado uma autoficção. Ao leitor é dada, então, toda liberdade, cabendo 

a ele definir o que é realidade e o que é ficção nesse jogo de mostra-esconde de que é 

convidado a participar. 

                                                           
19 Texto no original: Le roman autobiographique va se définir par sa politique ambigüe d’identification du héros avec 

l’auteur : le texte suggère de les confondre, soutient la vraissemblance de ce parallèle, mais il distribue également des 

indices de fictionnalité. L’attribution à un roman d’une dimension autobiographique est donc le fruit d’une hypothèse 

herméneutique, le résultat d’un acte de lecture. Les éléments dont dispose le lecteur pour avancer cette hypothèse ne 

se situent pas seulement dans le texte, et dans l’épitexte, c’est-à-dire les informations glanées par ailleurs. 
20 Gasparini entende aqui verossimilhança no sentido da verossimilhança natural, isto é, do possível. É preciso 

convencer o leitor de que tudo pode ter se passado logicamente da maneira como foi apresentado. 
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Gasparini entende que, com a decadência do dogmatismo estruturalista nos anos 

1970-80, a reavaliação do papel do leitor na obra literária, a partir de estudos como a 

teoria da recepção e a publicação do trabalho de Philippe Lejeune sobre a autobiografia, 

criou-se um terreno fértil para o aparecimento de obras híbridas como Fils, do ensaísta e 

romancista Serge Doubrovsky. É nesse livro (na quarta capa) que o termo autoficção é 

definido pela primeira vez: “Autobiografia? Não. (...) Ficção de acontecimentos e de fatos 

estritamente reais; se quisermos, autoficção, de ter confiado a linguagem de uma aventura 

à aventura da linguagem, fora do bom comportamento e fora da sintaxe do romance, 

tradicional ou novo” (DOUBROVSKY apud GASPARINI, 2004, p. 22)21. 

Doubrovsky teria se sentido instigado por Lejeune quando este afirmou, em O 

Pacto Autobiográfico, que não existia um romance declarado como tal, em que o herói 

tivesse o mesmo nome que o autor: “O herói de um romance declarado como tal poderia 

ter o mesmo nome que o autor? Nada impediria que a coisa existisse e seria talvez uma 

contradição interna da qual se poderia obter efeitos interessantes” (LEJEUNE, 2008, p. 

31). 

Esse tipo de escrita era uma das “casas vazias” de um quadro de Lejeune, em que o 

romance é diferenciado da autobiografia em função do pacto (romanesco ou 

autobiográfico) e da relação entre o nome do autor e o do personagem principal: 

 

Nome do personagem→ 

Pacto↓ 

≠ nome do autor = 0 = nome do autor 

Romanesco Romance romance  

= 0 Romance indeterminado Autobiografia 

Autobiográfico  autobiografia Autobiografia 

 

Para preencher uma das casas vazias do quadro de Lejeune, Doubrovsky escreve, 

então, Fils, livro que se apresenta como romance, mas no qual o nome do personagem 

principal é igual ao nome do autor. Como, segundo o quadro de Lejeune, seu livro não 

estaria na categoria nem de romance nem de autobiografia, Doubrovsky denominou-o 

autoficção. Lejeune comenta esse episódio em seu O Pacto Autobiográfico (bis): 

 

                                                           
21 Texto no original: Autobiographie? Non. (...) Fiction d’événements et de faits strictement réels; si l’on veut, 

autofiction, d’avoir confié le langage d’une aventure à l’aventure du langage, hors sagesse et hors syntaxe du roman, 

traditionnel ou nouveau. 
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Esse quadro teve a sorte de cair nas mãos e inspirar um romancista (que também é professor 

universitário), Serge Doubrovsky, que decidiu preencher uma das casas vazias, combinando 

o pacto romanesco e o emprego do próprio nome. Seu romance Fils (1977) se apresenta como 

uma “autoficção” (...) (LEJEUNE, 2008, p. 59). 

 

Mais tarde, Doubrovsky aprofunda e delimita o conceito, afirmando que o que conta 

em uma autoficção é a forma de contar a história de uma vida, com suas técnicas 

romanescas e efeitos de escrita, muito mais do que a narrativa histórica em si. Trata-se de 

uma maneira nova de apreender os fatos e as experiências vividas, na medida em que não 

se acredita mais em uma verdade única e um discurso coerente, mas em “uma 

reconstrução arbitrária e literária dos fragmentos esparsos de memória” (VILAIN, 2005, 

p. 212). Em uma entrevista para Philippe Vilain, ele declara: “A sintaxe tradicional não é 

mais possível. Tenho muitos brancos que ‘esburacam’ a continuidade discursiva. Há 

passagens sem pontuação, passagens com uma pontuação falsa, deliberada ou exagerada, 

que corresponde aos ritmos diferentes do pensamento”22 (apud VILAIN, 2005, p. 215). 

Para tanto, os métodos autoficcionais podem ser os mais variados, já que os aspectos 

formais passam a ser a principal ferramenta de atração do leitor. 

Para Doubrovsky, é essencial a coincidência de nomes do narrador e do personagem 

principal com o do autor, para que a obra seja chamada de autoficção. Outra característica 

importante seria a escrita no tempo presente, tempo que tornaria o texto muito mais 

envolvente; ao contrário da autobiografia tradicional, que seria narrada no passado por 

alguém que, já no fim da vida, pretende compreendê-la, retomá-la como um todo. O 

presente, segundo Vilain, é também o tempo do obsessional23 ou traumático, isto é, aquele 

que se manifesta por um retorno obsessivo ao passado, pela repetição obsessiva de alguns 

pontos que foram centrais para uma identidade. 

Ora, Doubrovsky termina por admitir que não existe uma separação hermética entre 

autoficção e autobiografia: “toda autobiografia é uma forma de autoficção e toda 

autoficção uma variante da autobiografia”24 (DOUBROVSKY apud VILAIN, 2005, p. 

211). Afinal, autoficção seria a forma romanesca usada pelos escritores da metade do 

século XX ao início do século XXI para contar suas memórias, ou seja, uma variante pós-

moderna da autobiografia (DOUBROVSKY apud VILAIN, 2005, p. 211-212). 

                                                           
22 Texto no original: La syntaxe traditionnelle n’est plus possible. J’ai beaucoup de blancs qui trouent la continuité 

discursive. Il y a des passages sans ponctuation, des passages avec une ponctuation fausse, délibérée ou exagérée, qui 

correspond aux rythme différents de la pensée. 
23 temps de l’obsessionnel 
24 Texto no original: (...) toute autobiographie est une forme d’autofiction et toute autofiction une variante de 

l’autobiographie. 
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Dessa última afirmação discorda o romancista e crítico, Vincent Colonna 

(COLONNA, 2004), um dos pioneiros no estudo da autoficção. O autor acredita que o 

termo autoficção só foi criado para tomar o lugar da tão rejeitada denominação romance 

autobiográfico, sem, no entanto, trazer qualquer inovação em relação a esse gênero. Para 

ele, sendo La Nouvelle Héloïse, de Rousseau, a precursora do romance autobiográfico, é 

nessa obra que se encontra também a origem da autoficção, mostrando, assim, que se trata 

de uma tradição literária bem francesa. Colonna afirma que, somente depois de 1945, sob 

a influência da estética impessoal de Flaubert, a noção de romance autobiográfico caiu 

em desgraça. Nessa época, grandes nomes como Bakhtin e Blanchot tentaram mostrar 

como a boa ficção não podia combinar com a projeção de um eu. Evitava-se a todo custo 

o termo, em críticas e monografias da época. Criaram-se expressões exageradas como 

“ficção pseudo-autobiográfica” (Magny, em 1950) para substituí-lo. Foi nesse contexto 

hostil que surgiu o conceito de autoficção, universo em que os autores misturam o vasto 

espaço da ficção com um material pessoal ainda mais variado, gerando obras que diferem 

tanto pelos recursos quanto pela forma e pela amplitude de sua hibridação. Colonna 

prefere não engessar essa “literatura híbrida” como gênero (assim como fizeram com a 

autobiografia), mas tratá-la simplesmente como uma “nebulosa de práticas aparentadas” 

(COLONNA, 2004, p.11). 

Autoficção ou romance autobiográfico estariam, então, num nebuloso “entre-dois”: 

entre a autobiografia e o romance, entre o real e o irreal, entre a memória e a imaginação. 

O leitor, de qualquer forma, tem a “ilusão biográfica” (termo de Vincent Colonna), ou 

seja, acredita que aqueles fatos ou a maioria deles aconteceram ou podem vir a acontecer.  

Segundo Philippe Vilain, a autobiografia pode ser uma narrativa tanto 

retrospectiva quanto prospectiva, ocorrendo, nesta última, uma antecipação de um 

desfecho previsível, o que não seria uma mentira ou uma invenção descabida, mas 

simplesmente uma forma de projetar prospectivamente suas lembranças, ou seja, projetá-

las no futuro: “Para completar audaciosamente a definição de Philippe Lejeune, a 

autobiografia poderia, assim, em certos casos, definir-se ao mesmo tempo como uma 

narrativa retrospectiva e prospectiva em prosa”25 (VILAIN, 2005, p. 124). 

A visão de Vilain sobre autobiografia associa os conceitos de memória, imaginação 

e ficção. É no processo de escrita que o autor estetiza a memória, o que significaria 

também a ficcionalização do que foi vivido. Pois, ao falhar a lembrança, o autor recorre 

                                                           
25 Texto no original: Pour compléter audacieusement la définition de Philippe Lejeune, l’autobiographie pourrait ainsi, 

dans certains cas, se définir à la fois comme un récit rétrospectif et prospectif en prose. 
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à imaginação, utilizando para isso as estratégias da ficção; é então que inventa e constrói 

um passado, se afastando do que foi vivido, mesmo quando sua intenção é escrever uma 

autobiografia no seu sentido estrito (VILAIN, 2005, p. 122). Para Vilain, toda 

autobiografia é uma autoficção, em que o sujeito se inventa um duplo, num processo que 

ele chama de “desdobramento narcísico” (VILAIN, 2005, p. 119). O autobiógrafo, 

contudo, diferencia-se do Narciso mitológico, ao não se satisfazer com a simples 

contemplação de uma imagem, e sim buscar o que ele é interiormente. Essa tentativa se 

revela, porém, infrutífera, já que a literatura lhe devolve sempre uma imagem imperfeita, 

uma sombra de si mesmo. Mesmo sabendo que não encontrará o poder mágico do 

autoconhecimento, o desejo de se conhecer é, para Vilain, o que mais frequentemente 

motiva a escrita autobiográfica26 (VILAIN, 2005, p. 16-18). 

Como Vilain, Régine Robin aproveita-se da imagem mítica de Narciso para 

explicar a autoficção. Para essa socióloga, romancista e crítica literária, o escritor de 

“ficções de si” ou “poéticas pessoais” é, ao mesmo tempo, Narciso e Vampiro. Narciso, 

porque busca incessantemente a sua imagem como em um espelho d’água; Vampiro pela 

impossibilidade de contemplá-la. Essa contradição está, para ela, no cerne da autoficção: 

“dizer ‘eu’ sem poder dizê-lo”, “dizer ‘eu’ sem saber a que esta instância enunciativa se 

refere exatamente” (ROBIN, 1997, p. 26), pois esses narcisos-vampiros, em suas 

“mitologias de si”, constroem seus duplos, imagens que não passam de sombras, ilusões, 

ausências, lugares vazios. “A imagem tornada rainha é, então, uma imagem em trânsito, 

efêmera, precária27” (ROBIN, 1997, p. 33). Robin afirma que o fenômeno faz parte do 

momento literário, que nos remete à dissociação e cisão do sujeito, cuja imagem tem sido 

mostrada cada vez mais fragilizada, fragmentada e até esvaziada. Condenado a 

contemplar uma imagem sempre inacabada, estilhaçada, o autor contemporâneo da escrita 

de si mira-se em um espelho sem conseguir captar seu reflexo, busca na escrita um eu que 

ele sabe inatingível. 

Robin considera, então, todo sujeito narrado fictício. Ela acredita que, justamente 

porque é narrado, nunca haverá adequação entre o autor, o narrador e o personagem, entre 

o sujeito do enunciado e o da enunciação. Além disso, para ela, uma característica do 

                                                           
26 Serge Tisseron, no seu livro L’intimité surexposée (TISSERON, 2001), também entende que o desejo de se 

“exprimir” está relacionado com o anseio de melhor apropriar-se de certos elementos de sua vida, ou seja, “o desejo da 

‘extimidade’ está na verdade a serviço da criação de uma intimidade mais rica”26 (TISSERON, p. 53, 2001), ou seja, 

de um autoconhecimento. Colonna também usa o termo “extimité” (ex-timidade em oposição à intimidade) para 

designar essa tendência da sociedade atual à superexposição de sua vida privada em domínio público, seja na televisão, 

na Internet ou na literatura. (COLONNA, 2004) 
27 Texto no original: L’image devenue reine est ainsi une image en transit, éphémère, précaire. 
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texto contemporâneo (seja autoficção ou não) seria a exploração da polifonia do sujeito, 

misturando as pistas e as referências de identidades desconstruídas, explodidas, 

disseminadas. O escritor pós-moderno seria aquele que se rendeu à tentação de 

transformar-se em outro(s), de ocupar todos os lugares, de experimentar todos os papéis: 

ser pai e filho ao mesmo tempo, se auto-engendrar, experimentar identidades fictícias, ser 

escritor, narrador, personagem, ser real e representação, fronteiras tênues, descontínuas e 

perigosas (ROBIN, 1997, p. 16). Em seu livro Mulheres ao espelho, Eurídice Figueiredo 

disserta sobre a escrita literária de Régine Robin, usando termos como bioficção e 

ciberficção, referentes a suas novelas autoficcionais impressas em livro e 

disponibilizadas na internet, respectivamente (FIGUEIREDO, 2013, p. 169-178). 

Dominique Viart chama a atenção para um aspecto interessante da autobiografia, 

sua relação com a biografia. O autor lembra que, assim como no autorretrato, em uma 

autobiografia embaralham-se as noções de sujeito e objeto, já que o sujeito biógrafo 

torna-se também o objeto biografado. Tanto mais se considerarmos que o eu 

autobiográfico é composto a partir de modelos, ou seja, de outros. Viart usa o termo 

“arqueologia de si” para falar da escrita autobiográfica contemporânea na França que, 

segundo ele, teria sofrido uma importante mudança nos anos oitenta com a publicação de 

La Place, de Annie Ernaux e de Vies minuscules, de Pierre Michon. Ernaux e Michon 

misturam biografia e autobiografia ao contar a história de pessoas que fizeram parte de 

sua vida e contribuíram para a formação de sua personalidade. 

 

[Arqueologia de si]. De que se trata? Da intuição ou da convicção de que se contar é 

insuficiente para se compreender, se conhecer ou se dar a conhecer; de que nenhum sujeito 

se resume a seus atos nem à colocação destes atos em texto; de que são necessários outros 

dados. (...) Se, como a autoficção e os Écrits de Lacan (1966) puderam mostrar, todo sujeito 

se constrói numa “linha de ficção”, então é necessário colocar em prática esta ficção para 

compreender e conhecer o sujeito em questão. Ora, (...) eu só me “ficcionalizo” a partir de 

modelos, que componho e articulo como bem me agrada, mas também, às vezes, de forma 

totalmente inconsciente (...)28 (VIART, 2007, p. 108) 

 

Aos textos de autores que tratam de “saber quem somos interrogando-nos sobre o 

que herdamos”29 (VIART, p. 82, 2008), Dominique Viart chama de narrativas de 

filiação. Viart usa La Place como exemplo deste tipo de narrativa que desloca “a 

                                                           
28 Texto no original: [L’archéologie de soi]. De quoi s’agit-il ? De l’intuition ou de la conviction qu’il est insufisant 

de se raconter pour se comprendre, se connaître ou se faire connaître ; qu’aucun sujet ne se résume pas à ses actes ni 

à leur mise en texte ; qu’il y faut d’autres données. (...) Si, comme l’autofiction et les Écrits de Lacan (1966) ont pu le 

montrer, tout sujet se construit dans une « ligne de fiction », alors il est nécessaire de mettre en oeuvre cette fiction 

pour comprendre et connaître le sujet en question. Or, (...) [j]e ne me « fictionne » jamais qu’à partir des modèles, que 

je compose et articule à ma guise, mais aussi, parfois, tout à fait inconsciemment. (...) 
29 Texto no original: savoir qui on est en interrogeant ce dont on hérite 
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investigação da interioridade em direção àquela da anterioridade”30 (VIART, 2008, p. 

79). Ele comenta, a propósito de La Place: “A narrativa do outro – o pai, a mãe ou o avô 

– é o desvio necessário para chegar a si, para se compreender nesta herança: a narrativa 

de filiação é um substituto da autobiografia” (VIART, 2008, p. 80).31 

Enfim, o estudo da autobiografia e de seus gêneros correlatos continua bastante 

frutífero e mesmo controverso. Alguns críticos literários, como Régine Robin, Serge 

Doubrovsky e Philippe Vilain, por exemplo, aproximam-se formando um grupo para o 

qual a autoficção é apenas uma nova forma de autobiografia. Eles relacionam a autoficção 

à escrita pós-moderna, isto é, uma escrita que apresenta uma marcante intertextualidade, 

uma linguagem fragmentada com ênfase na metalinguagem e na auto-reflexão, confusão 

de vozes, mistura de pronomes, fluidez do tempo e do espaço, enfim, um estilo que revela 

“a fragmentação do sujeito na contemporaneidade” (FERNANDES, 2005, p. 381). Essa 

fragmentação do sujeito e do texto literário da pós-modernidade vai ao encontro da ideia 

desses autores de que há uma impossibilidade de coincidência entre o sujeito narrado e o 

sujeito real. Já Vincent Colonna e Philippe Gasparini formam outro grupo com Philippe 

Lejeune, que acredita na possibilidade de um “pacto de verdade” e separa de forma estrita 

a autobiografia da ficção. 

Também para Annie Ernaux, ficção e não ficção são modos de escrita e de leitura 

“radicalmente opostos”. A autora chama a atenção para o caráter redutor do termo 

“narrativa autobiográfica”, classificação que, ao deixar de lado o trabalho de construção 

da escrita literária, atém-se ao mundo pessoal do escritor e se distancia das outras 

possibilidades de “alargamento” do texto. 

 

Mais ce terme de “récit autobiographique” ne me satisfait pas, parce qu’il est insuffisant. Il 

souligne un aspect certes fondamental, une posture d’écriture et de lecture radicalement 

opposée à celle du romancier, mais il ne dit rien sur la visée du texte, sa construction. Plus 

grave, il impose une image réductrice : “l’auteur parle de lui”. Or, La place, Une femme, La 

honte et en partie L’événement sont moins autobiographiques que auto-socio-biographiques. 

Et Passion Simple, L’occupation sont des analyses sur le mode impersonnel de passions 

personnelles. (ERNAUX, 2003, p. 23) 

 

A partir de seu terceiro livro publicado, a autora opta por descartar a ficção e 

somente relatar fatos que, “salvo erro de memória”, sejam “verídicos em todos os seus 

detalhes”. Não se trata, porém, da verdade em seu sentido mais corrente. Consciente do 

                                                           
30 Texto no original: l’investigation de l’intériorité vers celle de l’antériorité 
31 Texto no original: Le récit de l’autre – le père, la mère ou tel aïeul – est le détour nécessaire pour parvenir à soi, 

pour se comprendre dans cet héritage : le récit de filiation est un substitut de l’autobiographie. 
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caráter falho e seletivo da memória, a autora busca revelar uma verdade da ordem do 

subjetivo, do sensível, que não está necessariamente ligada à escrita autobiográfica. Algo, 

enfim, de difícil definição: “Et comment s’accorder sur une définition de la vérité... Pour 

moi, la vérité est simplement le nom donné à ce qu’on cherche et qui se dérobe sans 

cesse” (ERNAUX, 2003, p. 30). Em sua concepção, a verdade não está, portanto, na 

escolha do pronome, nem nos fatos narrados, mas na “escrita, de uma forma geral”.  É o 

que ela tenta explicar ao diferenciar o “eu” enunciado em seu livro Les armoires vides, 

considerado pela autora como um romance, e o “eu” de L’événement, livro 

declaradamente autobiográfico. 

 

Une différence entre le “je” des Armoires vides, roman, et le “je” de L’événement, 

autobiographie... J’hésite beaucoup. Je vais prendre le problème autrement : dans Journal du 

dehors et La vie extérieure, où le “je” est très souvent absent, il n’y a pas moins de “vérité” 

et de “réalité” que dans les autres textes : c’est l’écriture, globalement, qui détermine le degré 

de vérité et de réalité, pas seulement l’emploi du “je” fictionnel ou autobiographique. Il y a 

pas mal de récits autobiographiques qui donnent une insupportable impression de manquer 

la vérité. Et des textes dits romans qui l’atteignent. Cela dit, la fameuse phrase de Gide dans 

son Journal, sur le roman qui atteindrait “peut-être davantage la vérité [que les Mémoires]” 

est pure opinion, qui n’a pas empêché son auteur d’écrire nombre d’oeuvres 

autobiographiques, d’ailleurs, mais que brandissent comme un dogme tous ceux qui sont 

hostiles à ce genre d’écrits. (ERNAUX, 2003, p. 30) 

 

Muitos aspectos influem, portanto, para determinar “o grau de verdade e de 

realidade” de um texto pois, mesmo ao usar a primeira pessoa em seus textos, o escritor 

pode dar diferentes tonalidades a essa voz, dependendo de seu objetivo, do que significa 

para ele “o ato de escrever”. 

 

Pour revenir précisément au “je” : avant tout, c’est une voix, alors que le “il” et le “elle” sont, 

créent, des personnages. La voix peut avoir toutes sortes de tonalités, violente, hurlante, 

ironique, histrionne, tentatrice (textes érotiques), etc. Elle peut s’imposer, devenir spectacle, 

ou s’effacer devant les faits qu’elle raconte, jouer sur plusieurs registres ou rester dans la 

monodie. Je n’ai effectivement pas la même voix dans Les armoires vides et dans 

L’événement. Le changement se produit avec La place. Pas seulement celui de la voix, mais 

celui de la posture entière de l’acte d’écrire. (ERNAUX, 2003, p. 31) 

 

Para Annie Ernaux, a opção por retratar o real está relacionada, principalmente, 

com  sua necessidade de “trazer à tona a realidade” da situação de dominação que sofrem 

as classes populares e as mulheres. Ao valorizar o real como algo mais importante que o 

belo, a autora está se colocando ao lado daqueles que são considerados inferiores, porque 

incapazes, vulgares ou de mau gosto e contra a ideia da arte como finalidade sem fim. 
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(...) la prise de conscience de la réalité du fonctionnement des classes sociales, de ma situation 

de transfuge, du rôle déréalisant de la culture, de la littérature en ce qui me concernait, a 

modifié complètement mon désir : je ne voulais plus faire quelque chose de beau d’abord, 

mais d’abord de réel, et l’écriture était ce travail de mise au jour de la réalité : celle du milieu 

populaire d’enfance, de l’acculturation qui est aussi déchirure d’avec le monde d’origine, de 

la sexualité féminine. (ERNAUX, 2003, p. 70) 

 

Mesmo considerando a denominação de “narrativa autobiográfica” (ou 

autobiografia) insuficiente, limitadora, a autora recusa, para a sua escrita, denominações 

que sugerem o hibridismo, ou seja, a (inevitável?) ficcionalização das experiências de 

vida. 

Enfim, como na definição de Lejeune, a autobiografia de Annie Ernaux tem o 

“compromisso em dizer a verdade”. Mas como Doubrovsky, a autora apropria-se das 

técnicas romanescas para escrever seus textos e não acredita em uma verdade única, mas 

nas impressões gravadas na memória de cada um de nós. A partir de determinados temas 

que se repetem, como a herança familiar, a vergonha, a culpa, o sexo, a memória e a 

passagem do tempo, Ernaux busca em cada livro uma forma única e particular de abordá-

los. Para a autora, forma e matéria são, na verdade, inseparáveis. 

 

La question des formes (je préfère cela au “genre”, qui est une méthode de classification à 

laquelle je souhaite échapper) est centrale pour moi mais inséparable de la matière. 

Quelquefois, la forme vient presque naturellement avec le sujet, il n’y a pas vraiment de 

recherche. (...) Au fond, je reste dans la certitude de Flaubert, pour qui “chaque oeuvre à faire 

porte sa poétique en soi, qu’il faut trouver”. (ERNAUX, 2003, p. 53) 

 

Além disso, sua escrita baseada, principalmente, em sua própria memória não é, 

como diz Robin, motivada pelo conhecimento do eu, como um “narciso-vampiro”. Enfim, 

para ela, ao contrário do que pensa Philippe Vilain, estetizar a memória não significa 

ficcionalizar o que foi vivido, mas realizar um trabalho de construção, elaboração, para 

melhor entender a história de um eu que se diz coletivo.  

Ernaux reconhece que, em sua trajetória como escritora, houve um momento de 

mudança de direção (ou de visada, como diz a autora), La place. É possível, então, dividir 

seus textos em um antes e um depois, ou primeira fase e segunda fase. Antes de La place, 

Ernaux escreveu romances cujas formas são bastante próximas. Nessa fase, Les armoires 

vides ocupa um lugar de destaque, ao lado de Ce qu’ils disent ou rien e La femme gelée. 

Depois de La place, Ernaux diversificou significativamente suas formas de escrita, na 

busca pela forma ideal para cada livro, para cada história que queria contar, além de ter 

aprofundado sua busca pela representação do real. 
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1.3 A verdade e o real para Barthes 

 

Barthes não faz um estudo sobre o gênero autobiografia, mas suas ideias sobre a 

escrita do real na arte e na ciência é bastante útil para pensar as escritas de si, não como 

um conjunto de textos classificáveis em gêneros e sub-gêneros, mas como uma escrita 

literária que tem como ponto de partida contar uma experiência vivida, um acontecimento 

real. 

Em “O discurso da história” (1967), ensaio publicado no livro O rumor da língua, 

Roland Barthes se volta contra a pretendida objetividade do discurso histórico, ao se 

perguntar sobre a legitimidade da oposição entre a literatura e a ciência, a ficção e a não-

ficção, o real e o imaginário. A partir dos discursos “de alguns grandes historiadores 

clássicos, tais como Heródoto, Maquiavel, Bossuet e Michelet” (BARTHES, 1988, p. 

146), analisando a forma como esse tipo de texto é construído, o autor desvenda as 

estratégias que causam o “efeito de real” (BARTHES, 1988, p. 156)  e denuncia a 

contradição de um discurso que se diz ser a cópia do real que ele mesmo fabrica. 

 

(...) a narração dos acontecimentos passados, submetida comumente, em nossa cultura, desde 

os gregos, à sanção da “ciência” histórica, colocada sob a caução imperiosa do “real”, 

justificada por princípios de exposição “racional”, essa narrativa difere realmente, por algum 

traço específico, por alguma pertinência indubitável, da narração imaginária, tal como se 

pode encontrar na epopeia, no romance, no drama? (BARTHES, 1988, p. 145) 

 

Já na questão que abre sua reflexão, Barthes aproxima a “narração dos 

acontecimentos passados” à “narração imaginária”, revelando toda  sua desconfiança em 

relação ao discurso histórico, ao colocar entre aspas termos como “ciência”, “racional” e 

“real” e usar qualificativos exagerados, carregados de ironia, como “imperiosa” (em 

relação à caução do real) e “indubitável” (sobre a pertinência da narração do tipo 

histórico). 

Sua crítica recai sobre o fato de que o discurso histórico apresenta um 

acontecimento como se este fosse ou pudesse ser a “cópia pura e simples do real”, sem 

levar em conta que um “fato histórico” só é entendido como tal a partir do momento em 

que aparece em forma de discurso, isto é, ele não tem mais do que uma existência 

linguística: “o notado procede do notável, mas o notável não é (...) senão aquilo que é 

digno de memória, isto é, digno de ser notado” (BARTHES, 1988, p. 155). Trata-se, pois, 

de um paradoxo. Na verdade, o autor da narrativa histórica tem a “ilusão” de que seu 
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discurso não é uma elaboração ideológica, nem imaginária, mas a simples representação 

do real, ou ainda o real puro e simples. 

A partir de alguns conceitos da Linguística, Barthes reformula essas ideias da 

seguinte maneira: para ele, o narrador do discurso histórico considera que o referente é 

algo exterior ao discurso, algo que o fundou e que o regula, esquecendo-se de que esse 

mesmo referente só pode ser alcançado a partir do próprio discurso. Assim, “(...) o 

referente entra em relação direta com o significante e o discurso, encarregado apenas de 

exprimir o real, acredita fazer a economia do termo fundamental das estruturas 

imaginárias que é o significado” (BARTHES, 1988, p. 155, grifo do autor). “Em outros 

termos, na história ‘objetiva’, o ‘real’ nunca é mais do que um significado não formulado, 

abrigado atrás da onipotência aparente do referente. Essa situação define o que se poderia 

chamar de efeito do real” (BARTHES, 1988, p. 156, grifo do autor). O “efeito de real” 

estaria ligado, então, a uma “ilusão referencial”, ou seja, à sensação de que, na narrativa 

histórica, o referente “fala por si só” e “a história conta-se sozinha” (BARTHES, 1988, 

p. 149). 

Sua desconfiança em relação à ciência e ao discurso histórico é estendida, nesse 

ensaio, a todos os “gêneros específicos” cujo objetivo é descrever/contar/mostrar aquilo 

que realmente aconteceu (dois termos colocados em relevo pelo autor nessa passagem): 

 

O prestígio do aconteceu tem uma importância e uma amplitude verdadeiramente histórica. 

Há um gosto de toda a nossa civilização pelo efeito de real, atestado pelo desenvolvimento 

de gêneros específicos como o romance realista, o diário íntimo, a literatura de documento, 

o noticiário policial, o museu histórico, a exposição de objetos antigos, e principalmente o 

desenvolvimento maciço da fotografia, cujo único traço pertinente (comparada ao desenho) 

é precisamente significar que o evento representado realmente se deu. (BARTHES, 1988, p. 

156) 

 

Os romancistas da época realista, ao se imaginar objetivos, também tinham a 

“ilusão referencial” (BARTHES, 1988, p. 156, em nota). Na verdade, acreditavam 

alcançar a objetividade simplesmente suprimindo do discurso os signos do eu. Entretanto, 

Barthes denuncia: “a escolha do pronome pessoal não passa de um álibi retórico”. Para 

ele, ao substituir a “pessoa passional” por uma “pessoa objetiva”, o narrador não elimina 

o sujeito que aí “subsiste plenamente”. (BARTHES, 1988, p. 149) 

Marco Antonio Coutinho Jorge, em seu livro Fundamentos da psicanálise de Freud 

a Lacan, mostra como Lacan também recorreu aos conceitos linguísticos elaborados pelo 

linguista Ferdinand de Saussure para desenvolver seus estudos sobre o inconsciente, 
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partindo de noções como a de signo e de valor para “situar de maneira nova a questão do 

sujeito do inconsciente” (JORGE, 1952, p. 69). 

O autor aponta que, desde Saussure, sabia-se que não havia uma “simples 

nomenclatura que estabeleceria um vínculo [direto] entre nomes e coisas”: 

 

Saussure introduz sua noção de signo linguístico pela concepção de uma unidade 

indissociável entre o significante (imagem acústica) e o significado (conceito), tal como os 

dois lados de uma folha de papel, não sendo possível, para ele, falar-se do significante 

independentemente do significado e vice-versa. A “coisa”, os “objetos designados”, portanto, 

acham-se excluídos dessa definição do signo, o que introduz, de saída, uma concepção da 

língua diversa da de uma simples nomenclatura que estabeleceria um vínculo entre nomes e 

coisas.” (JORGE, 1952, p. 76) 

 

Ao desenvolver seu conceito de signo, certamente Saussure já dava grande 

importância ao significado, ao sentido, até mesmo em detrimento do real. Entretanto, 

preocupado em delimitar/estabilizar seu objeto de estudo (a dicotomia conceitual 

língua/fala), exclui de sua teoria linguística o sujeito falante, isto é, o subjetivismo 

psicológico.  

Lacan modifica o conceito de signo de Saussure, introduzindo aí duas novidades: a 

primazia do significante (para ele mais importante do que o significado) e a inclusão do 

sujeito (antes excluído da noção de signo de Saussure). Juntando as ideias de Freud sobre 

o inconsciente e as de Saussure sobre a linguagem, Lacan busca dar fundamento à sua 

tese de que “o inconsciente [é] estruturado como uma linguagem”.  

 

O inconsciente não se encontra num suposto mais-além da linguagem, nem em qualquer 

profundeza abissal ou oculta; ele se acha nas palavras, apenas nas palavras e é nas palavras 

enunciadas pelo sujeito que ele pode ser escutado. Estruturado como uma linguagem, é nela 

que o inconsciente se acha profundamente enraizado. (JORGE, 1952, p. 80) 

 

Ele inverte, então, a ordem que Saussure parecia indicar ao colocar, em sua fórmula, 

sempre o significado acima do significante. O objetivo de Lacan é chamar a atenção para 

a importância do significante (a parte do signo relacionada à fala, àquilo que é 

pronunciado pelos seus pacientes), mas não para diminuir o valor do significado, pois o 

significante, agora ligado ao subjetivismo psicológico, passa a assumir múltiplos 

significados. Enfim, Lacan estende a definição de significante, antes simples “imagem 

acústica” de uma palavra, à categoria de verdadeiro “produtor de sentido novo que 

depende precisamente da inserção subjetiva” (JORGE, 1952, p. 82). 

Lembrando que, também “na experiência psicanalítica, a produção do sentido se dá 

de modo absolutamente independente do referente”, Coutinho Jorge explica que o 
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referente perde importância na psicanálise ao mesmo tempo em que a intra-subjetividade 

(evocação) avança em relação à intersubjetividade (comunicação), ou seja, a mensagem 

torna-se mais importante que o código, pois é no equívoco, na pluralidade de sentidos do 

significante, que o psicanalista está interessado. Diferentemente do consciente, que é um 

“saber que se sabe”, o inconsciente é compreendido como um “saber que não se sabe”, 

um saber Outro (JORGE, 1952, p. 66). Essa alteridade do inconsciente é explicada mais 

adiante pelo autor: 

 

Se para Lacan o desejo é do Outro, é na medida em que, antes mesmo de seu nascimento, o 

sujeito já tem sua inscrição numa ordem simbólica predeterminada. Esta ordem simbólica, 

ao mesmo tempo que determina o sujeito, tanto o antecede em sua vida como o ultrapassa 

após sua morte. (JORGE, 1952, p. 79) 

 

Trata-se do “determinismo psíquico”, segundo o qual “todos os atos, vontades, 

ditos, tendências etc. dos sujeitos são determinados inconscientemente de modo 

universal” (JORGE, 1952, p. 68). Não há, pois, nenhum significante que baste para 

representar o sujeito, “ele é sempre representado de um significante para outro, entre-

dois significantes” (JORGE, 1952, p. 83, grifos do autor). Além disso, haverá sempre 

algo inapreensível do sujeito, um “objeto faltoso”, um “resto”, um “dejeto”, “o que sobra 

de toda tentativa de representar o sujeito”, que, para a psicanálise, é o próprio real 

(JORGE, 1952, p. 83). O real, para Lacan, seria, então, o irrepresentável, o impossível de 

ser simbolizado. Diferentemente do imaginário, que seria da ordem do sentido, o real é 

da ordem do “não-senso radical”.  

 

Sendo o que se inscreve, o real é o que ex-siste (o que está fora) à consciência do imaginário. 

Pois se o real é, por definição, aquilo que é impossível de ser simbolizado – isto é, o não-

senso radical, o que não tem nenhum sentido –, o imaginário é o oposto do real, ele é da 

ordem do sentido. Há, apontadas em Freud, várias formas de se nomear o real: o registro do 

real surge nas vivências cujo teor excede à capacidade de representação psíquica; o real é a 

morte, a perda, aquilo que não tem inscrição possível no psíquico; o real é por excelência o 

trauma, isto é, aquilo que não pode de modo algum ser assimilado pelo sujeito em suas 

representações simbólico-imaginárias; ele é o limite da simbolização. Já o simbólico é o 

campo da linguagem através do qual o sujeito faz face, por um lado, ao real traumático, e, 

por outro, reconstitui incessantemente seu imaginário que está continuamente submetido à 

invasão do real. (JORGE, 1952, p. 83, grifos do autor) 

 

Barthes – leitor de Lacan e adepto de muitas de suas ideias – tem uma concepção 

de real diversa da utilizada na psicanálise. Apesar de defender a ideia de que o discurso 

não tem ligação direta com o real, considerando a mediação do imaginário, para ele, o 

referente não está externo ao discurso, ele faz parte do discurso e só existe através dele. 



43 

 

Enfim, o real (ou a realidade) pode ser elaborado, na tentativa de ser compreendido ou 

até mesmo modificado. Para Barthes, o real é aquilo que o discurso consegue simbolizar, 

ou seja, o real é sentido. 

No ensaio “O efeito de real” (1968), publicado no ano seguinte ao “Discurso da 

história”, Barthes retoma a ideia de “ilusão referencial” (BARTHES, 1988, p. 164), 

exemplificando-a a partir do texto literário de Flaubert e da narrativa histórica de 

Michelet, ambos adeptos, segundo o autor, da inserção de “pormenores inúteis” 

(BARTHES, 1988, p. 159) para reforçar o realismo de seus textos. Trata-se de descrições 

ou simples denotações de objetos, que fogem da ordem do notável e que, simplesmente, 

não apresentam nenhuma função no desenvolvimento da narrativa, ou seja, “não se 

justifica[m] por nenhuma finalidade de ação ou de comunicação” (BARTHES, 1988, p. 

160).  

Esse tipo de descrição do detalhe teria, então, duas finalidades possíveis. A 

primeira, estética ou retórica: a arte do belo, do bem dizer. A segunda, o efeito de real. É 

que “colocando o referente como real, fingindo segui-lo de maneira escrava, a descrição 

realista evita deixar-se arrastar numa atividade fantasmática (precaução que se julgava 

necessária à “objetividade” do relato)” (BARTHES, 1988, p. 162). Enfim, tudo o que se 

refere/representa/apresenta o real “é reputado bastar-se a si mesmo” (BARTHES, 1988, 

p. 163), e não precisaria de uma função: “que importa então a infuncionalidade de um 

pormenor, desde que denote ‘aquilo que se deu’; o ‘real concreto’ torna-se a justificativa 

suficiente do dizer” (BARTHES, 1988, p. 163). 

Barthes denuncia aí, mais uma vez, a obsessão pelo real, pelo concreto, tanto na 

literatura quanto na ciência, em detrimento do significado, do sentido e do imaginário: 

“como se, por uma exclusão de direito, o que vive não pudesse significar – e 

reciprocamente” (BARTHES, 1988, p. 163). Trata-se, diz Barthes voltando à ideia da 

falsa conexão direta entre o referente e o significante, de um “novo verossímil” “muito 

diferente do antigo”, cuja “intenção [seria] alterar a natureza tripartida do signo para fazer 

da notação o simples encontro de um objeto e de sua expressão” (BARTHES, 1988, p. 

165). 

Dez anos depois, na Aula, proferida no dia 7 de janeiro de 1977, no Collège de 

France, Barthes volta à discussão sobre o real e a tentativa da literatura de representá-lo. 

Dessa vez, não busca mais a aproximação entre ciência e literatura, ao contrário, procura 

diferenciá-las: “A ciência é grosseira, a vida é sutil, e é para corrigir essa distância que a 

literatura nos importa” (BARTHES, 1980, p. 19). Barthes faz, então, uma defesa aberta 
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da linguagem/escrita literária. Diferentemente da ciência, em que o discurso é enunciado 

(“dado como produto de uma ausência do enunciador”), a literatura é o lugar em que o 

discurso é enunciação, isto é, a escrita literária expõe “o lugar e a energia do sujeito”, 

“visa ao próprio real da linguagem”.  

 

É de bom-tom hoje, contestar a oposição das ciências às letras, na medida em que relações 

cada vez mais numerosas, quer de modelo, quer de método, ligam essas duas regiões e 

apagam frequentemente sua fronteira; e é possível que essa oposição apareça um dia como 

um mito histórico. Mas, do ponto de vista da linguagem, que é o nosso aqui, essa oposição é 

pertinente: o que ela põe frente a frente não é aliás, forçosamente, o real e a fantasia, a 

objetividade e a subjetividade, o Verdadeiro e o Belo, mas somente lugares diferentes de fala. 

Segundo o discurso da ciência – ou segundo certo discurso da ciência – o saber é um 

enunciado; na escritura, ele é enunciação. O enunciado, objeto habitual da linguística, é dado 

como o produto de uma ausência do enunciador. A enunciação, por sua vez, expondo o lugar 

e a energia do sujeito, quiçá sua falta (que não é sua ausência), visa ao próprio real da 

linguagem (...) (BARTHES, 1980, p. 20-21) 

 

O autor coloca a representação do real como a eterna busca da literatura: “Desde os 

tempos antigos até as tentativas da vanguarda, a literatura se afaina na representação de 

alguma coisa. O quê? Direi brutalmente: o real” (BARTHES, 1980, p. 22-23). Trata-se, 

entretanto, de uma “função utópica”, um desejo inalcançável, já que o real seria 

irrepresentável: “Que não haja paralelismo entre o real e a linguagem, com isso os homens 

não se conformam, e é essa recusa, talvez tão velha quanto a própria linguagem, que 

produz, numa faina incessante, a literatura” (BARTHES, 1980, p. 23). 

Assim como dizia nos ensaios “O discurso da história” e “O efeito de real”, a 

narrativa (seja histórica ou literária) nunca será a cópia do real. Em Aula, porém, Barthes 

reconhece que a linguagem literária é capaz de chegar mais próximo do real do que o 

discurso dito científico, captando como pode suas sutilezas, sua complexidade, seu 

“fulgor”. 

 

Se, por não sei que excesso de socialismo ou de barbárie, todas as nossas disciplinas 

devessem ser expulsas do ensino, exceto numa, é a disciplina literária que devia ser salva, 

pois todas as ciências estão presentes no monumento literário. É nesse sentido que se pode 

dizer que a literatura, quaisquer que sejam as escolas em nome das quais ela se declara, é 

absolutamente, categoricamente realista: ela é a realidade, isto é, o próprio fulgor do real. 

(BARTHES, 1980, p. 19) 

 

Nessa mesma linha de pensamento de Roland Barthes, em suas entrevistas a 

Michelle Porte, publicadas no livro Le vrai lieu, Ernaux conclui que, apesar de ter 

habitado vários lugares, o lugar mais importante de sua vida, aquele que “contém todos 

os outros” é a escrita. A literatura é, inclusive, apontada como o único lugar “real” de sua 
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existência, que estaria, segundo ela, dividida em dois planos, a vida cotidiana e a escrita.32 

A primeira seria uma sucessão de obrigações, tarefas que ela executa com um certo 

distanciamento, um automatismo irrealizante, já que lhe parecem artificiais, como em 

uma atuação teatral. Para ela, a atividade da escrita é a única que realmente importa, a 

ponto de a vida fora da literatura aproximar-se de uma ideia de não-vida, ou um simples 

adiamento da “verdadeira vida”, como testemunha a autora na passagem abaixo. 

 

J’aime bien, avant d’écrire, faire un peu de ménage, ou écrire une lettre qui me paraît urgente, 

mais tout ce que je fais alors est purement artificiel. J’essuie de la vaisselle, je range du linge, 

je consulte des mails, mais tout cela n’est que sursis. Je vis sans vivre ce que je suis en train 

de faire. Dès que je me mets à écrire, le temps n’existe plus, le temps des horloges. Je ne 

regarde jamais l’heure. J’enlève ma montre et la place hors de ma vue. Cet état-là, il me 

semble toujours que c’est le seul vrai. (ERNAUX, 2014, p. 93) 

 

Apesar de a vida cotidiana, com todas as suas obrigações, os seus impedimentos 

(como o seu trabalho de professora, o casamento, a maternidade), não deixar de interferir 

em  sua escrita, às vezes limitando-a, outras alimentando-a, o depoimento de Annie 

Ernaux vai ao encontro da ideia de Barthes de que a literatura é o lugar mais próximo a 

que podemos chegar do real, da verdade. 

Para a autora, a literatura tem o poder de salvar. Salvar os momentos, as coisas, as 

pessoas, salvar toda uma época: “Parce que, au fond, tant que je n’ai pas écrit sur quelque 

chose, ça n’existe pas” (ERNAUX, 2014, p. 19). O real, então, só existe para Ernaux, 

depois de significado, simbolizado, ou mesmo explicado, elaborado. A autora entende 

que, diferentemente da fotografia – que pode capturar a realidade, mas que não salva 

porque é muda e por isso está ligada somente ao passado e à morte –, a literatura tem o 

poder de transformação, de mudança das mentalidades. Através da literatura, a história 

pode ser contada a partir da história dos indivíduos, de forma diferente do trabalho feito 

pelo historiador, pois só a escrita literária lhe permite “dizer as coisas”. Ernaux comenta 

a propósito de seu livro Ce qu’ils disent ou rien, considerado por ela um romance, “Je ne 

pouvais pas dire les choses, à cette époque-là”, e ainda, “C’est le monologue de quelqu’un 

d’autre”. Poder dizer, escrever sobre suas experiências mais íntimas, suas sensações e sua 

percepção da realidade é uma maneira de salvar da obscuridade, do esquecimento, da 

incompreensão, aquilo que ela viveu, testemunhou, ouviu a partir de outros discursos, 

outras memórias. Seus dois livros, La vie extérieure e Journal du dehors, partiram de sua 

                                                           
32 J’ai souvent l’impression de vivre le plus souvent sur deux plans. Je vis une vie quotidienne, faite d’obligations 

familiales, sociales, longtemps professionnelles, puisque j’ai enseigné jusqu’en 2000, mais avec une forme de distance, 

l’autre vie étant l’écriture du livre à faire ou se faisant. (ERNAUX, 2014, p. 92) 
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necessidade de registrar o que via em Cergy, cidade em que mora até hoje, por lhe parecer 

um lugar em constante transformação, em perpétua evolução. A escrita aparece, então, 

como um meio de salvar essas imagens, esses rostos, esses instantes, antes registrados 

somente em sua memória.  

Em uma passagem do livro, Ernaux fala do sofrimento que sente ao rever as casas 

que habitou e que não lhe pertencem mais. Habitadas agora por outros proprietários, 

parecem esvaziadas de sua história, das pessoas, das coisas, dos momentos que amou 

enquanto viveu ali. Por isso, ela diz : “Il faut se contenter de la mémoire, c’est là où sont 

réellement les choses, nulle part ailleurs” (ERNAUX, 2014, p. 16). Como se só a 

memória pudesse fazer reviver, trazer à tona parte de uma certa realidade, uma certa 

verdade. A lembrança da casa torna-se, então, mais importante que a casa em si, que a 

sua existência real. 

 

Oui, cette phrase de Proust, que “la vraie vie, la vie enfin découverte et éclaircie, la seule vie 

par conséquent réellement vécue, c’est la littérature”, est pour moi une évidence. La vie 

découverte et éclarcie, les termes sont importants, on les oublie souvent en citant la phrase. 

La littérature n’est pas la vie, elle est ou devrait être l’éclaircissement de l’opacité de la vie. 

(ERNAUX, 2014, p. 84) 

 

Ao concordar com a ideia de Proust de que a literatura é a “verdadeira vida”, “a 

única realmente vivida”, ao mesmo tempo que coloca a vida cotidiana no domínio do 

irreal, Ernaux depõe contra a ideia de que tudo o que é memória, assim como tudo o que 

é contado ou escrito, está no domínio da ficção. Em Ernaux, questões como realidade e 

verdade tornam-se muito mais complexas, subjetivas, “algo da ordem de uma verdade 

sensível” (ERNAUX, 2011a, PJ p. 7). 

A “faina incessante” pela representação do real, comentada por Barthes, aparece 

em Ernaux não só na escolha do quê contar, mas também de como contar. A autora 

afirma que, em seu projeto de escrita, as palavras devem ser como coisas, como pedras 

que se encaixam numa construção, e escrever seria como “mover pedras no fundo de um 

rio”, para trazê-las à tona: “Écrire, je le vois comme sortir des pierres du fond d’une 

rivière. C’est ça” (ERNAUX, 2014, p. 72). 

Sua escrita sofre uma transformação quando, depois de três romances publicados, 

ela enfim decide-se a registrar a realidade sem mais romanceá-la. Baseando-se 

principalmente em suas experiências pessoais, Ernaux busca, porém, um estilo impessoal, 

ou seja, a forma mais distanciada possível de revelar essas experiências, mesmo se 

extremamente íntimas, como a relação sexual, o aborto, a vida familiar. 
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Aproximar ao máximo sua escrita do real significa, para Ernaux, estar também mais 

próxima da classe popular, da linguagem da sua infância, o “patois” da Normandia, que 

teria mais “força” do que a linguagem aprendida na escola e nos livros, que lhe dá sempre 

um “sentimento de irrealidade”. 

 

C’est par l’école et surtout les livres que j’ai acquis le français légitime, correct, le beau 

langage. J’écris avec ce langage-là, mais il me donne toujours un sentiment d’irréalité. Je 

voudrais qu’il y ait dans les mots de ce langage la même force, le même corps en somme, 

que dans le langage que j’ai abandonné. Celui de mon premier monde, du quartier. Je crois 

que c’est la raison pour laquelle je parle d’une “immersion” à propos d’écriture. Une 

immersion mais généralisée, au-delà de mon enfance, dans le réel. J’ai besoin, pour capter le 

réel, que les mots soient vraiment comme des choses, des objets. Tout se passe dans ma 

mémoire, une mémoire charnelle. Pas la mémoire des émissions de télévision qui vous disent 

en telle année il se passait ci et ça, cette mémoire apprise qui ne se distingue pas de l’Histoire, 

non, une mémoire entièrement sensible. (ERNAUX, 2014, p. 28-29) 

 

Essa passagem deixa clara a pretensão de Ernaux, o desejo inalcançável que Barthes 

diz ser o de todo escritor, a função utópica da literatura: imergir no real, poder capturá-

lo, fazer com que as palavras tenham uma relação direta com as coisas, os objetos, que 

elas “sejam realmente como coisas”.  

Desde seu primeiro livro publicado, Les armoires vides, a linguagem, a rudeza e 

principalmente a violência experimentadas em sua infância são a base da narrativa, cuja 

estrutura ainda está, porém, muito próxima dos romances que lera na faculdade de letras 

e que lhe serviam como modelo. Consideramos esse livro um romance autobiográfico, 

pois, apesar de não haver coincidência onomástica entre a autora e o personagem principal 

(característica essencial de uma autobiografia), a história contada de Denise Lesur 

coincide com o que conhecemos da trajetória de vida da escritora Annie Ernaux. 
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CAPÍTULO 2 - O ROMANCE AUTOBIOGRÁFICO: LES ARMOIRES VIDES 

 

2.1 O mau gosto 

 

Les armoires vides, primeiro livro publicado por Annie Ernaux, traz a história de 

Denise Lesur, uma jovem universitária que, à espera dos efeitos de um aborto clandestino, 

faz uma retrospectiva de sua vida, em busca de uma explicação para a situação em que se 

encontra.  

Lançado em 1974, aproximadamente dez anos depois da tentativa frustrada de 

publicação de L’arbre33 e um ano antes do aborto ser legalizado na França34, Les armoires 

vides tem como fio condutor da narrativa o dilaceramento e a culpa provocados pela 

indecibilidade entre duas classes sociais, tema fundamental da obra de Annie Ernaux, ela 

mesma uma trânsfuga social. 

 

Dans mon premier livre, Les armoires vides, un roman autobiographique, je raconte mon 

itinéraire de ‘transfuge’, passé du milieu populaire au milieu cultivé/bourgeois par les études 

universitaires. Les scènes de honte tiennent un rôle central, car c’est par la honte que vient le 

sentiment de sa place dans le monde social. (ERNAUX, 2007, p. 307)  

 

A expressão “trânsfuga” é usada pelo sociólogo Pierre Bourdieu para explicar sua 

posição social como intelectual proveniente do meio popular. Após discorrer sobre sua 

trajetória como cientista – colocando-se, principalmente, em relação à figura de Jean-Paul 

Sartre, intectual de origem burguesa –, Bourdieu faz um retorno à sua infância, situando-

se em relação à sua família (pai carteiro de origem operária e mãe pertencente a uma 

grande família camponesa), de quem se afasta à medida que obtém sucesso nos estudos. 

Bourdieu fala de “racismo de classe” (BOURDIEU, 2004, p. 125) e também de uma 

“vergonha retrospectiva” e do “ódio de si” por ter participado do jogo do “arrivismo 

pequeno burguês” (BOURDIEU, 2004, p. 130). 

A vergonha é um tema recorrente na obra de Annie Ernaux. “La honte”, título de 

um outro livro da autora, diz respeito ao que Ernaux chama de vergonha social, ou seja, 

                                                           
33 Este primeiro livro, apesar de ser citado pela autora que não deixa de considerá-lo seu primeiro romance, é de certa 

forma renegado por ela, que reconhece os motivos do livro ter tido a publicação negada: « Ce premier texte de 1962 

était très foutraque. Je ne racontais pas la réalité, il n’y avait rien de social, c’était une forme que je cherchais. » 

(ERNAUX, 2016b) 
34 Mihelakis (2010) nota, em sua dissertação de mestrado, que, na época da escrita de Les armoires vides, o tema do 

aborto fazia parte dos “ares do tempo”, principalmente a partir do manifesto assinado em 1971 por mulheres francesas, 

entre elas escritoras e artistas, declarando ter abortado e se colocando a favor do direito ao aborto. 
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a interiorização de uma inferioridade atribuída à classe popular não só pela classe 

dominante (tanto financeira quanto culturalmente), mas também por instituições como a 

escola e a igreja. Para os dominados, toda diferença é vivida como uma falha, uma 

deficiência em relação ao grupo dominante, como a diferença entre as linguagens, os 

modos de comportamento, os lugares que habitam/frequentam, as roupas, a profissão dos 

pais, etc. (ERNAUX, 2007, p. 310-311). 

No entendimento da jovem Denise Lesur, protagonista e narradora de Les armoires 

vides, a gravidez indesejada está relacionada com  sua origem familiar, e é essa ligação 

que vai buscar ao narrar sua história, desde a infância na casa dos pais, pequenos 

comerciantes de origem operária, até o momento em que, em um quarto do alojamento 

estudantil, aguarda a expulsão do feto morto, com medo de morrer ela mesma. Dividida 

entre o meio popular a que pertencem os pais, de hábitos vulgares e grosseiros aos olhos 

da estudante de literatura, e o meio culto/burguês, do qual passava a fazer parte, ela bota 

para fora tudo o que lhe faz mal, não só o ser ainda informe em seu ventre, mas também 

toda a vergonha e a culpa que sente, por ter se distanciado dos pais, por não ter se mantido 

distante dos garotos como insistia a mãe, por ter engravidado, por estar abortando e por 

todas as humilhações que vem sofrendo, desde que começou a frequentar outra classe 

social. 

Aliás, muitos sentimentos se misturam, nesse momento. A vergonha, a humilhação, 

a dor, o medo. E, principalmente, o remorso, por colocar em risco o futuro que seus pais 

imaginavam para ela, ao financiar seus estudos com os poucos recursos que tinham: “Ils 

ont tout fait pour moi...” (ERNAUX, 2001, LAV p. 107).  

Para Denise Lesur, contar sua história, reordenando os fatos de forma que essa nova 

ordem faça sentido para ela, é como esvaziar os armários, para poder rearrumá-los, na 

tentativa de encontrar uma nova organização. 

 

Tout reconstituer, empiler, emboîter, une chaîne de montage, les trucs les uns dans les autres. 

Expliquer pourquoi je me cloître dans une piaule de la Cité avec la peur de crever, de ce qui 

va arriver. Voir clair, raconter tout entre deux contractions. Voir où commence le cafouillage. 

Ce n’est pas vrai, je ne suis pas née avec la haine, je ne les ai pas toujours détestés, mes 

parents, les clients, la boutique... Les autres, les cultivés, les profs, les convenables, je les 

déteste aussi maintenant. J’en ai plein le ventre. À vomir sur eux, sur tout le monde, la culture, 

tout ce que j’ai appris. Baisée de tous les côtés... (ERNAUX, 2001, LAV p. 109) 

 

Nesse pequeno trecho, a narradora de Les armoires vides deixa clara sua pretensão: 

“Tout reconstituer, empiler, emboîter, une chaîne de montage”. Ou ainda: “Expliquer 

pourquoi”, “Voir clair”, “Voir où commence le cafouillage”. Assim como a escritora 
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Annie Ernaux vale-se da escrita literária para explicar não só a sua trajetória, mas também 

a sociedade em que vive, a narradora de Les armoires vides busca entender/desvendar os 

caminhos que a levaram à separação dos pais, a um não-lugar entre duas classes sociais, 

dois mundos. De um lado, “[les] parents, les clients, la boutique”, de outro, “les cultivés, 

les profs, les convenables”. A estudante universitária separou-se do mundo dos pais, mas 

ainda não se sente parte do mundo burguês, “les autres”. E a raiva contra os dois lados se 

confunde: “Je ne les ai pas toujours détestés, mes parents”, “Les autres (...) je les déteste 

aussi maintenant . J’en ai plein le ventre”. 

A respeito de sua própria experiência de trânsfuga social, Annie Ernaux diz ter sido 

a escolha pela escola privada o primeiro passo para separá-la dos pais e de tudo o que 

pertencia ao seu meio social. 

 

L’enseignement privé a pour finalité de séparer et, en l’occurrence, il me séparait de mes 

cousines et des filles du quartier qui allaient, elles, à l’école communale. / En réalité, cette 

séparation, cette “distinction” ont surtout été sensibles à partir du 6e, où accédaient rarement 

les filles de cultivateurs, de petits commerçants et d’ouvriers qui fréquentaient le pensionnat 

Saint-Michel. Elles “allaient au certificat” et partaient travailler. Continuaient seulement les 

filles de privilégiés et quelques oiseaux rares comme moi, dont les parents faisaient des 

“sacrifices” pour leur faire poursuivre des études. Les différences sociales sont alors 

devenues très sensibles. (ERNAUX, 2014, p. 25) 

 

É também a escola privada, paga com o esforço dos pais, a primeira causa do 

afastamento entre a protagonista Denise Lesur e sua família. A escola aparece-lhe como 

um mundo novo, diferente da realidade de seus pais. Para ser aceita, a menina entende 

que precisa escolher, separar-se, rejeitar todos os hábitos familiares que eram 

desaprovados por esse novo mundo. Ela começa, então, a negar não só a linguagem dos 

pais, mas também seu trabalho, seus clientes, sua casa. 

 

Cinq ans, six ans, je les aime, je les crois. Bon Dieu, à quel moment, quel jour la peinture des 

murs est-elle devenue moche, le pot de chambre s’est mis à puer, les bonshommes sont-ils 

devenus de vieux soûlographes, des débris... Quand ai-je eu une trouille folle de leur 

ressembler, à mes parents... (ERNAUX, 2011a, LAV p. 130) 

 

Apesar de se adaptar com facilidade às exigências escolares, mantendo-se entre as 

primeiras alunas da classe, Denise Lesur sente claramente as diferenças que a separam 

das amigas e professoras, que pertenciam à classe privilegiada, detentoras de hábitos, 

linguagem, experiências, enfim uma forma de se comportar, de maneira geral, que era 

considerada de bom gosto.  
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Même pas la même langue. La maîtresse parle lentement, en mots très longs, elle ne cherche 

jamais à se presser, elle aime causer, et pas comme ma mère. “Suspendez votre vêtement à 

la patère !” Ma mère, elle, elle hurle quand je reviens de jouer ”fous pas ton paletot en 

boulichon, qui c’est qui le rangera ? Tes chaussettes en carcaillot !” Il y a un monde entre les 

deux. Ce n’est pas vrai, on ne peut pas dire d’une manière ou d’une autre. Chez moi, la patère, 

on connaît pas, le vêtement, ça se dit pas sauf quand on va au Palais du Vêtement, mais c’est 

un nom comme Lesur et on n’y achète pas des vêtements mais des affaires, des paletots, des 

frusques. (ERNAUX, 2011a, LAV p. 132) 

 

A delicadeza e a tranquilidade da professora que gosta de conversar contrastam com 

a violência da mãe, que grita, briga. O leitor que conhece um pouco da história de vida 

de Annie Ernaux percebe rapidamente que, em Les armoires vides, a autora usa suas 

próprias experiências como matéria prima da escrita literária, assim como fará em todos 

os seus livros subsequentes.  

Em uma entrevista, Ernaux responde da seguinte maneira ao ser interrogada sobre 

a primeira imagem que surge quando ela pensa na mãe: 

 

Matériellement, c’est l’image du feu. C’est une femme qui, comme elle le disait, ne s’est 

jamais laissée marcher sur les pieds. Mon féminisme, c’est à cause d’elle. Ma mère n’avait 

peur de rien. Elle était toujours en révolte. Avec des excès épouvantables de violence. On 

n’était pas dans la douceur dans la famille Duchesne ! J’ai reçu énormément de claques. Dans 

ce domaine je suis la légende de la famille ! (ERNAUX, 2016b) 

 

Assim como Annie Ernaux, a heroína de Les armoires vides, encontra-se dividida 

entre a família e os estudos, o café-mercearia e a universidade, a linguagem popular da 

região dos pais e o francês ensinado na escola: “J’ai été coupée en deux, c’est ça, mes 

parents, ma famille d’ouvriers agricoles, de manoeuvres, et l’école, les bouquins, les 

Bornin. Le cul entre deux chaises, ça pousse à la haine, il fallait bien choisir” (ERNAUX, 

2011a, LAV p. 209).  

Para se aproximar da língua falada pelos pais, Ernaux usa, em meio à linguagem 

formal esperada nos textos literários, sem erros de sintaxe ou de ortografia, expressões 

familiares como “le cul entre deux chaises” e “ça pousse à la haine” (usadas na passagem 

acima). Além disso, ao lado de citações do meio acadêmico como Victor Hugo 

(ERNAUX, 2011a, LAV p. 106) e Kierkegaard (ERNAUX, 2011a, LAV p. 200), Ernaux 

cita também publicações populares como Confidences (ERNAUX, 2011a, LAV p. 116).  

Entretanto, apesar de tantas semelhanças com sua personagem de Les armoires 

vides, Annie Ernaux não considera o livro uma autobiografia. A autora afirma, em sua 

entrevista a Frédéric-Yves Jeannet, que os seus primeiros livros, Les armoires vides e Ce 

qu’ils disent ou rien, não são outra coisa senão romances: “Romans dans leur intention, 

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/marcher/
http://www.lemonde.fr/famille/
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dans leur structure, même pas des ‘autofictions’” (ERNAUX, 2003, p. 26). A expressão 

romance autobiográfico será usada mais tarde pela autora ao falar de Les armoires vides; 

porém, Ernaux prefere não usar o termo autoficção, por conter duas palavras que 

considera inadequadas para caracterizar sua escrita: auto (relacionado a tudo que se refere 

a si mesmo) e ficção (como sinônimo de invenção)35. 

 

En 1972, quand je commence Les armoires vides, dans “l’espace des possibles” qui s’offre 

plus ou moins consciemment à moi, je ne pense pas envisager autre chose qu’un roman. Dans 

le mot roman, je mettrais littérature. La littérature, à ce moment-là, est représentée pour moi 

par le seul roman et celui-ci suppose une transfiguration de la réalité. Cette idée de 

transfigurer la réalité, donc de “faire de la littérature”, comptait beaucoup plus à mes yeux 

que la possibilité offerte par la fiction de se protéger, de se masquer en disant “j’ai tout 

inventé”. (ERNAUX, 2003, p 26-27) 

 

Como reflete essa fala da autora, no início de sua atividade de escrita, seu projeto 

era “fazer literatura” e não “capturar o real”, o que virá mais tarde, com La place. Formada 

em Letras, professora de literatura, a aspirante à escritora visava acima de tudo ao lado 

estético da literatura. Romance, para ela, não era sinônimo de ficção, mas de arte literária. 

Entretanto, “transfigurar a realidade” não significava, necessariamente, inventar nem se 

proteger. O resultado disso é algo que caberia na definição de romance autobiográfico de 

Philippe Gasparini36, pois, além de ser narrado em primeira pessoa e apresentar uma 

história totalmente verossímil, Les armoires vides mistura aos diversos traços 

referenciais, que aproximam a heroína à autora do romance, sinais de ficcionalidade que 

as afastam, como o nome da protagonista e de outros personagens. 

É um livro importante, no contexto da obra de Ernaux, não só por ser o primeiro, 

mas porque nele encontram-se muitos dos temas que serão desenvolvidos mais tarde pela 

autora, como a vergonha social, em La honte, o aborto, em L’événement, a sexualidade 

feminina, em Mémoire de fille, a história do pai, em La place, e a da mãe, em Une femme. 

Também é inaugurado, nesse livro, seu estilo direto e cortante que denuncia os 

preconceitos sociais e vai contra os padrões estabelecidos, inovando não só no conteúdo, 

ao trabalhar temas pouco comuns nas escritas de mulheres, mas também na forma. Trata-

se de um livro escrito da revolta e na revolta. 

                                                           
35 Je n'ai rien à voir avec l'autofiction. Je voudrais le dire, quand même! Dans l'autofiction, il y a beaucoup de fiction, 

justement. Et justement, ce n'est pas mon objet. Ça ne m'intéresse pas! La littérature est intéressante dans ce qu'elle 

dit du monde. Ni le mot «auto» ni le mot «fiction» ne m'intéressent. Finalement, je préfère conserver le terme 

«autobiographie» bien qu'il me soit difficile de l'utiliser.  (ERNAUX, 2008b) 
36 Ver item 2.2 deste trabalho. 
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Além disso, como reconhece a própria autora, Les armoires vides tem em seu 

projeto, assim como terá mais tarde o livro Les années (de formato, porém, bastante 

diferente), a busca por uma totalidade, a tentativa de abarcar todos os aspectos da 

trajetória de uma mulher, da infância à vida adulta. Apesar de não dar ênfase à questão 

do papel da mulher na sociedade francesa, o livro diz “la réalité vécue de féminin”, ou 

seja, é a história de uma mulher que é contada, passando por questões específicas do 

universo e do corpo femininos, falando de forma crua e violenta de temas tabus, 

principalmente dentro do que se esperaria “sous la plume d’une femme”. 

 

Quand j'ai commencé d'écrire Les Armoires vides, mon projet ne s'inscrivait pas dans une 

perspective féministe ou d'écriture feminine, il s'agissait d'analyser la déchirure sociale et que 

le sujet soit homme ou femme n'avait pas d'importance. Cela dit, écrivant une totalité – je 

veux dire que l'écriture engage tout l'être, d'autant plus que, dans un premier livre, ou plutôt 

un livre-somme comme je ressentais Les Armoires vides, on a, je crois, le désir de tout dire- 

et j'ai eu besoin absolument de parler du corps, des règles, dans une double démarche: dire 

ce qui est caché, tabou, mal accepté sous la plume d'une femme, dire la réalité vécue de 

féminin (ceci, donc, est d'ordre féministe), mais aussi dire la réalité du corps et ses 

représentations chez une petite fille et une adolescente de milieu populaire. Au niveau du 

langage, de l'écriture, les deux aspects se confondent: crudité, violence des mots pour évoquer 

le corps et le sexuel. (ERNAUX, 1997b) 

 

“Escrever uma totalidade” está ligado também a uma ideia de construção, isto é, de 

buscar uma nova organização para os dados/os fatos da vida, a fim de explicar, se explicar 

e, talvez, se desculpar. 

 

2.2 A confissão e o perdão 

 

Jacques Derrida, em seu texto “A fita da máquina de escreve (Limited Ink II)”, 

referente a uma série de conferências pronunciadas na Biblioteca Nacional da França em 

2001, analisa duas obras literárias homônimas, as Confissões, de Rousseau e de 

Agostinho, a partir de uma lógica da (des)culpa. Para Derrida, os textos de Rousseau e 

Agostinho seguem uma mekhané, uma “máquina engenhosa”37, com vistas a um fim 

específico, o de desculpar-se (“s’excuser”). Desculpar-se tanto no sentido de pedir 

desculpa pelo que fez quanto no sentido de se justificar, desculpando-se de antemão.  

 

                                                           
37 Eis o que, disseram-nos, lhes aconteceu antes de chegar até nós. Ambos têm dezesseis anos. Com vários séculos de 

intervalo, mais de um milênio. A ambos aconteceu de roubar. O quê, veremos. A ambos aconteceu, mais tarde, de 

confessar a falta respectiva, o roubo cometido aos dezesseis anos. No decorrer do roubo, bem como da confissão, 

operou-se o que se poderia chamar em grego de uma mekhané, de uma só vez uma máquina engenhosa, uma 

máquina de teatro ou uma máquina de guerra, portanto uma máquina e uma maquinação – do mecânico e do 

estratégico. (DERRIDA, 2004, p. 35, grifos nossos) 
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“S’excuser” [“desculpar-se”] – e essa é uma das razões pelas quais seu uso é por vezes julgado 

inconveniente na cultura francesa, pode querer dizer “apresentar desculpas”, ou então 

desculpar-se de antemão, justificar-se da falta confessada e que, na verdade, não sendo uma 

falta, não precisava nem mesmo ser confessada, menos ainda desculpada ou perdoada, tudo 

isso se tornando então, enquanto acontecimento mesmo, simulacro ou fingimento, ficção ou 

cena de quase-desculpa.” (DERRIDA, 2004, p. 108) 

  

Ao declararem suas faltas insignificantes da adolescência, Rousseau e Agostinho 

desenvolvem um simulacro de confissão, um fingimento, ou seja, um falso pedido de 

desculpas por algo de que eles não se sentem culpados. Por isso, uma “cena de quase-

desculpa”, ou seja, uma encenação/teatralização do que não chega a ser um real pedido 

de desculpas.  

Trata-se, enfim, de uma artimanha dos autores para se livrarem de toda e qualquer 

culpa, para se des-culparem. O objeto de desejo de Agostinho, assim como o de Rousseau, 

não tem valor real – uma fita no caso de Rousseau e peras no caso de Agostinho. A falta 

cometida, porém, toma forma, através da escrita, de um trauma, de uma ferida de 

cicatrização sem fim. Ao escreverem, registrarem, arquivarem o acontecimento do roubo 

como se fosse mais importante do que todos os outros, transformam-no no acontecimento 

desencadeador da escrita desses dois clássicos e criam ainda um novo acontecimento, o 

fato de terem se tornado modelos precursores de um gênero literário.  

 

Aconteceu a esses dois homens de se tornarem – esse foi seu destino inusitado – os signatários 

das primeiras e grandes obras nomeadas, em nossa tradição cristã ocidental, as Confissões. 

Agostinho e Rousseau não apenas escreveram ou confessaram o que assim lhes aconteceu. 

Deixaram-nos entender que sem o que lhes aconteceu naquele dia, roubar aos dezesseis anos, 

provavelmente jamais teriam escrito – nem assinado tais Confissões. (DERRIDA, 2004, p. 

35-36) 

 

Rousseau e Agostinho, ao recorrerem à técnica da escrita – “máquina textual”38 –  

para contar suas experiências, conectam duas ideias aparentemente opostas, a máquina 

e o acontecimento. O acontecimento seria, em princípio, algo totalmente imprevisível, 

não-programado, dissociado portanto da ideia de automaticidade, técnica ou repetição, 

conceitos que estariam do lado da máquina. Ao confessarem um roubo cometido por 

ambos aos dezesseis anos, esses autores aliam à lógica do acontecimento (ou seja, da 

                                                           
38 Expressão que Derrida toma emprestada de Paul De Man e que toma também outras formas, como “texto-máquina” 

e “escrita-máquina”: “Toda essa demonstração se faz em torno do texto-máquina, da obra de escrita-máquina. O 

conceito de máquina textual é, de uma só vez, produzido por De Man e como que achado, descoberto, inventado por 

ele no texto de Rousseau.” (DERRIDA, 2004, p. 70) 
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experiência como algo espontâneo e insubstituível) a lógica da máquina, gerando uma 

aporia, que ele chama de “supermonstro acontecimental”39. 

É, pois, na articulação entre máquina e acontecimento que se desenrolam as 

Confissões de Agostinho e Rousseau. Como leitores, temos acesso a esse efeito de 

máquina, herdamos esse acontecimento que chega até nós, isto é, que nos atinge de 

alguma forma. 

 

O que aconteceu a Agostinho e a Rousseau, o roubo, a falta e a confissão, ainda me acontece; 

herdo-o por um efeito de sucessão, pelo efeito de complexas máquinas de escrita e de arquivar. 

O equívoco indelével, indelevelmente francês, o idioma intraduzível que joga com os dois 

sentidos ou os dois destinos de “arriver” (o acontecimento que sucede [arrive] a alguém e a 

mensagem que chega [arrive] – ou não chega ao destino, ou até a algum destinatário 

imprevisível), disso não devemos nos descurar como de um acidente sem interesse. 

(DERRIDA, 2001, p. 64) 

 

Em francês, o verbo “arriver” tem vários significados, um deles é acontecer, ter 

lugar (“avoir lieu”). Outro sentido é chegar, tanto chegar fisicamente a um destino (como 

alguém que chega a algum lugar, ou uma mensagem que chega até alguém), como chegar 

a um objetivo, atingir uma meta, conseguir ou ter sucesso: “Ora, eis o que, aparentemente, 

aconteceu – o que lhes aconteceu [arriva], e depois chegou [arriva] até nós” (DERRIDA, 

2001, p. 35). Além do acontecimento do roubo (da mentira e da confissão), há também o 

acontecimento da escrita, além do efeito da escrita, quando a mensagem chega até o leitor. 

Existe na narrativa de Les armoires vides vários aspectos que a aproximam de 

Rousseau e Agostinho. Antes de tudo, é interessante observar que nesse livro inaugural 

(no sentido de ter inaugurado a carreira de escritora de Annie Ernaux) há a curiosa 

coincidência do relato do acontecimento de um roubo, o roubo de uma pera. 

 
Qu’est-ce qu’il dira le vieux si je lui fauche une poire ? Rien, il n’osera pas, avec ce qu’on lui 

a apporté. (...) Ça ne coûte rien, les poires. J’ai le morceau dans la bouche, plus amer que je 

l’aurais cru, la poire est restée pendue avec son trou au beau milieu. Il pensera que c’est un 

gros merle. On voit mes dents en dentelle tout au bord, il vaut mieux la manger en entier. Bien 

fait, ça leur apprendra. (ERNAUX, 2011a, LAV p. 127) 

 

                                                           
39 Derrida usa essa expressão no momento em que discorre sobre a possível aproximação dos termos “orgânico” e 

“inorgânico”: “Essas duas palavras de uso corrente comportam uma referência evidente, positiva e negativa, à 

possibilidade de um princípio interno, próprio e totalizante, a uma forma total de organização, justamente, seja ou não 

uma bela forma, uma forma estética, desta vez no sentido das belas-artes. Essa organicidade faltaria à matéria dita 

inorgânica. Se algum dia, num só e mesmo conceito, se pensassem juntos esses dois conceitos incompatíveis, o 

acontecimento e a máquina, pode-se apostar que, então, não se terá apenas (digo realmente não apenas) produzido uma 

nova lógica, uma forma conceitual inusitada. Na verdade, no fundo e no horizonte de nossas possibilidades atuais, essa 

nova figura se poria a assemelhar-se a um monstro. (...) Mas um tal supermonstro acontecimento [événementiel] seria, 

dessa vez, pela primeira vez, também produzido por máquina.” (DERRIDA, 2004, p. 37-38) 
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O leitor que fizer a associação dessa passagem com o relato do roubo de peras das 

Confissões de Agostinho terá, inevitavelmente, a tentação de interpretar o texto de Ernaux 

também como a teatralização de uma cena de confissão e, consequentemente, de desculpa. 

Com efeito, a narrativa é construída de forma que o leitor se coloque no lugar da 

personagem principal, desculpando suas faltas infantis e percebendo suas faltas mais 

graves como inexoráveis.  

Em cena, tem-se uma menina astuta, capaz de pequenas maldades – como roubar 

peras de um “velho” como forma de pagamento dos mantimentos que sua mãe lhe trouxe 

como caridade: “il n’osera pas, avec ce qu’on lui a apporté”. Falta que a menina pretende 

esconder, mentir: “Il pensera que c’est un gros merle”. Além disso, ela não demonstra 

nenhum arrependimento, pelo contrário: “Bien fait, ça leur apprendra”. Trata-se, pois, de 

pecados menores, facilmente desculpáveis. Por trás do ato infantil, porém, percebe-se 

algo de mais grave. A imagem da pera mordida e pendurada “la poire est restée pendue 

avec son trou au beau milieu” e o detalhe da marca de seus dentes em volta do buraco, 

“On voit mes dents en dentelles tout au bord”, transmite uma estranha sordidez. Ainda 

mais porque a fruta está prestes a ser devorada, “il vaut mieux la manger en entier”. 

Além disso, o pedaço que guarda na boca tem um gosto amargo, “plus amer que je 

l’aurais cru”. A criança, de alguma forma, já prevê que essa pequena falta esconde algo 

de mais grave, que pode estar relacionado com a cena do aborto que abre a narrativa. 

Aliás, o gosto amargo do pedaço de pera que guarda na boca remete ao gosto ruim do 

remédio que a personagem tomará mais tarde para prevenir os enjoos da gravidez 

indesejada. 

Em seguida, tem-se uma série de confissões de faltas cometidas pela narradora 

ainda criança, como as vezes em que a menina escutava clandestinamente as conversas 

da mãe com suas clientes em seu café-mercearia, com a boca cheia de açúcar. As mulheres 

gostavam de falar das garotas moralmente condenáveis das redondezas, tratadas 

frequentemente de “depravadas” (“vicieuses”): “‘Quand elle est revenue, elle avait des 

taches sur sa robe, comme de l’amidon, j’en dis pas plus.’ Elles lâchent enfin le maître 

mot. ‘Vicieuse.’” (ERNAUX, 2011a, LAV p. 118). Histórias que a enchiam de prazer, de 

sensações libidinosas: “Chaud aux cuisses d’y penser, bouche ouverte, collante de 

sucre...” (ERNAUX, 2011a, LAV p. 118). Em Les armoires vides, o prazer parece estar 

sempre ligado à falta, ao proibido, à transgressão e, consequentemente, ao castigo. Os 

vestígios que a relação sexual deixa no vestido são chamados de manchas e considerados 

provas do vício, da má conduta, da sujeira; assim como o prazer de comer uma pera já 
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esteve ligado ao roubo. A boca cheia de açúcar segue-se à escuta clandestina das 

conversas da mãe sobre sexo e, logo depois, a menina refastela-se com os doces da loja 

dos pais, como uma forma de satisfazer seus desejos. 

 

Puiser à pleines mains dans les bonbons roses, les pastilles de menthe, en croquer cinq ou six 

à la fois, s’emplir la gorge de cette liqueur des parfums mêlés, après ces histoires. Sentir la 

saveur m’imprégner, me submerger... Mes fringales, j’ai de quoi les apaiser à profusion. La 

boutique, c’est la tentation toujours satisfaite, mais en douce. (...) L’épicerie, la seconde partie 

du monde après le café, abondante, variée, croulante de plaisirs. / Pas beaucoup 

d’interdictions.(...) (ERNAUX, 2011a, LAV p. 119) 

 

Mais uma vez, aparece um tipo de líquido viscoso, no caso o licor que escorre das 

balas. A passagem, aliás, que se passa na loja dos pais, está repleta de alusões ao ato 

sexual. As balas são como o sexo masculino, que ela coloca entre as mãos, enfia na boca 

e sente seu líquido de odores misturados escorrer pela garganta. Sente-se impregnada com 

o sabor/o odor, submergida e satisfeita: “la tentation toujours satisfaite”. Na mercearia, 

não é diferente, lugar onde os prazeres também são satisfeitos: “croulante de plaisirs”, 

“pas beaucoup d’interdictions”. 

Colante e viscoso é também o cuspe que a menina lança nos bêbados do café de 

seus pais, provando que seus prazeres podem ser também cruéis.  

 

“Viens voir le père Martin, il est saoul, on va lui cracher dessus.” Fière d’offrir aux autres ce 

qu’elles ne voient pas chez elles. Cachées derrière la réserve, c’est à qui jettera le plus de 

salive et le père Martin, titubant, s’en va, il ne voit pas que sa canadienne reluit de ronds 

baveux. (ERNAUX, 2011a, LAV p. 120) 

 

O líquido viscoso reaparece nessa passagem, como algo que agride e causa nojo. O 

prazer desta vez está ligado ao escatológico, como na cena em que Denise corta uma 

mecha do cabelo da amiga e se diverte depois, observando o tufo de cabelo flutuando na 

latrina. 

 

“Denise, je joue plus avec toi.” Monette s’assoit à l’écart, cachée par sa masse de boucles 

brunes, des treillons de vache. (...) Elle me tire la langue, ses tuyaux s’entrechoquent, de plus 

en plus brillants, le noir me nargue. Je ne vois plus que la masse de boucles, je me jette sur 

elle, ça déborde de mes mains, ça glisse, affreux petits serpents, et je tords, je tire, j’embrouille 

avec délices. “T’as les tifs cracra !” Je lâche tout, sauf une mèche qui s’étire, qui s’étire, 

j’attrape les ciseaux plantés dans la robe de Monette. Un petit boudin de cheveux me reste 

dans la main, inerte, mort... (...) Doucement, je balance le rouleau de cheveux sur la surface 

sombre de la tinette hérissée de vieilles merdes remontées. Il s’imprègne, je le lâche, il flotte 

comme un gros vers coupé. Tout en collant l’oeil au losange percé dans la porte, j’écoute les 

battements de mon coeur, peur et satisfaction... Qu’elle revienne chercher ses tifs dans le trou 

des chiottes... (ERNAUX, 2011a, LAV p. 121) 
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O cacho de cabelo que é cortado com a tesoura de Monette e depois jogado na 

latrina remete o leitor à imagem do feto, “affreux petit serpents”, “inert, mort”, “comme 

un gros vert coupé”, mas também às balas que lhe enchem a mão e lhe dão tanto prazer, 

“ça déborde de mes mains, ça glisse, (...) j’embrouille avec délices”. 

Enfim, a série de travessuras relatadas remete sempre aos prazeres do sexo e às 

dores do aborto, aos desejos do interdito, aos pecados, que levam à culpa e ao castigo. As 

pequenas faltas são como substitutas da falta maior, aquela que realmente importa, aquela 

pela qual a narradora se desculpa, da qual se arrepende ou finge se arrepender e pedir 

perdão, o aborto.  

A autora usa também termos de cunho religioso, palavras como tentação, pecado, 

interdição e castigo. De fato, sua relação com a religião não é deixada de lado nessa 

sequência de faltas infantis. Quando está na igreja com a mãe, a narradora diz entediar-se 

e sentir dores nos joelhos. Somente a visão do coroinha, vestido de branco como um anjo, 

a seduz: “J’essaie de retrouver la prière d’entrailles, de pêcheurs et de fruits que j’aime, 

en continuant de regarder le grand garçon blanc”  (ERNAUX, 2011a, LAV p. 122). A 

igreja é, pois, lugar de dor e prazer misturados: “plaisirs et douleur, toujours, à l´église” 

(ERNAUX, 2011a, LAV p. 122). 

Na verdade, o desejo parece ser a causa de todo mal a que a menina é submetida. 

Primeiro, o desejo pelo saber, que a separa da família; depois, o desejo sexual que, além 

de isolá-la ainda mais, vai contra a moral cristã, na qual tinha sido educada, tanto em casa 

pela mãe quanto na escola religiosa. Como diz Ernaux, em entrevista com Philippe Vilain, 

“o medo do pecado” e “uma culpa permanente” são as principais consequências de sua 

educação religiosa. 

 

Dans Les Armoires vides, La Femme gelée, [l’éducation religieuse] est indissociable du 

paysage social, sexuel de l'enfance. De plus en plus, elle m'apparaît comme ayant structuré 

fortement mon imaginaire, le moi entier. Ma mère était un relais puissant de cette éducation, 

l'emprise de celle-ci était totale. Dieu, les saints, faisaient partie du discours normal, 

(exemple: "Prie le bon Jésus pour qu'il te guérisse"). Les pratiques religieuses occupaient une 

part importante de la vie: messe, "salut" (office du soir), processions. Qu'il puisse y avoir une 

morale non chrétienne m'a longtemps paru impossible. Définir toutes les règles de cette 

éducation tiendrait des pages et des pages, serait inutile puisqu'elles sont contenues dans le 

livre majeur d'une enfance à l'école privée: le catéchisme, dont l'étude et le commentaire a 

commencé au cours préparatoire, pour culminer au cours moyen  année de la communion 

solennelle – avec quatre heures de "cours" par semaine à la chapelle). La crainte du péché est 

le sentiment le plus développé par cette éducation qui, par suite, entraîne une extrême 

conscience de soi, de ses actes et une culpabilité permanente (comment savoir si on est ou 

non en "état de grâce," c'est-à-dire sans faute?). (ERNAUX, 1997b) 
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Em Les armoires vides, aprender e amar (saber e sexo) estão ligados. Ambos são 

motivos de separação e têm como consequência o vazio. A nova classe social a que 

ascende revela-se tão ruim quanto a que pertencia, podre, tão vazia quanto o seu ventre 

ficará após a expulsão do feto. Trata-se de uma armadilha, pois no início representam a 

liberdade, mas no fim a aprisionam. 

 

Dans Les Armoires vides, [le corps] est tantôt le siège du bonheur, de la liberté pour Denise, 

tantôt de la faute (à cause de l'église), à nouveau son corps de liberté, à l'adolescence, avant 

de devenir. Ce piège, dans l'accession à la bourgeoisie, et finalement, dans l'avortement, 

symbole du "vide" de cette accession. (ERNAUX, 1997b) 

 

Véronique Montémont comenta que a esperança de migração social, em Les 

armoires vides revela-se uma impostura aos olhos de Denise Lesur, que se sente culpada 

de orgulho por ter acreditado que ela podia “sair de seu meio, experimentar o prazer dos 

corpos e das ideias, entrar na festa estudantil” (MONTÉMONT, 2015, p. 30)40. 

Em outra entrevista, transformada em documentário, Ernaux fala da 

impossibilidade da separação entre “os prazeres da vida, dos sentidos” e “os prazeres do 

espírito”, em sua vida. Para a autora, ler/aprender sempre esteve ligado a amar. A 

“disposição geral”, o “apetite insaciável” pelo saber, com efeito aparece em sua obra tanto 

quanto o desejo sexual.  

 

J’ai longtemps séparé les plaisirs de la vie, des sens, et les plaisirs de l’esprit alors que, en 

réalité, ils ont toujours marché ensemble pour moi dès l’enfance. Dès que j’ai su lire, j’ai 

aimé lire d’une façon incroyable et puis, comme disaient mes parents, “apprendre”, sans 

complément d’objet, comme une disposition générale, un appétit insatiable. Pourquoi cette 

séparation, c’est la grande question. Mais – et c’est le sujet de mon premier livre, Les 

armoires vides – l’acquisition du savoir intellectuel allait, va toujours, avec certaines façons 

de parler, de se comporter, certains goûts, une distinction d’ordre social. Cette accession au 

savoir s’accompagne d’une séparation. Au fond, je ne m’y résous pas, à cette séparation, c’est 

peut-être pour ça que j’écris. (ERNAUX, 2014, p. 27) 

 

Não é à toa que, para a autora, seu casamento com um homem de outra classe social 

resultou na ruptura definitiva com seu meio social de origem: “Ne pas oublier non plus 

que c'est dans le corps par la grossesse et l'avortement, qu'auront lieu la rencontre avec 

la bourgeoisie, son "rejet" aussi. La valeur symbolique de l' avortement est énorme, même 

si je ne l' ai pas perçue au moment de l'écriture” (ERNAUX, 1997b).  

O aborto é entendido como um castigo, ao qual ela “chegaria fatalmente”, que já 

havia, inclusive, sido previsto pelos pais: “Le châtiment. S’ils me voyaient... ‘Tu finiras 

                                                           
40 Texto no original: sortir de son milieu, expérimenter le plaisir des corps et des idées, entrer dans la fête estudiantine 
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mal.’ Quand l’ont-ils prononcé pour la première fois, les vieux, leur vieille 

prédiction” (ERNAUX, 2011a, LAV p. 107).  

O aborto aparece, finalmente, como um fim inexorável para uma garota como ela.  

 

Humiliée... vicieuse... Douée pour tous les vices et je l’ai cru... J’arrivais à supporter tout. 

Maintenant aussi, je supporte. Je savais bien que ça arriverait fatalement. Pas seulement parce 

que je les déteste, les parents et leur milieu. Ça remonte là-bas, c’est prouvé. (ERNAUX, 

2011a, LAV p. 140) 

 

Muito diferente do relato do roubo da pera, porém, é o relato do aborto. Narrado, 

aparentemente, da forma mais direta possível, sem nenhuma artimanha de escrita, o relato 

da ginástica pré-aborto, da introdução da sonda abortiva e do momento em que o feto 

finalmente é expelido, não tem a pretensão de diminuir a falta, nem de buscar a empatia 

do leitor, mas, ao contrário, de chocar. 

Logo no primeiro parágrafo do livro, temos a cena impactante da narradora de 

pernas para cima, fazendo movimentos para acelerar o processo abortivo, iniciado na 

véspera (ou dias antes) em uma espécie de clínica clandestina de aborto, onde uma 

“faiseuse d’anges” introduziu em sua vagina uma sonda e um punhado de algodão. 

 

Toutes les heures, je fais des ciseaux, de la bicyclette, ou les pieds au mur. Pour accélérer. 

Une chaleur bizarre s’étale aussitôt comme une fleur quelque part au bas du ventre. Violacée, 

pourrie. Pas douloureuse, juste avant la douleur, un déferlement de tous côtés qui vient cogner 

contre les hanches et mourir dans le haut des cuisses. Presque du plaisir. (ERNAUX, 2011a, 

LAV p. 105) 

 

Não está claro no texto o que está podre (“pourrie”) e arroxeada (“violacée”, que 

também pode significar intensa). A sua vagina? A própria narradora? Essas duas palavras, 

porém, soltas em uma frase, parecem não combinar com o final do parágrafo (“Presque 

du plaisir”). Ao longo da leitura, porém, percebe-se que o prazer está sempre ligado ao 

que é errado. 

Mais adiante, a maneira como fala do feto – “un obus, un ballon de foire, un geyser 

débondé, n’importe quoi.” (ERNAUX, 2011a, LAV p. 107) – também parece querer 

escandalizar.  A verdade é escancarada, lançada ao leitor sem tentar poupá-lo do horror 

da situação: “Je sais seulement que ça meurt petit à petit, ça s’éteint, ça se noie dans les 

poches gorgées de sang, d’humeurs filantes...”  (ERNAUX, 2011a, LAV p. 105-106). 

Ao longo da narrativa, Denise Lesur procura as causas, lançando-se numa busca 

infrutífera pelo culpado (ela mesma, os pais, a escola, os amigos burgueses): “La faute à 

qui” (ERNAUX, 2011a, LAV p.130). 



61 

 

 

Il y a un mois, j’ai failli leur lancer à la figure que j’étais enceinte, pour voir la catastrophe, 

les voir virer au bleu, se convulser, les vieux masques de tragédie permanente, hurler 

hystériques et moi crier de joie, de rage, qu’ils ne l’avaient pas volé, que c’était à cause d’eux 

que je l’avais fait, eux, moches, minables, péquenots. (ERNAUX, 2011a, LAV p. 107) 

 

Depois de culpar os pais, a escola, a religião, os professores, a narradora parece 

querer assumir sozinha a falta do aborto, deixando claro, porém, que não foram suas 

escolhas que a condenaram, mas a sua história, de filha de merceeiro à estudante 

universitária, aceitando-o,  enfim, como um castigo inevitável: “Le châtiment, la 

correction par personne interposée. Embraquée par une petite sonde rouge. Vingt ans 

pour en arriver là. La faute à personne. Moi toute seule, moi d’un bout à l’autre. Qui. 

D’abord la fille de l’épicier Lesur, puis la première de la classe, tout le temps” 

(ERNAUX, 2011a, LAV p. 108). 

De qualquer forma, como diz Derrida, o relato da falta é diferente do relato de outra 

coisa qualquer, pois “fazer saber uma falta” já é, inevitavelmente, “engajar-se num 

processo performativo de desculpa ou de perdão”. Em Les armoires vides, o aborto, 

experiência única e insubstituível, transforma-se em “acontecimento textual”, equívoco 

indelével. Ao escrever suas confissões, ao tentar justificar sua falta maior, através de suas 

histórias infantis, a narradora cria, como diz Derrida, um acontecimento novo, “um 

supermonstro acontecimental”, que alia a força de um acontecimento arrebatador como o 

aborto e as técnicas da escrita. 

Enfim, na ânsia de “reconstituir”, “explicar”, “ver claro”, Denise Lesur tira tudo do 

armário da memória para rearrumá-lo da maneira que lhe parece mais conveniente.  

Para Havercroft (2012), Annie Ernaux desenvolveu, em Les armoires vides, uma 

escrita do trauma pessoal, no caso, o aborto. Assim como o fez em diversos outros livros: 

o câncer (L’usage de la photo), a perda do pai (La place), a doença da mãe (Une femme 

et “Je ne suis pas sortie de ma nuit”), a violência familiar (La honte), de novo o aborto 

(L’événement). A autora faz uma análise de algumas formas discursivas do trauma pessoal 

no século XXI – chamado de “o extremo contemporâneo”41 –, concluindo que a maioria 

desses textos foram escritos por mulheres, excetuando-se os escritos sobre catástrofes 

coletivas como a Shoah: 

                                                           
41 Parmi les nombreux textes qui peuplent le paysage littéraire français des deux dernières décennies, période que les 

critiques ont nommée “l’extrême contemporain”, on constate une quantité non négligeable de récits, souvent d’ordre 

autobiographique et rédigés par des femmes, qui se consacrent justement à l’écriture de l’extrême, c’est-à-dire à la 

représentation des expériences traumatiques ou catastrophiques où priment l’abject, la souffrance, l’insupportable. 
(HAVERCROFT, 2012, p. 20) 
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Com exceção do luto, [as experiências traumáticas] são sobretudo relativas à vida das 

mulheres e elas estavam antigamente envoltas de silêncio e de vergonha. Esses textos de 

trauma pessoal devem ser evidentemente distinguidos daqueles escritos em seguida de 

catástrofes coletivas (como a Shoah e os genocídios), cujas obras literárias são relativas à 

Segunda Guerra Mundial (como os textos sobre a Ocupação) e mais particularmente à 

literatura dos campos e enfim, as narrativas dos filhos dos deportados. (HAVERCROFT, 

2012, p. 21)42 

 

Como diz Havercroft, a escrita do trauma pessoal por mulheres oferece-lhes a 

possibilidade de passar de “objeto da violência” a “sujeito” ou “agente”, ou seja, 

transformar o trauma em escrita,que, nesse caso, pode levar, senão à cura, a uma maneira 

de viver melhor com ele, ultrapassá-lo de alguma forma: “Com efeito, o sujeito não 

poderia se recuperar de seu trauma, na maior parte dos casos, senão pelo emprego da 

linguagem e da narração, o objeto do trauma torna-se assim o sujeito de sua história” 

(HAVERCROFT, 2012, p. 23)43. 

 

Tão difícil quanto possa ser a narração do trauma, ela não deixa de ser absolutamente 

essencial à cura, mesmo que parcial, da vítima, segundo os teóricos, já que a narrativa do 

trauma ajuda a vítima a exercer um controle maior sobre suas lembranças traumáticas e outros 

sintomas perturbadores, a melhor dominar seu entorno e a restabelecer sua relação com a 

humanidade. Ela permite também que a vítima integre o episódio em sua vida (antes e depois 

do incidente), e a tornar-se sujeito ativo, em vez de ser um objeto passivo de violência. 

(HAVERCROFT, 2012, p. 24)44 

 

Havercroft fala da importância da “narração do trauma” para a cura, “mesmo que 

parcial”. Do que se depreende que tanto a escrita literária quanto a psicanálise poderiam 

ajudar nesse processo. Ernaux vê com desconfiança a aproximação da escrita, 

principalmente a autobiográfica, e da psicanálise. Primeiro, por causa da crença de que a 

escrita seria uma forma de “se liberar sozinho de seus problemas”, segundo, por causa do 

mal-entendido de que a escrita autobiográfica é um “trabalho sobre si”, uma “pesquisa de 

coisas enterradas”: 

 

                                                           
42 Texto no original: À l’exception du deuil, [les expériences traumatiques] sont surtout relatives à la vie des femmes 

et elles étaient jadis entourées de silence et de honte. Ces textes de trauma personnel sont évidemment à distinguer de 

ceux écrits à la suite de catastrophes collectives (comme la Shoah et les génocides), dont les ouvrages littéraires portant 

sur la Deuxième Guerre Mondiale (comme ceux sur l’Occupation) et plus particulièrement sur la littérature des camps 

et enfin, les récits des enfants des déportés. 
43 Texto no original: En effet, le sujet ne saurait se remettre de son trauma, dans la plupart des cas, que par l’emploi 

du langage et de la narration, l’objet du trauma devenant ainsi le sujet de son histoire. 
44 Texto no original: Aussi difficile la narration du trauma soit-elle, elle demeure absolument essentielle à la guérison, 

même partielle, de la victime, selon les théoriciens, puisque le récit du trauma aide la victime à exercer un contrôle 

plus grand sur ses souvenirs traumatiques et autres symptômes dérangeants, à mieux maîtriser son environnement et 

à rétablir son rapport avec l’humanité. Il permet aussi à la victime d’intégrer l’épisode dans sa vie (avant et après 

l’incident), et à devenir un sujet actif, au lieu d’être un objet passif de violence. 
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La psychanalyse, sans doute parce que justement mes zones d’ombre personnelles ne 

m’intéresse pas trop, m’a toujours été indifférente. Que me feraient des révélations 

ponctuelles ? Et surtout qu’en ferais-je ? Je veux dire, qu’en ferais-je dans l’écriture ? Que 

des lecteurs expriment souvent leur croyance qu’écrire revienne au même qu’une 

psychanalyse, surtout s’il s’agit d’une écriture autobiographique, me paraît participer d’une 

espérance et d’un malentendu. Espérance de se libérer tout seul de ses problèmes, de son mal 

de vivre, et en même temps obtenir la reconnaissance des autres, le gros lot psychico-

symbolique. Malentendu, parce que c’est croire que l’écriture n’est que la recherche de 

choses enfouies, qu’elle ressemble au processus de la cure psychanalytique. (ERNAUX, 

2003, p. 55, grifo da autora) 

 

A autora tenta fugir da ideia estereotipada de que a escrita autobiográfica seria como 

uma busca interior, um trabalho necessariamente narcisista. Apesar de admitir que, em 

sua escrita, a “busca de coisas enterradas” não está ausente – o que deixa claro quando 

sublinha o fato de que seria um “malentendido” acreditar que a escrita seria somente isso 

(“[elle] n’est que la recherche”) – Ernaux vem reiterando durante toda  sua carreira que 

seus escritos, mesmo que autobiográficos, vão ao encontro do outro, de um coletivo. Na 

psicanálise, o discurso se restringe a dois participantes, o terapeuta e o paciente; enquanto  

na escrita literária, o discurso, além de ser o resultado de um longo e duro “trabalho sobre 

a linguagem” (o que não existe na psicanálise), é também “transmissão”, “o dom aos 

outros de um texto”. 

 

Il me semble qu’en écrivant, je me projette dans le monde, au-delà des apparences, par un 

travail où tout mon savoir, ma culture aussi, ma mémoire, etc., sont engagés et qui aboutit à 

un texte, donc aux autres, en quelque nombre qu’ils soient, ce n’est pas la question. C’est 

tout le contraire d’un “travail sur soi”. Si j’ai à me guérir de quelque chose, cela ne passe 

pour moi que par le travail sur le langage, et sur la transmission, le don aux autres d’un texte, 

qu’ils le prennent ou le refusent. (ERNAUX, 2003, p. 55) 

 

Se a escrita de Annie Ernaux, ao menos em Les armoires vides, parece pedir o dom 

do perdão, consentido de alguma forma pela leitura de seus textos, ou seja, por seus 

leitores, ela é, ao mesmo tempo, um dom a esses leitores que podem “tomá-la” ou “recusá-

la”, mas que, de um jeito ou de outro, aceitaram este dom (o texto), pelo simples ato da 

leitura. Esse dom reverte-se para o autor, já que, ao atravessar o outro pelo ato da leitura, 

ele passa a existir um pouco dentro de cada um, cada outro:  

 

“Il y a une phrase de Brecht qui a beaucoup de sens pour moi: ‘Il pensait dans les autres et 

les autres pensaient en lui.’ Au fond, le but final de l’écriture, l’idéal auquel j’aspire, c’est de 

penser et de sentir dans les autres, comme les autres – des écrivains, mais pas seulement – 

ont pensé et senti en moi.” (ERNAUX, 2003, p. 42) 

 

Além disso, revisitar as feridas do passado através de um “fazer textual” 

(HAVERCROFT, 2012, p. 34), de uma escrita engajada que utiliza diversos 
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procedimentos estéticos, é transformar a lembrança traumática, tornando-a menos 

incômoda, tornando o presente e o futuro mais suportáveis.  

 

Para se liberar da carga traumática de um acontecimento catastrófico, é necessário, então, 

dizê-lo. Assim, tão paradoxal quanto possa parecer (a necessidade de dizer um acontecimento 

impossível), é preciso que o trauma seja dito a fim de que ele seja, enfim, vivido pela primeira 

vez. Para que a escrita seja reparadora, é necessário,  retomando a expressão de Jacqueline 

Rousseau-Dujardin, conseguir “colocar o trauma em funcionamento”. (em francês: “mettre à 

l’oeuvre”, colocar em obra) (MIHELAKIS, p. 43, 2010)45 

 

Como diz (Havercroft, 2012), o número de representações verbais e visuais de 

experiências traumáticas mostra que dizer o trauma não é absolutamente indizível como 

se repetiu por muito tempo.46 Além disso, Havercroft entende que a escrita do trauma 

pessoal tem uma dimensão diferente no caso das escritoras mulheres, pois tem a 

possibilidade de provocar mudanças, não só em sua própria vida, mas na situação de 

“violência secreta feita às mulheres”, de uma maneira mais geral. 

 

A escrita do trauma pessoal, no caso das mulheres, comporta toda uma dimensão ética, no 

sentido de que ela lhes oferece a possibilidade de mudar de estatuto, de se transformar de 

objeto da violência e da lembrança traumáticas em sujeito e mesmo agente. Rever esses 

episódios, lembranças e sintomas obsessivos do trauma que as atormentam é trabalhá-los, 

transformá-los, reconfigurá-los e, às vezes, se recuperar, ao menos em parte. O ato 

autobiográfico consiste, então, em um fazer discursivo, em uma escrita dotada de uma 

dimensão performativa, pois a narração do trauma mostra-se também como meio de agir 

sobre sua própria vida, de lhe prover mudanças e de testemunhar, em certos casos, a violência 

secreta feita às mulheres. (HAVERCROFT, 2012, p. 21)47 

 

Com efeito, o trauma, como o que aparece em Annie Ernaux, diferencia-se dos 

traumas de guerra ou de outros traumas coletivos, por ser sofrido de forma individual, 

privada, uma violência íntima, entretanto, possui também uma dimensão coletiva, pois é 

comum a muitas mulheres que normalmente mantêm segredo. Ao tornar público um 

trauma muitas vezes silenciado pelas mulheres, como o aborto, Ernaux chama a atenção 

                                                           
45 Texto no original: Pour se libérer de la charge traumatique d'un événement catastrophique, il est donc nécessaire 

de le dire. Ainsi, aussi paradoxal que cela puisse paraître (la nécessité de dire un événement impossible), le trauma 

demande justement à être dit afin qu'il soit, enfin, vécu pour la première fois. Pour que l'écriture soit réparatrice, il 

faut, pour reprendre l'expression de Jacqueline Rousseau-Dujardin, arriver à « mettre le trauma à l'œuvre ». 
46 Il existe donc bel et bien des représentations verbales et visuelles de ces expériences traumatiques, ce qui veut dire 

qu’elles ne sont pas absolument indicibles (unspeakable), à la différence de ce qui laissent entendre les oxymores 

typiques. (HAVERCROFT, 2012, p. 24) 
47 Texto no original: L’écriture du trauma personnel chez les femmes comporte toute une dimension éthique, dans le 

sens où elle leur offre la possibilité de changer de statut, de se transformer d’objet de la violence et du souvenir 

traumatiques en sujet et même en agent. Revoir ces épisodes, souvenirs et symptômes obsessifs du trauma qui les 

taraudent, c’est les travailler, les transmuer, les reconfigurer et parfois, s’en remettre, du moins en partie. L’acte 

autobiographique consiste alors en un faire discursif, en une écriture dotée d’une dimension performative, car la 

narration du trauma s’avère aussi le moyen d’agir sur sa propre vie, d’y apporter des changements et de témoigner, 

dans certains cas, de la violence secrète faite aux femmes. 
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da sociedade para um acontecimento que, quando visto como privado, isolado, é visto 

também como insignificante, algo que é preciso esquecer.48 

Como explica (MONTÉMONT, 2015), na época da publicação de Les armoires 

vides, abortar, além de ser ainda ilegal, significava a transgressão de “múltiplas 

interdições”, como a perda da virgindade das meninas antes do casamento. 

 

Em 1963-64, abortar é a consequência de uma situação na qual se entrecruzam múltiplas 

interdições: ter vivido uma sexualidade livre e procurado o prazer, ter desobedecido aos 

preceitos religiosos inculcados desde a infância, ter escarnecido dos valores familiares que 

se  não ignoravam a sexualidade – a narradora dos Armoires vides escuta seus pais fazendo 

amor atrás de uma cortina –, sacralizam a virgindade antes do casamento. (MONTÉMONT, 

2015, p. 29-30)49 

 

O tema do aborto é retomado e aprofundado por Annie Ernaux em L’événement, 

em que o aborto é assumido como O acontecimento, ou seja, aquele cuja importância está 

acima de todos os outros. Na declaração abaixo sobre esse livro, Ernaux deixa clara sua 

intenção de quebrar o silêncio que envolve esse ato, “tirá-lo da indignidade”, provocando 

a reação da sociedade em geral. 

 

L’intentionnalité de [L’événement] est présente dans le titre : bien plus que laisser un 

témoignage, déployer une expérience irréductiblement féminine, l’avortement, lui donner 

toute sa dimension de mesure du temps, du social, du sacré, son aspect initiatique. En faire 

aussi une expérience de mémoire et d’écriture, un tiers du texte à peu près est consacré au 

travail de la mémoire, à sa relation avec l’écriture. Qu’un fait féminin, l’avortement, ne 

ressortisse plus à indignité. Il n’est pas sûr que j’aie réussi ! Mais la gêne provoquée par ce 

livre a tout de même été le signe d’un dérangement. (ERNAUX, 2003, p. 92) 

 

Em Les armoires vides, apesar de o aborto não ser o tema principal, e sim a trajetória 

social da filha de merceeiros que consegue chegar à universidade,  ele é vivido como um 

fato social e revela-se inserido em uma multiplicidade de traumas, sempre ligados à sua 

posição de mulher e trânsfuga social. Para Mihelakis (2010), Les armoires vides fracassa 

na tentativa de dar um sentido ao trauma do aborto, pois, ao contrário de explicá-lo, a 

vergonha social só o reforça.  

 

Ela é introduzida no incipit do romance e volta frequentemente – sempre de maneira 

incompleta – para, enfim, fechar o romance. Entretanto, mesmo no excipit, a cena traumática 

                                                           
48 Lorsqu’un événement traumatique de ce genre est vu comme privé, il est aussi vu, très souvent, comme insignifiant, 

comme un événement isolé qu’il vaut mieux oublier, tout simplement. » (HAVERCROFT, 2012, p. 23) 
49 Texto no original: En 1963-64, avorter est la conséquence d’une situation dans laquelle s’entrecroisent de multiples 

interdits : avoir vécu une sexualité libre et recherché le plaisir, avoir désobéir aux préceptes religieux inculqués depuis 

l’enfance, avoir bafoué les valeurs familiales, qui si elles n’ignorent pas la sexualité – la narratrice des Armoires vides 

entend ses parents faire l’amour derrière un rideau – sacralisent la virginité avant le mariage. 
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fica incompleta já que o aborto nunca acontece. (...) Armoires vides, (...) uma narrativa que 

fracassa na tentativa de dar um sentido ao trauma do aborto.50 (MIHELAKIS, 2010, p.45) 

 

A reescrita do aborto em L’événement significaria, então, que o trauma ainda 

precisava ser trabalhado, que algo havia escapado nesse primeiro romance: “Traço 

decisivo da obra ernausiana, a re-publicação teria por função reorganizar o trauma do 

aborto, controlar o que havia, a priori, escapado ao sujeito. Em suma, a reescrita do aborto 

subentende que houve uma lacuna na primeira narrativa.”51 (MIHELAKIS, p. 45, 2010)52 

Para Montémont, em L’événement, Ernaux muda seu ponto de vista no que diz 

respeito ao aborto, exposto então sem nenhuma culpa, como uma simples constatação, a 

evidência do não desejo de ser mãe naquele momento e de que “este desejo não está 

ancorado no corpo das mulheres”, o que ainda é difícil de ser aceito (MONTÉMONT, 

2015, p. 31). 

Les armoires vides significa, porém, a transformação da protagonista de menina em 

mulher, e da autora, de mulher em mulher que escreve livros. Nesse livro, a gravidez e, 

principalmente, o aborto são experiências iniciáticas que representam a passagem para o 

mundo adulto. 

No momento em que sua carreira de escritora se inicia e todas as possibilidades 

estão a ser exploradas, a autora usa de forma livre os acontecimentos que marcaram sua 

vida, misturando-os com fatos e personagens inventados, construindo a sua máquina de 

desculpas como lhe convém. 

Ao recuperar a linguagem usada na casa dos pais, as falas da sua infância; ao contar 

as humilhações a que foi submetida na escola, por pertencer à classe popular e não 

conhecer os códigos da classe dominante; ao revelar abertamente os riscos e as 

humilhações por que passou ao se submeter a um aborto clandestino, Ernaux deixa clara, 

desde esse primeiro livro, sua postura como escritora. 

 

[Avec Les armoires vides] j’entrais “mal”, de façon incorrecte, boueuse, dans la littérature, 

avec un texte qui déniait les valeurs littéraires, crachait sur tout, blesserait ma mère. Ce n’était 

pas un premier roman aimable qui me vaudrait la considération de la province où je vivais, 

                                                           
50 Texto no original: Elle est introduite dans l'incipit du roman et revient souvent – toujours de façon incomplète – 

pour, enfin, clore le roman. Cependant, même dans l'excipit, la scène traumatique reste incomplète puisque 

l'avortement n'a jamais lieu. (...) Armoires vides, (...) un récit qui échoue dans sa tentative d'apporter un sens au 

trauma de l'avortement. 
51 Texto no original: Signe décisif de l'œuvre ernausienne, la re-publication aurait pour fonction de réaménager le 

trauma de l'avortement, de maîtriser ce qui avait, a priori, échappé au sujet. En somme, la réécriture de l'avortement 

sous-entend qu'il y a eu une lacune dans le premier récit. 
52 Isadora Pontes dedica seu trabalho de mestrado, intitulado “L´événement de Annie Ernaux: uma escrita dos limites” 

à análise deste livro de Annie Ernaux, situando-o como uma escrita da transgressão, tanto no que se refere à sua posição 

como mulher quanto no de trânsfuga social. 



67 

 

les félicitations de la famille. Mais du plus profond de mon être, je savais que je n’aurais pas 

pu écrire autre chose que ce texte-là. D’entrée de jeu, sans le vouloir de façon claire, je me 

suis située dans une aire dangereuse, j’écrivais “contre”, y compris contre la littérature, que 

j’enseignais par ailleurs. Je crois que j’ai pris là une première habitude. (ERNAUX, 2003, p. 

48) 

 

Escrever “contra” significa não se submeter nem à linguagem, nem às ideias da 

classe dominante. Significa também tentar desestabilizar a ordem estabelecida. Para ela, 

a dureza e o peso do real estariam em oposição a tudo o que é leve, isto é, o que não tem 

profundidade, o que não incomoda, o que não faz refletir. A maneira como escreve vai ao 

encontro de sua própria “visão da literatura”, visão aqui também no sentido de objetivo, 

efeito desejado. 

 

C’est au fond ma propre vision de la littérature que j’affirme, c’est-à-dire mon désir que 

chaque phrase soit lourde de choses réelles, que les mots ne soient plus des mots, mais des 

sensations, des images, qu’ils se transforment, aussitôt écrits/lus, en une réalité “dure”, par 

opposition à “légère”, comme on le dit dans le bâtiment. (ERNAUX, 2003, p. 113-114) 

 

Enfim, beirando muitas vezes a grosseria, ou mesmo a violência, esse texto de 

Annie Ernaux parece ter sido vomitado, ou parido. Sua narrativa reflete todo o 

desconforto, o mal-estar, o ódio que a protagonista Denise Lesur sente ao se confrontar 

com a gravidez e a possibilidade de fracasso de todas as suas esperanças de fugir da 

mediocridade de sua classe social. O tom violento de Les armoires vides é adotado 

também em seu livro La femme gelée, publicado sete anos depois, mas que será 

transformado a partir de La place numa escrita mais distante, mais impessoal, apesar de 

assumidamente autobiográfica. 
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CAPÍTULO 3 - A GUINADA AUTOBIOGRÁFICA: LA PLACE 

 

La place inaugura o que poderia ser chamado de segunda fase da escrita literária de 

Annie Ernaux, pois algumas escolhas feitas por ela na composição desse texto não serão 

nunca mais abandonadas; ao contrário, serão aprofundadas nos livros subsequentes. O 

livro pode ser considerado um “divisor de águas” em sua obra, visto que marca uma 

mudança importante no rumo de sua atividade de escrita. Na verdade, sua própria 

concepção de literatura transforma-se, afetando tanto a forma quanto o conteúdo de suas 

novas publicações. Muda sua escrita, mas também seu discurso, suas falas, suas 

colocações sobre a literatura em geral e sobre seus textos em particular. Para ela, na época 

da escrita de La place, literatura não significava mais, necessariamente, romance ou 

transfiguração do real: “À cette époque, en 1981, et depuis quelques années, je me posais 

beaucoup de questions d’écriture et je ne confondais plus littérature et roman, littérature 

et transfiguration du réel” (ERNAUX, 2003, p. 29). Escrever literatura tornou-se, então, 

algo muito mais experimental, que foge a qualquer tentativa de definição. Ao comentário 

anterior a autora acrescenta: “J’avais d’ailleurs cessé de définir la littérature. 

Aujourd’hui, je ne la définis pas non plus, je ne sais pas ce qu’elle est” (ERNAUX, 2003, 

p. 29). 

 

3.1 O eu verídico 

 

No que diz respeito ao conteúdo, La place marca uma grande mudança, já que é a 

partir dele que a autora passa a assumir plenamente seus livros como autobiográficos, ou 

melhor, como histórias verídicas. Diferentemente de seus três primeiros livros, Les 

armoires vides, Ce qu’ils disent ou rien e La femme gelée, para os quais afirma ter 

recorrido à imaginação na construção de suas narrativas, como a invenção de personagens 

e lugares, em La place, “tudo é absolutamente justo”, sua escrita está, a partir de então, 

ligada a um “escrúpulo”, a uma “necessidade” de contar “a exata verdade”. Em uma 

entrevista à jornalista Raphaëlle Rérolle, durante um evento no Centre Pompidou, a autora 

responde um “não” categórico à repórter que insiste na necessidade dos escritores de 

“inventar um detalhe, a cor de um casaco”, para dar veracidade a uma história. 

 

Non. Si je ne me souviens pas, je n’en parle pas. La couleur des vêtements, des robes, tout 

cela est absolument juste. Alors pourquoi, quel scrupule… J’ai besoin de ça. Tout au début, 

quand j’ai commencé d’écrire, je ne parle même pas du texte qui n’a pas été publié, mais 
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des Armoires vides, je n’ai pas respecté l’exacte vérité, quelquefois il y avait un désir de 

rajouter des détails. Le tournant, pour moi, c’est le livre sur mon père, la Place, et le choix 

de la mémoire. (ERNAUX, 2016c, grifos nossos) 

 

A opção pela escrita autobiográfica contrasta, por sua vez, com o desejo que a 

autora diz ter desde os seus 14, 15 anos, de preservar sua intimidade, manter-se isolada 

dos olhares. Ela viveu dos 5 aos 18 anos de idade na casa dos pais, que também servia de 

bar e mercearia. O comércio que ocupava a maior parte do espaço da família ficava aberto 

aos clientes de segunda a sábado, o dia todo, possibilitando poucos momentos de 

intimidade familiar, como ela explica na passagem abaixo.  

 

Le commerce occupait pratiquement toutes les pièces, nous n’avions à nous qu’une petite 

cuisine entre le café et l’épicerie, une grande chambre en haut, une petite à côté, et un grenier 

avec une mansarde. (...) Il n’y avait aucune intimité là où j’habitais avec mes parents. On 

vivait au milieu des gens et sous le regard des gens. (ERNAUX, 2014, p. 21-22) 

 

Na entrevista transcrita no livro Le vrai lieu, em sua casa em Cergy, ela diz que 

“vivre aujourd’hui dans cette maison-ci, grande, isolée des regards, tournée vers l’Oise, 

les étangs, ça a quelque chose du rêve accompli, bien sûr” (ERNAUX, 2014, p. 23). 

Ao mesmo tempo, havia na família a tendência em acumular não-ditos, manter 

segredos. Muitos desses silêncios serão quebrados somente através da escrita, como a 

tentativa do pai de enforcar sua mãe num acesso de fúria, a morte precoce da irmã antes 

de seu nascimento, o aborto clandestino que realizou aos 24 anos de idade.  

 

Le secret, c’est une forme de tranquilité. Je ne peux pas m’imaginer sans le secret sur ma 

soeur, ni sans les secrets entre ma mère et moi. C’est une façon d’exister. Dans des choses 

tues. Je sais que ce n’est plus considéré comme étant la bonne manière de vivre mais les 

révélations sont souvent très destructrices aussi. (...) “Bon, c’est fini, on n’en parle plus” est 

une phrase que j’ai souvent entendue. Si bien que les choses tombaient derrière moi sans que 

j’aie envie d’y revenir. (ERNAUX, 2014, p. 44) 

 

A autora abre mão, porém, dessa “forma de tranquilidade” e rompe, então, a barreira 

entre a literatura e a vida privada, revelando segredos, assumindo as experiências 

relatadas como pessoais. Uma transição que teve início com La femme gelée53, em que 

coloca em cena o que chama de um “je anonyme” (ERNAUX, 2003, p. 29), cuja 

experiência baseia-se, porém, em sua própria história. A identificação que os leitores 

                                                           
53 Ernaux fala de seu livro Ce qu’ils disent ou rien como sendo o mais romanceado de seus textos, distinguindo-o dos 

outros dois dessa primeira fase, Les armoires vides e La femme gelée, mais próximos, segundo ela, da autobiografia: 

« (...) je vois [La femme gelée] a posteriori comme un texte de transition vers l’abandon de la fiction au sens 

traditionnel. Comme dans Les armoires vides, il s’agit d’une exploration d’une réalité qui relève de mon expérience, 

ici le rôle féminin. » (ERNAUX, 2003, p. 29) 
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fizeram entre a autora e a protagonista desse livro não incomodou a escritora, para quem 

o sentido de literatura tinha-se ampliado, desde sua primeira publicação. Para Ernaux, o 

que está em jogo a partir de La place é não só uma nova “voz”, mas uma nova “postura” 

de escrita: “Je n’ai effectivement pas la même voix dans Les armoires vides et dans 

L’événement. Le changement se produit avec La place. Pas seulement celui de la voix, 

mais celui de la posture entière de l’acte d’écrire” (ERNAUX, 2003, p. 31). 

O que caracteriza seus livros anteriores como romances (mesmo que tenha vivido 

grande parte das histórias contadas) são, segundo Annie Ernaux, não só a construção 

desses textos – tempo, modo e voz narrativos –, mas também o posicionamento ou sua 

“intencionalidade”, como explica Ernaux nesse trecho do livro-entrevista publicado em 

parceria com o escritor Frédéric-Yves Jeannet. 

 

La construction des Armoires vides est celle d’un roman. La voix narratrice appartient à une 

fille de vingt ans, en train d’avorter dans sa chambre de la cité universitaire, Denise Lesur. 

(...) Dans le contenu, je ne transforme pas la réalité et je ne la transfigure pas non plus, 

d’ailleurs ! Je plonge plutôt dedans, et avec une grande intrépidité. (...) ... Mais, puisque je 

me plaçais dans l’intentionnalité d’un roman, je me suis octroyé le droit, sans même me 

poser des questions, de modifier non seulement les noms, mais de créer des personnages avec 

plusieurs êtres réels, la copine Monette par exemple, de changer les lieux.” (ERNAUX, 2003, 

p. 27-28, grifo nosso) 

 

A decisão de abandonar o romance e adotar uma forma de escrita o mais 

factual/referencial possível aproxima, portanto, sua literatura de outras áreas, como o 

jornalismo, a história, a sociologia, a biografia. La place, apesar de marcar a passagem da 

ficção à autobiografia, não é, em princípio, um livro sobre a autora, mas sim sobre seu 

pai. Sua publicação é seguida de Une femme, livro baseado na vida da mãe. Depois disso, 

a autora passa a ocupar progressivamente a linha de frente como protagonista de suas 

narrativas, revelando experiências cada vez mais íntimas, como acontece em textos como 

Passion simple (1992), L’Évenement (2000), L’Occupation (2002) e Mémoire de fille 

(2016). 

Para Dominique Viart, La place apresenta uma forma nova – entre a biografia e a 

autobiografia –, que ele batiza de “narrativa de filiação” (VIART, 2007), por se tratar de 

um texto em que a autora fala de si a partir de seus modelos. Segundo Viart, os autores 

franceses, a partir da década de 80, vêm buscando variações da escrita autobiográfica, 

formas indiretas, oblíquas, híbridas de transformar a realidade em literatura. Uma dessas 

formas seria a autoficção, mistura de autobiografia e ficção; outra seria a narrativa de 

filiação, mistura de autobiografia e biografia. Tanto na segunda forma, como na primeira, 
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o escritor embaralha a fronteira entre gêneros claramente distintos segundo as definições 

de Lejeune (VIART, 2007, p. 108). De fato, a narrativa de filiação difere no ponto 

fundamental da definição que Lejeune dá à autobiografia, que é a fusão entre autor, 

narrador e personagem principal. Apesar de autor e narrador coincidirem, o personagem 

principal está excluído dessa tríade. Porém, não completamente, porque, como afirma 

(Viart, 2007), em algum momento da narrativa, o interesse do leitor é deslocado do objeto 

biografado para o sujeito biógrafo, pois a existência do primeiro fascina, informa e 

transforma, enfim, serve de modelo para a vida do segundo. 

 

Escrever-se é, então, ir ao encontro desses modelos, desmascará-los; estudar de que modo a 

fascinação que eles exercem sobre o sujeito se exerce na vida do sujeito – de que modo ela o 

informa e o transforma. É preciso, então, o espaço de uma biografia. Mas não uma biografia 

tradicional, que tentaria dar conta de alguém por si mesmo, e de maneira tão precisa, tão 

exaustiva quanto possível. Que tentaria identificar nele a verdade última. E cuja visada seria 

da ordem de um “em-si”, para falar a linguagem sartriana. Trata-se antes de uma biografia 

que desloca, em última análise, o interesse e a visada do objeto biografado em direção ao 

sujeito biógrafo. Poderíamos então falar de biografia para si. (VIART, 2007, p. 108-109)54 

 

Para Viart, a narrativa de filiação seria, portanto, um pretexto para falar de si, uma 

“biographie pour soi”, em que há uma “transferência”, uma “projeção”, ou mesmo uma 

“apropriação” do outro. A alteridade não teria outra função senão a de “dizer o próprio 

sujeito” (VIART, 2007, p. 109). A expressão que usa ao se referir às narrativas de filiação, 

uma “archéologie de soi”, sugere essa busca de si mesmo através de “outros dados” além 

de sua própria vida, de seus próprios atos (VIART, 2007, p. 108). 

Evando Nascimento, autor que não hesita em usar a primeira pessoa em seus textos 

críticos, comenta essa ideia na passagem abaixo. 

 

Tudo o que sou, tudo o que somos, vem dos outros e das outras que nos conceberam, deram 

um nome, cuidaram e até hoje nos chamam. Antes da consciência do próprio nome, há o 

chamado (Clarice Lispector), o apelo à convivência e ao compartilhamento da experiência, a 

qual jamais é inteiramente solipsista. Estou convencido de que toda experiência do eu passa 

pelo encontro com a alteridade, de forma estrutural e irredutível. “Eu” só existe porque o 

outro/a outra (que pode ter inúmeros nomes: mundo, universo, natureza, Deus, pai, mãe, 

família, sociedade, acaso, lei, norma etc.) lhe deu existência. (NASCIMENTO, 2010, p. 192) 

 

                                                           
54 Texto no original: S’écrire, c’est donc aller à la rencontre de ces modèles, les démasquer ; étudier en quoi la 

fascination qu’ils exercent sur le sujet s’exerce dans la vie du sujet – en quoi elle l’informe et le transforme. Il y faut 

donc bien l’espace d’une biographie. Mais pas une biographie traditionnelle, qui chercherait à rendre compte de 

quelqu’un pour lui-même, et donc de façon aussi précise, aussi exhaustive que possible. Qui chercherait à en identifier 

la vérité ultime. Et dont la visée serait de l’ordre d’un en-soi, pour parler le langage sartrien. Il s’agit plutôt d’une 

biographie qui déplace ultimement l’intérêt et la visée de l’objet biographié vers le sujet biographe. On pourrait alors 

parler de biographie pour soi. 
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Para Nascimento, entretanto, o outro não é somente o que é anterior ao sujeito, mas 

tudo que lhe é exterior. Essa ideia fica bastante evidente na escrita de Annie Ernaux, que 

mostra, ao mesmo tempo, o sujeito atravessado por todo tipo de alteridade (pais, amigos, 

amantes, filhos, estudos, trabalho, doença, etc.) e o sujeito como representante de uma 

coletividade, dado que suas experiências não são, no fundo, muito diferentes das de outros 

tantos indivíduos. É o que comenta Viart, ao explicar a expressão usada por Annie Ernaux 

para dar conta do sujeito que percorre seus textos, um “eu transpessoal”. 

 

(...) o recurso a um “eu transpessoal”, por exemplo, constrói um sujeito da escrita atravessado 

pelas grandes questões e pelas pequenas coisas de seu tempo, faz do sujeito o receptáculo das 

experiências comuns. Postular um “eu transpessoal”, é, de uma certa maneira, renunciar à 

sua diferença: é ler em si mesmo o destino compartilhado por outros além de si, engajados 

nas mesmas ações, nas mesmas tensões, nos mesmos modos de ser, confrontados pelas 

mesmas dificuldades e feitos de desejos semelhantes. (VIART, 2014, p. 28-29, grifos do 

autor)55 

 

3.2 O eu social 

 

A opção pela escrita factual e por “un ‘je’ pleinement assumé”, “le ‘je’ véridique”, 

como afirma Ernaux em uma de suas entrevistas (ERNAUX, 2011d), tem também relação 

com o meio social de que o pai faz parte, a classe popular. O título La place traz, aliás, 

essa ideia de um lugar, de uma posição a ser ocupada, assim como a que ocupa, na 

sociedade francesa, esse ex-operário, pequeno comerciante, filho de trabalhadores rurais. 

Lugar a partir do qual Ernaux se vê autorizada a falar, não só porque fez parte dele durante 

sua infância e adolescência, mas também por ter herdado todo um habitus que marcou 

para sempre sua memória. O termo é usado pelo sociólogo Pierre Bourdieu, referindo-se 

aos bens simbólicos adquiridos pelo indivíduo ao longo de sua vida, em seu processo de 

socialização, como a tradição, o gosto pelas artes, etc. O habitus estaria ligado, então, à 

classe ou posição social ocupada pelo indivíduo. Posição essa determinada não apenas 

pelo poder econômico, mas principalmente pelo capital social e cultural de seus 

integrantes (DENDASCK, 2016). 

A obra de Bourdieu exerceu, aliás, grande influência na escrita de Annie Ernaux. 

As ideias do sociólogo sobre a organização do mundo social serviram à autora tanto para 

                                                           
55 Texto no original: (...) le recours à un « je transpersonnel », par exemple, construit un sujet de l’écriture traversé 

par les grandes questions et les petites choses de son temps, fait du sujet le réceptacle des expériences communes. 

Postuler un « je transpersonnel », c’est, d’une certaine manière, renoncer à sa différence : c’est lire en soi-même le 

destin partagé par d’autres que soi, engagés dans les mêmes actions, les mêmes tensions, les mêmes modes d’être, 

affrontés aux mêmes difficultés et travaillés de semblables désirs. 
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o entendimento de sua história de vida em relação à posição social que ocupa quanto para 

dar subsídio teórico à escrita de seus livros. Convidada a participar de uma conferência 

organizada em 2004 para celebrar a obra do sociólogo Pierre Bourdieu, Ernaux inicia, 

assim, a apresentação de seu tema: “Il y a vingt-cinq ans tombait comme un aérolithe 

dans le paysage culturel français un pavé de 640 pages, paru aux Éditions de Minuit, 

dont le titre “parlait” à tout le monde, La distinction56» (ERNAUX, 2004, p. 19). Nesse 

texto em homenagem a Bourdieu, Ernaux deixa clara a importância que a obra do 

sociólogo e, em especial, esse livro tiveram na sua formação, além de dar a seus leitores 

uma valiosa pista para o entendimento de seu projeto literário. 

 

Je fais partie des gens pour qui la lecture de ce livre n’a pas constitué une violence mais une 

reconnaissance, car ce travail immense dévoilait des réalités attestées par ma mémoire, 

vécues même dans mon corps. La distinction validait scientifiquement ce qui était en moi 

souvenir, sensation. Je reconnaissais la séparation – qui est le premier sens du mot 

“distinction” – entre les modes de vie selon qu’on appartient à la classe sociale dominante 

économiquement et/ou culturellement, à la classe moyenne ou à la classe populaire. Je 

reconnaissais les formes invisibles par lesquelles s’exerce la domination. Et la difficulté de 

l’écriture de La distinction n’a pu empêcher que ce livre ne soit pour moi la confirmation 

lumineuse de mon expérience, celle d’un monde social divisé – expérience qui était au centre 

des trois livres que j’avais déjà écrits, de celui que j’étais en train d’écrire sur mon père. 

(ERNAUX, 2004, p. 20-21) 

 

O título do livro, A distinção, por si só, traduz seu sentimento de dilaceramento 

entre duas classes sociais, tema explorado desde seu primeiro livro, Les armoires vides. 

Além do seu primeiro sentido de “separação”, a palavra “distinção” é usada também para 

definir aqueles que se sentem em posição de superioridade, pessoas ditas “distintas”, ou 

seja, de hábitos e gostos sofisticados, “elevados”. A palavra marca a diferença entre a 

elite e a classe popular, entre o “bom gosto” e o “gosto vulgar”, separando dois mundos, 

aquele de que a escritora é originária, do outro para o qual migrou ao cursar a 

universidade. 

Dando um sentido à sua experiência, esclarecendo e possibilitando teorizar o que 

era antes pura intuição, “lembrança, sensação”, as ideias de Bourdieu vão interferir 

decisivamente na escrita de Annie Ernaux.  

A partir de La place, sua consciência de classe e seu posicionamento político 

(sempre do lado dos dominados) se farão sentir não só na história contada, mas também 

em sua forma, no ritmo, enfim, na construção da narrativa, lançando a autora numa nova 

                                                           
56 Annie Ernaux refere-se aqui à obra de Pierre Bourdieu intitulada La Distinction: Critique sociale du jugement, 

publicada pela primeira vez em 1979, traduzida para o português como A distinção: crítica social do julgamento, pela 

editora Zouk. 
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experiência de escrita cujo objetivo é levar ao limite (jusqu’au bout) a aproximação entre 

vida e arte, escrita e real. Isso porque, para contar a história de seu pai – um homem 

simples, cuja vida não tem nada de notável, ao contrário, é ordinária e insignificante –, 

Ernaux diz ter tido a necessidade de partir em busca dos fatos precisos, dos hábitos, das 

falas, de tudo o que fazia parte de sua infância e de seu mundo social de origem, apoiando-

se, principalmente, na memória. Para ela, esse mundo que não comporta abstrações. 

Trata-se de uma realidade em que a arte só faz sentido se tiver uma relação direta com a 

vida. 

 

3.3 A estética do real 

 

O “gosto puro”, a “disposição estética” daqueles que não atribuem à obra de arte 

nenhuma função, nenhuma finalidade, esquecendo-se de seu conteúdo e preocupando-se 

unicamente com sua forma, são conceitos estranhos às pessoas da classe popular. Isso 

porque as classes menos favorecidas economicamente, de que fazem parte aqueles que 

vivem preocupados com suas necessidades mais básicas, tendem a buscar prazeres muito 

mais concretos, palpáveis, corporais, ou seja, fazem um julgamento artístico mais ético 

do que estético, valorizando o conteúdo em detrimento da forma: “[Ils] jugent l’oeuvre 

non d’une manière esthétique mais dans son rapport avec la vie, dans une continuité de 

l’art et de la vie” (ERNAUX, 2013b, p. 25). Enfim, para um homem como seu pai, seria 

impossível tomar o distanciamento necessário para fazer do objeto de arte um julgamento 

puramente estético, pois esse tipo de julgamento é mediado justamente pela cultura, pela 

educação que ele não teve. 

Kathrin H. Rosenfield discorre em um pequeno livro didático sobre o significado 

de estética e o seu percurso histórico como disciplina acadêmica e como base teórica da 

crítica de arte. Segundo Rosenfield, é somente no século XVIII, com o filósofo alemão 

Alexander Baumgarten, que a Estética se estabelece como disciplina, e “a doutrina da 

beleza estética” é separada das outras partes da filosofia. Trata-se, porém, de uma reflexão 

na qual a questão da obra de arte sempre ocupou lugar de destaque e que gira, 

basicamente, em torno do problema do gosto (ROSENFIELD, 2006, p. 7-8). 

A autora esclarece que, ao longo dos séculos XVII e XVIII, com a ascensão da 

burguesia e de seu interesse pelos objetos artísticos – limitados anteriormente aos 

domínios da Igreja e da aristocracia –, “começam a aparecer com mais clareza a função 

ideológica e o prestígio que transformam o gosto em um operador implícito e ambíguo” 
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(ROSENFIELD, 2006, p. 23), conceito vago que mistura critérios éticos e sociais, 

políticos e econômicos, além de educacionais, geográficos e culturais.  

Em 1790, Kant publica a Crítica do juízo (ou Crítica da faculdade de julgar), uma 

reflexão sobre o juízo do gosto. O filósofo coloca a frase “isto é belo!” no âmbito de um 

juízo que concede ao gosto o direito de ser analisado no mesmo nível dos outros juízos 

(lógico ou ético) (ROSENFIELD, 2006, p. 28). A originalidade de Kant está em postular 

no juízo de gosto puro um prazer e uma reivindicação de universalidade: quem diz “isto 

é belo!” não diz apenas que tem prazer com algo que lhe agrada, postula uma 

reivindicação implícita – a de que essa relação subjetiva de prazer diante da beleza seja 

válida universalmente para todos os seres racionais (ROSENFIELD, 2006, p. 29). 

Além disso, para Kant, a experiência do belo é em si mesma o seu próprio fim, não 

tem nenhuma outra finalidade a não ser a de manter o prazer que sentimos quando 

dizemos “isto é belo!”. O prazer estético puro/o prazer do juízo de gosto puro independe 

de qualquer relação com conceitos, entendimento, conhecimento. Kant localiza a beleza 

não no objeto, mas na experiência do juízo de gosto que coincide com um prazer 

(ROSENFIELD, 2006, p. 36). Kant concede ao juízo reflexivo estético um estatuto 

radicalmente subjetivo (ROSENFIELD, 2006, p. 33) e concede ao prazer subjetivo 

grande privilégio (ROSENFIELD, 2006, p. 36). A dimensão subjetiva do juízo é o prazer 

que não pode tornar-se conhecimento, o juízo de gosto diz respeito àquilo que apraz sem 

conceito. O juízo estético se dá na imediatez do sentimento, isto é, na pura subjetividade 

(ROSENFIELD, 2006, p. 34). 

Enfim, na França do século XVIII, “a arte não é mais obrigada, como nas 

concepções idealistas, a captar o verdadeiro nem a copiar o ideal ou a natureza, e sim a 

escolher traços verossímeis e a reunir esses aspectos em conjuntos que transponham o 

real para o plano ficcional” (ROSENFIELD, 2006, p. 25). É o início da concepção da arte 

como finalidade sem fim. 

A autora lembra, porém, que a dissociação entre o belo e o real nem sempre existiu. 

Na verdade, antes de se tornar uma disciplina no domínio da arte, a estética fazia parte da 

filosofia e tocava questões mais abrangentes na vida do homem, como a sensibilidade, a 

ética e o conhecimento. A palavra, aliás, vem do grego aísthesis, que significa sensação, 

sentimento. 

 

Diferentemente da poética, que já parte de gêneros artísticos constituídos, a estética analisa 

o complexo das sensações e dos sentimentos, investiga sua integração nas atividades físicas 

e mentais do homem, debruçando-se sobre as produções (artísticas ou não) da sensibilidade, 
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com o fim de determinar suas relações com o conhecimento, a razão e a ética. 

(ROSENFIELD, 2006, p. 7, grifos nossos) 

 

Nas culturas arcaicas, a realidade sensível e sua dimensão transcendente 

misturavam-se inextricavelmente. Era difícil a distinção entre a função instrumental e o 

estatuto estético (desinteressado) dos objetos pré-históricos, fabricados com a dupla 

intenção de torná-los úteis e belos. Os termos gregos que designam arte e tecnologia são, 

aliás, bastante próximos: tékhne (invenção criadora) e mekhané (perícia tecnológica) 

(ROSENFIELD, 2006, p. 9-10). 

 

Durante muitos milênios, a história da arte se confundiu com a história da cultura, as coisas 

belas estavam integradas aos cultos religiosos, políticos e sociais, às práticas da vida 

cotidiana e às técnicas que sustentavam a sobrevivência ou a conquista do espaço vital. Em 

todos os domínios – da construção do espaço urbano à vestimenta, dos hábitos culinários ao 

armamento –, a arte preencheu funções socialmente importantes. (ROSENFIELD, 2006, p. 

10) 

 

Essa passagem de Rosenfield sobre as culturas arcaicas parece válida também para 

o projeto literário de Annie Ernaux que, além de artístico, busca integrar-se “às práticas 

da vida cotidiana”, “à sobrevivência” e “à conquista do espaço vital”, mesmo que em 

outro contexto histórico, social e político. A arte de Annie Ernaux também procura 

“preencher funções socialmente importantes’, já que não é, de modo algum, 

“desinteressada”; ao contrário, tem por finalidade intervir de forma efetiva na vida social, 

nos hábitos, comportamentos, mentalidades, e colocar-se politicamente contra ou a favor 

de ações políticas, como a participação em guerras e o acolhimento de imigrantes. 

Para Ernaux, além do handicap social da classe popular em relação à arte, há nesse 

meio um sentimento de vergonha responsável por todo um modo de existir e que tem 

relação direta com a distinção entre classes sociais, pois “c’est par la honte que vient le 

sentiment de sa place dans le monde social” (ERNAUX, 2007, p. 309). 

 

Je pourrais résumer brutalement: “J’ai honte, donc je suis honte”. J’ai honte pendant 

l’enfance, l’adolescence et au-delà, parce que j’appartiens au milieu dominé financièrement 

et surtout culturellement. C’est la honte sociale, constituée de rapports de classes incorporés, 

non élucidés, vécus, comme une essence, une nature, par suite ne concernant que soi : l’enfant 

ou l’adolescent honteux est la cause de sa honte. (ERNAUX, 2007, p. 308-309) 

 

Escrever a vergonha significa torná-la social, coletiva; significa tirar da solidão 

aqueles que acham que ela deve ser vivida “como uma essência, uma natureza”, algo que 
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“só diz respeito a si mesmo”, tirá-los do ciclo perverso provocado pelo sentimento da 

“vergonha de ter vergonha”. 

A linguagem é a primeira das diferenças que são vividas como uma inferioridade 

que leva à vergonha. A língua usada em casa – “langue maternelle, au sens strict, la 

langue que [sa] mère utilisait” (ERNAUX, 2007, p. 310) – é “corrigida” na escola e 

depreciada até pelos próprios pais. 

 

Quand je suis enfant, à la maison, on parle un français populaire, mêlé de patois normand, 

que mes parents eux-mêmes déprécient. “Nous, disent-ils, on parle pas bien.” Leur langage, 

c’est aussi le mien, et, à l’école, on me “reprend” pour que j’acquière le “bon” français. Mais 

langue qui aime, qui punit, c’est celle de la maison, de mes parents, la langue des dominés, 

celle dont j’aurai honte plus tard, mais qui restera toujours en moi-même. La langue 

dominante, celle de l’école, au début, apparaît comme iréelle, détachée des choses. 

(ERNAUX, 2007, p. 310) 

 

A vergonha social está na base das reflexões de Annie Ernaux sobre as relações 

entre classes sociais, podendo ser considerado um de seus motores de escrita, uma escrita 

da revolta. A busca pela “verdade”, mesmo sabendo que ela é subjetiva, incerta, falha, 

esburacada, é uma maneira de se situar “dans un espace où la honte n’existe pas” 

(ERNAUX, 2007, p. 316), pois a verdade nunca é “inferior”. 

 

(...) comment décrire la culture du monde dominé sans se faire complice du monde dominant 

(...) Ce sera d’une part l’écriture factuelle de La place, interdisant par sa neutralité le 

jugement de classe, et d’autre part le choix d’un discours de vérité, sans aucun recours à la 

fiction (ou autofiction). Écrire la vérité, s’efforcer à la vérité, non parce qu’il faut “avouer” 

ce qui a fait honte mais parce qu’il ne saurait y avoir de “vérité inférieure”. (ERNAUX, 2007, 

p. 315) 

 

O sentimento de vergonha é causado pelo olhar do outro, daquele que representa o 

que é legítimo (como o francês legítimo, de Paris, em detrimento dos dialetos regionais). 

Ele é, pois, interiorização do julgamento do outro. A palavra “julgamento”, muito usada 

por Annie Ernaux ao falar sobre a vergonha social, faz parte do subtítulo do livro de 

Bourdieu, que comenta, A distinção: crítica social do julgamento. 

Outro tema tocado por Rosenfield, no mesmo livro, que aproxima a obra de Annie 

Ernaux a práticas antigas de escrita, diz respeito à associação entre beleza e ética. 

Rosenfield lembra que o belo é associado ao bem desde a época clássica, em que “a 

educação grega gira[va] em torno da kalokagathía, isto é, da ideia de uma convergência 

do valor estético com os valores éticos (utilidade social e política) da comunidade” 

(ROSENFIELD, 2006, p. 11). Sócrates baseava-se no conceito grego kalokagathía – que 
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significa belo e bom ou belo e virtuoso – para desenvolver sua investigação filosófica 

sobre o belo, que dá origem “a uma doutrina normativa com nítidos traços sociocríticos, 

éticos e políticos” (ROSENFIELD, 2006, p. 12-13). Reconhecendo a necessidade do elo 

entre beleza e bondade, Sócrates afirma a necessidade de uma “utilidade” ou “finalidade” 

da arte, para que essa ligação se estabeleça. Ele aponta “o poder irresponsável de aedos e 

sofistas, que usam suas capacidades de declamação e de retórica para manipular os 

incautos, capturando as regiões inferiores da alma com engodos e burlando o raciocínio 

com falsas aparências”. Efeitos que buscam emocionar, truques e estratégias para causar 

impacto, “todo o domínio técnico do qual os artistas clássicos e seu público se orgulham 

até hoje”, que seriam, para ele, uma ameaça ao pensamento claro (ROSENFIELD, 2006, 

p. 13). Além disso, o filósofo denuncia os excessos espetaculares da tragédia, os exageros 

histriônicos na recitação e na dança, os traços decorativos na pintura e o sensacionalismo 

das perspectivas na cenografia (ROSENFIELD, 2006, p. 15). A estética de Platão 

equivale, então, a um discurso crítico e a uma disciplina imposta às práticas da arte, 

“vinculando de maneira inextricável noções estéticas e éticas” (ROSENFIELD, 2006, p. 

16). 

Na parte da Poética de Aristóteles que sobreviveu ao tempo, o filósofo mostra que 

a catarse trágica “não é uma simples válvula de escape para mentes ou corpos 

sobrecarregados de emoções”, mas sim a transposição dos mecanismos psicológicos e 

fisiológicos para um outro nível, o da compreensão e da lógica (ROSENFIELD, 2006, p. 

20): “Aristóteles concebe a tragédia como voltada para a felicidade, o bem-viver, não 

como representação exemplar de uma virtude ou de um caráter (que caracterizará, mais 

tarde, toda a estética cristã” (ROSENFIELD, 2006, p. 21). 

 

O drama não representa diretamente o bem ou o mal, e sim uma rica gama de virtudes e 

excessos passionais, erros e acertos relativos que colocam a questão do bem último. O 

horizonte do drama, que põe em cena a ambiguidade desconcertante dos valores, a 

mobilidade assustadora das virtudes e dos sentidos aparentes, é o sentimento da medida. Mas 

a arte evidencia, antes de tudo, a dificuldade de definir e pensar a justa medida. Esta aparece 

sobretudo na íntima aliança de um aspecto estético com um ético: é na fusão do belo e do 

bem que se realiza o bem-viver. (ROSENFIELD, 2006, p. 21-22) 

 

Assumindo a literatura não só em sua dimensão estética, mas, principalmente, em 

sua dimensão ética; recusando-se a “mentir”, a transformar deliberadamente a memória 

que tem de sua vivência de mulher nascida no meio popular, Ernaux busca a redenção de 

uma classe que sofre com a dominação da elite burguesa. Segundo Catherine Douzou, o 

novo posicionamento de Annie Ernaux face à sua escrita visa à transgressão de um status 
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quo que pregava a discrição, a aceitação, a submissão, o silêncio por parte dos socialmente 

dominados. Comportamento, aliás, praticado por seu pai, que se calava diante dos que 

julgava superiores a ele, e imposto por sua mãe, que infligia duras regras de conduta à 

filha: “Écrire, s’écrire revient à transgresser la loi du silence posée par la mère, surtout, 

mais aussi à s’exposer et à exposer autrui. L’écriture est une indiscrition comme le dit 

l’auteur dans les premières pages de Se perdre” (DOUZOU, 2004, p. 85). Trata-se de 

uma forma de evitar uma segunda traição, sentimento que já manifestava em relação a 

seu afastamento do meio social dos pais. Denunciar a opressão, trazer à tona a realidade 

desse meio social é provocar uma desestabilização da ordem social estabelecida, com 

vistas a transformá-la, a contribuir para o “bem-viver” da sociedade como um todo. Como 

na tragédia de Aristóteles, sua obra tem a finalidade de tornar consciente, de contribuir 

para a compreensão e para a lógica. 

Enfim, a autora de La place coloca-se do lado dos dominados, levando consigo o 

leitor. Um mundo que, para ela, é o mais “real”, o mais “material”, um mundo no qual 

“as palavras e as coisas não se dissociam” (ERNAUX, 2007, p. 317), em que não existe 

a “aisance”, característica fundamental da classe dominante. A palavra significa tanto 

poder econômico quanto facilidade e desenvoltura de comportamento diante dos códigos 

sociais ditadores do “bom gosto”. 

Em um prólogo, é evocada a cena em que ela presta concurso para trabalhar como 

professora de literatura de uma escola de ensino médio. Sua tarefa é comentar vinte e 

cinco linhas do romance Le Père Goriot, de Balzac: “Devant une classe de première, des 

matheux, j’ai expliqué vingt-cinq lignes – il fallait les numéroter – du Père Goriot, de 

Balzac” (ERNAUX, 2011a, LP p. 437). A cena é narrada com bastante ironia, mostrando 

o lado burlesco da situação, ridicularizando uma forma de leitura muito tecnicista do texto 

literário, a partir de linhas numeradas, como se a arte fosse exata como a matemática. O 

termo “matheux” refere-se a alunos dessa disciplina ou àqueles que a apreciam. Não 

surpreende que a aula não tenha despertado interesse nos ouvintes: “‘Vous les avez 

traînés, vos élèves’, m’a rapproché l’inspecteur ensuite, dans le bureau du proviseur” 

(ERNAUX, 2011a, LP p. 437). 

O tema da prova leva o leitor a aproximar Ernaux e Balzac, La place e Le Père 

Goriot. Para começar, ambos trazem a figura do pai como tema central. Além disso, o 

personagem que dá nome ao livro de Balzac é um homem sem título de nobreza, que dá 

todo o dinheiro que tem às filhas para que elas possam ascender socialmente. Ao fim, elas 

o abandonam, deixando-o morrer na miséria. Da mesma forma, o pai de Annie Ernaux 
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foi um homem de poucas posses, sem status social, que investiu o que tinha na educação 

da filha, para que esta pudesse ascender socialmente, mesmo que isso significasse, de 

certa forma, perdê-la. Assim como no romance de Balzac, em La place, antes da 

separação definitiva provocada pela morte do pai, a ascensão social da filha há muito já 

os havia afastado. O evento da aprovação no concurso e o da morte do pai, ambos 

anunciados logo no prólogo, são propositalmente confundidos na narrativa de Ernaux. 

 

Mon père est mort deux mois après, jour pour jour. Il avait soixante-sept ans et tenait avec 

ma mère un café-alimentation dans un quartier tranquille non loin de la gare, à Y. (Seine-

Maritime). Il comptait se retirer dans un an. Souvent, durant quelques secondes, je ne sais 

plus si la scène du lycée de Lyon a eu lieu avant ou après, si le mois d’avril venteux où je me 

vois attendre un bus à la Croix-Rousse doit précéder ou suivre le mois de juin étouffant de sa 

mort. (ERNAUX, 2011a, LP p. 438) 

 

A “cena do liceu de Lyon” flutua em torno do evento da morte do pai (antes ou 

depois?), envolvendo-o, sugerindo uma relação de causa e efeito entre os dois 

acontecimentos, dando a entender que a filha pode ter provocado a morte do pai, ao 

abandoná-lo ou traí-lo, ascendendo à classe que o humilhava, o oprimia. 

No parágrafo anterior à cena do liceu, logo após a descrição da humilhante 

cerimônia da prova de aula no concurso para professor, a narradora já tinha evocado os 

pais, ao mencionar a carta que lhes escreve “no mesmo dia à noite”, para anunciar sua 

aprovação: “Le soir même, j’ai écrit à mes parents que j’étais professeur «titulaire». Ma 

mère m’a répondu qu’ils étaient très contents pour moi” (ERNAUX, 2011a, LP p. 437). 

Secura no anúncio da novidade, secura na resposta dos pais, talvez um mal-estar de ambos 

os lados. 

A narradora marca, desde o início, seu olhar crítico em relação ao mundo 

intelectual, denunciando sua impostura, separando-se dele, colocando-se do lado dos que 

não se sentem à vontade nesse meio, ao contrário, se sentem inferiorizados. Na escola em 

que a narradora presta concurso, ela se defronta com a arrogância desse mundo em que 

ansiava penetrar. Logo na sala de espera, “une femme corrigeait des copies avec hauteur, 

sans hésiter” (ERNAUX, 2011a, LP p. 437). O inspetor, membro principal do júri, faz, 

ao final de sua apresentação, uma espécie de discurso educativo – “Pendant un quart 

d’heure, il a mélangé critiques, éloges, conseils” (ERNAUX, 2011a, LP p. 437) – como 

conclusão de uma cerimônia, em que tudo se desenrola como em um peça de teatro – 

“dans seul coup, d’un même élan, ils se sont levés tous trois, l’air grave” (ERNAUX, 

2011a, LP p. 437). O que fica, para ela, são os sentimentos de cólera (raiva?) e vergonha: 
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“Je n’ai pas cessé de penser à cette cérémonie jusqu’à l’arrêt de bus, avec colère et une 

espèce de honte.” (ERNAUX, 2011a, LP p. 437) 

No plano formal, Ernaux opta, em La place, por uma escrita “neutra”, factual, 

próxima à que usava nas cartas que trocava com os pais, uma escrita “dans le ton du 

constat”. 

 

J’ai passé un long moment à Londres. (...) Ma mère m’écrivait un compte rendu du monde 

autour. Il fait froid par chez nous espérons que cela ne va pas durer. On est allés dimanche 

voir nos amis de Granville. La mère X est morte soixante ans ce n’est pas vieux. Elle ne 

savait pas plaisanter par écrit, dans une langue et avec des tournures qui lui donnaient déjà 

de la peine. Écrire comme elle parlait aurait été plus difficile encore, elle n’a jamais appris à 

le faire. Mon père signait. Je leur répondais aussi dans le ton du constat. Ils auraient ressenti 

tout recherche de style comme une manière de les tenir à distance. (ERNAUX, 2011a, LP p. 

470) 

 

O que ela chama pela primeira vez em La place de “écriture plate” torna-se, então, 

sua marca pessoal, traço característico da escrita ernaussiana, repetidamente, 

incansavelmente citado pelos críticos. Ao longo da narrativa, a escolha feita para a forma 

de escrita de La place é justificada, explicada, a partir da história do pai, a da própria 

autora e a da relação entre eles.  

A escrita é colocada como o último recurso para se reaproximar do pai e de seu 

meio social, após tantos anos de afastamento. Uma cena curta é evocada para ilustrar sua 

ruptura com o mundo do pai. Após o enterro, voltando de trem com o filho para casa, 

tentando acalmá-lo para não atrapalhar os viajantes de primeira classe, ela se dá conta de 

como já tinha se adequado aos hábitos burgueses e de que, a partir de então, 

principalmente depois da morte do pai, esse processo não teria mais volta: “il est trop 

tard” (ERNAUX, 2011a, LP p. 442). 

A culpa e o sentimento de traição que aparecem como conteúdo em seu primeiro 

livro, Les armoires vides, moldam agora também a forma de La place. Impossibilitada 

de fazer qualquer tipo de atenuação ou embelezamento da realidade, a autora anuncia, no 

próprio texto, as suas intenções. 

 

Depuis peu, je sais que le roman est impossible. Pour rendre compte d’une vie soumise à la 

nécessité, je n’ai pas le droit de prendre d’abord le parti de l’art, ni de chercher à faire quelque 

chose de “passionant”, ou d’”émouvant”. Je rassemblerai les paroles, les gestes, les goûts de 

mon père, les faits marquants de sa vie, tout les signes objectifs d’une existence que j’ai aussi 

partagée. / Aucune poésie du souvenir, pas de dérision jubilante. L’écriture plate me vient 

naturellement, celle-là même que j’utilisais en écrivant autrefois à mes parents pour leur dire 

les nouvelles essentielles. (ERNAUX, 2011a, LP p. 442) 
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Trata-se de descrever a realidade do mundo dos dominados, sem poesia, sem ironia, 

sem tentar causar emoção, piedade ou admiração, mas provocando, ao mesmo tempo, no 

leitor grande identificação com as experiências, sensações, circunstâncias e realidades 

relatadas, reconstituindo o mais fielmente possível “as palavras, os gestos, os gostos”, 

“todos os sinais objetivos” que ajudem a captar o real de uma existência submetida à 

necessidade, restrita ao essencial. Em Le vrai lieu, Ernaux comenta, em algumas 

passagens, sua admiração por livros que atingem o leitor, mesmo que este tenha tido 

pouco acesso à cultura, como seus pais. É o caso de Le tour de la France par deux enfants 

que, para seu pai, “parecia real”. 

 

Mon père, lui, ne lisait que des journaux, Paris-Normandie, France-Soir quelquefois. Quand 

il était écolier, il avait eu comme livre de lecture Le tour de la France par deux enfants, un 

grand “lieu” de la mémoire française. C’était pour lui LE LIVRE et il avait cette phrase qui 

m’a toujours profondément marquée : “Ça nous plaisait, parce que ça nous paraissait réel.” 

(ERNAUX, 2014, p. 36-37) 

 

Apesar de transmitir uma mensagem ideológica contrária às ideias políticas da 

autora57, o livro é valorizado por Ernaux, por sua habilidade em “faire paraître comme la 

réalité” (ERNAUX, 2014, p. 37), por ser “un livre très ancré dans la réalité des enfants 

des classes laborieuses de l’époque” (ERNAUX, 2014, p. 37). 

A mãe, por sua vez, leitora muito mais assídua que o pai, delicia-se com Autant en 

emporte le vent (traduzido em português como E o vento levou)58, da escritora Margaret 

Mitchell, cuja protagonista, “uma mulher real”, provoca não só identificação, mas 

admiração. Trata-se de uma personagem feminina de personalidade forte, independente e 

voluntariosa que, diferentemente do livro preferido do pai, encoraja o leitor, dando-lhe 

mais força e liberdade para mudar seu próprio destino. 

 

[Ma mère] a acheté Autant en emporte le vent à sa sortie en France. Je me souviens de la 

couverture en quadrichromie bleue par-dessus la couverture blanche dont je saurai bien plus 

tard que c’était celle de Gallimard. Elle en parlait aux clientes avec enthousiasme, comme si 

Scarlett était une femme réelle. Toute enfant, j’avais 9 ans, j’ai senti qu’elle s’identifiait à 

Scarlett, par le caractère, la volonté – que son destin était celui qu’elle aurait aimé avoir. 

(ERNAUX, 2014, p. 47-48) 

 

Tão importante quanto “fazer parecer real” é também mostrar a realidade dos menos 

favorecidos, dos que são normalmente considerados inferiores, por seus hábitos, seus 

gostos, sua linguagem, como fez Maupassant em suas “novelas camponesas”. 

                                                           
57 Que chacun reste à sa place, c’est un des messages accablants du livre. (ERNAUX, 2014, p. 37) 
58 O filme baseado no romance e lançado em 1939 com o mesmo nome torna-se um clássico do cinema. 
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Plus que Flaubert, Maupassant était considéré par les Normands du pays de Caux comme 

leur écrivain à eux, celui qui avait su les peindre, surtout les paysans, même si ce n’était pas 

flatteur, d’une lucidité cruelle au contraire. Même mon père a lu, fait exceptionnel, des 

nouvelles paysannes de Maupassant. Il y avait cela, d’important, “voilà un écrivain qui a 

parlé de nous”, peu importe que ce soit en mal. Dans la désaffection pour la lecture, je crois 

que l’absence de point de rencontre entre le livre et le lecteur joue beaucoup. (ERNAUX, 

2014, p. 50) 

 

Da mesma forma, os textos de Annie Ernaux retratam pessoas e temas muitas vezes 

banais que, no entanto, não costumam fazer parte do mundo literário, como é o caso de 

La place. Para Dominique Viart, ao reconhecer em suas próprias experiências a realidade 

da luta de classes, principalmente por ter feito parte do mundo dos dominados, Ernaux 

leva para a literatura uma reflexão sobre o determinismo social, mas não em termos 

conceituais, e sim a partir da experiência contada. 

 

Mas, literário, seu pensamento do determinismo não é conceitual, pelo menos só 

secundariamente conceitual. Se esse pensamento se exprime em termos de sociologia – 

relações dominantes-dominados; lembrança das ‘distinções’ de classe, etc. -, ele é sempre, 

antes de tudo, experimental. É um pensamento experimentado antes de ser pensado.59 

(VIART, 2014, p. 31, grifos do autor) 

 

Ao traçar como projeto de escrita, a partir de La place, a substituição do “belo” pelo 

“real”, Ernaux está considerando que fazer o belo significaria necessariamente afastar-se 

do real. 

Também para Roland Barthes, segundo suas ideias expostas no livro O grau zero 

da escrita, as técnicas do romance, assim como as das grandes narrativas históricas, têm 

por finalidade “alienar os fatos” (BARTHES, 2015, p. 32), “enfraquecer a realidade” 

(BARTHES, 2015, p. 31), pois são as marcas, a prova, de que se trata de uma fabulação, 

“uma mentira evidente” (BARTHES, 2015, p. 32).  

Barthes coloca como exemplo o pretérito perfeito simples que, ausente do francês 

falado, transformou-se em um “ato verbal puro”, um verbo sem densidade/volume, “livre 

das raízes existenciais da experiência, cuja função não é mais exprimir um tempo, mas 

abstrair uma “multiplicidade de tempos vividos”. O seu uso tem como consequência a 

redução da realidade a um ponto. Trata-se de um sistema de segurança, imagem de uma 

ordem, pacto estabelecido entre o escritor e a sociedade para a justificação de um e a 

                                                           
59 Texto no original: Mais, littéraire, sa pensée du déterminisme n’est pas conceptuelle, du moins n’est-elle que 

secondairement conceptuelle. Si cette pensée s’exprime en termes de sociologie – rapports dominants-dominés ; rappel 

des “distinctions” de classe, etc. –, elle est toujours d’abord expérimentale. C’est une pensée éprouvée avant que d’être 

pensée. 
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serenidade do outro. Mesmo empenhado no mais sombrio realismo, ele tranquiliza. Com 

ele, “a realidade enfraquece-se e familiariza-se, entra num estilo, não excede a 

linguagem” (BARTHES, 2015, p. 31). 

 

Foi por um processo deste gênero que a burguesia triunfante do século XIX pôde considerar 

os seus próprios valores como universais e transferir para partes absolutamente heterogêneas 

da sociedade todos os nomes da sua moral. Isto é precisamente o mecanismo do mito, e o 

Romance – e, no Romance, o pretérito perfeito simples – são objetos mitológicos, que 

sobrepõem à sua intenção imediata o recurso segundo uma dogmática, ou melhor ainda, uma 

pedagogia, visto que se trata de transmitir uma essência sob as aparências de um artifício. [A 

escrita romanesca] tem por função colocar a máscara e ao mesmo tempo designá-la. 

(BARTHES, 2015, p. 33) 

 

Essa função ambígua do pretérito perfeito simples encontra-se também na terceira 

pessoa do romance. Tal como o pretérito perfeito simples, o “ele” é uma “convenção-tipo 

do romance”, um “ator”, um artifício (BARTHES, 2015, p. 33). 

Para Barthes, ética e estética voltam a se aproximar no século XIX. É por volta de 

1850, com a literatura de Flaubert, que a homogeneidade da escrita clássica – reconhecida 

por muito tempo como a linguagem ideal, transparente, universal – é rompida. A escrita 

literária deixa de ter como objetivo apenas comunicar ou exprimir algo para impor-se 

como “um além da linguagem que é ao mesmo tempo a História e o partido que nela se 

toma” (BARTHES, 2015, p. 7). 

 

(...) quando a Narrativa é rejeitada em benefício de outros gêneros literários, ou quando, no 

interior da narração, o pretérito perfeito simples é substituído por formas menos ornamentais, 

mais frescas, mais densas e mais próximas da fala (o presente ou o pretérito perfeito 

composto), a Literatura torna-se depositária da espessura da existência, e não da sua 

significação. (BARTHES, 2015, p. 32) 

 

A literatura, a partir do momento em que “o escritor deixou de ser uma testemunha 

do universal para se tornar uma consciência infeliz” (BARTHES, 2015, p. 8), tornou-se 

uma “Forma-Objeto”, isto é, pode ser problematizada, construída, trabalhada, 

domesticada ou até mesmo destruída. A destruição da literatura é necessária para melhor 

fazê-la brilhar. 

 

Flaubert (...) constituiu definitivamente a Literatura como objeto, através da exaltação de um 

valor-trabalho: a forma tornou-se o termo de uma “fabricação”, como uma cerâmica ou uma 

jóia (o que quer dizer que fabricação foi “significada”, isto é, dada como espectáculo e 

imposta pela primeira vez). Por fim, Mallarmé coroou esta construção da Literatura-Objecto, 

por meio do acto final de todas as objectivações, o assassínio: sabemos que todo o esforço de 

Mallarmé se concentrou numa destruição da linguagem, de que a Literatura seria apenas o 

cadáver. (BARTHES, 2015, p. 9-10) 
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A Escrita (com maiúscula) seria uma terceira dimensão dessa forma, independente 

de suas outras dimensões, a língua e o estilo. A língua, “objecto social por definição, não 

por eleição” (BARTHES, 2015, p. 14), é opaca, horizontal, sem espessura. É também 

abertura, socialização, bem comum que contribui para a manutenção da História, 

completa e unida. Nela, o escritor encontra, ao mesmo tempo, “o limite inicial do 

possível” e “a familiaridade da História” (BARTHES, 2015, p. 16). Já o estilo é vertical, 

profundo, é o que o escritor tem de privado, particular, seu próprio passado, herança, 

recordação, seu humor. A língua está aquém da Literatura, o estilo “quase além”. Além 

da língua e do estilo, há a escrita. Diferentemente dos outros dois, ela é uma escolha. 

 

Ora, qualquer forma é também valor; é por isso que entre a língua e o estilo há lugar para 

uma outra realidade formal: a escrita. Em qualquer forma literária, há a escolha geral de um 

tom, de um ethos, se quisermos, e é aqui precisamente que o escritor se individualiza 

claramente porque é aqui que se compromete. (BARTHES, 2015, p. 16) 

 

De um lado encontra-se, então, aquilo que é dado antecipadamente – “língua e estilo 

são o produto natural do Tempo e da pessoa biológica” –; de outro, há “o signo total”, 

transformação da língua em sua natureza inicialmente inocente, em intenção, “afirmação 

de um certo Bem”, “um acto de solidariedade histórica” (BARTHES, 2015, p. 17): 

“Língua e escrita são objetos; a escrita é uma função: é a relação entre criação e a 

sociedade, é a linguagem literária transformada pelo seu destino social, é a forma captada 

na sua intenção humana e ligada assim às grandes crises da História” (BARTHES, 2015, 

p. 17). 

O “ele” de Balzac é o elemento original e bruto do romance e não o término de uma 

gestação partida de um “eu” transformado e generalizado. Em muitos romancistas 

modernos, o “ele” não é ponto de partida da história, é o fim de um esforço de destacar, 

de um mundo pessoal, uma forma pura. É uma conquista progressiva conduzida contra a 

sombra do “eu”, é um ato de sociabilidade. 

 

Entre a terceira pessoa de Balzac e a de Flaubert, há todo um mundo (o de 1848): naquela 

uma História áspera no seu espetáculo, mas coerente e segura, o triunfo de uma ordem; nesta 

uma arte que, para escapar à sua má consciência, sobrecarrega a convenção ou tenta destruí-

la violentamente. A modernidade começa com a procura de uma Literatura impossível. 

(BARTHES, 2015, p. 36) 

 

Em La place, tanto o “eu” (a primeira pessoa referente à narradora”), quanto o “ele” 

(a terceira pessoa referente ao pai) participam desse ato de sociabilidade que Barthes 
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atribui à modernidade. Para Annie Ernaux, escrever é um “ato político”, embora não seja 

sua única forma de se posicionar politicamente ou lutar pelo que acha justo60. 

 

Écrire est, selon moi, une activité politique, c’est-à-dire qui peut contribuer au dévoilement 

et au changement du monde ou au contraire conforter l’ordre social, moral, existant. Ce qui 

m’a toujours frappée, c’est la persistance, tant parmi les écrivains et les critiques que le 

public, de cette certitude : la littérature n’a rien à voir avec la politique, elle est activité 

purement esthétique, mettant en jeu l’imaginaire de l’écrivain, lequel – par quel miracle, 

quelle grâce ? – échapperait à toute détermination sociale alors que son voisin de palier serait 

classé dans la classe moyenne ou supérieure. (ERNAUX, 2003, p. 68-69) 

 

Na realidade, a autora nunca deixou de refletir sobre o significado e o papel da 

literatura, aproximando cada vez mais sua arte da realidade que a cerca, fazendo da escrita 

de suas experiências pessoais um instrumento de transformação, de desestabilização de 

uma ordem social injusta e opressora, que se pretende eterna. A partir de La place, começa 

a se desenhar o que vai chamar de seu projeto de escrita, preocupando-se em explorar em 

cada novo texto o limite de uma determinada experiência, a partir de seu lugar na 

sociedade como mulher e/ou trânsfuga social. Cada novo livro passa a ter uma “visada” 

não só estética, mas também política e social, fazendo parte de um conjunto coerente e 

orgânico que se tornará sua obra. 

La Place marca o início da busca, a cada novo texto publicado, pela 

correspondência perfeita entre sua forma e seu conteúdo, ou seja, o tom, a voz, a ordem, 

as palavras ideais para cada experiência contada. Façanha que Ernaux tem consciência de 

ter conseguido com La Place. 

 

Je crois que tout dans La place, sa forme, sa voix, son contenu, est né de la douleur. Celle 

qui m’est venue à l’adolescence lorsque j’ai commencé de m’éloigner de mon père, ancien 

ouvrier, patron d’un petit café-épicerie. Douleur sans nom, mélange de culpabilité, 

d’incompréhension et de révolte. (ERNAUX, 2003, p. 32) 

 

Talvez mais do que uma virada autobiográfica, esse livro tenha marcado uma virada 

factual/referencial, isto é, o início de uma busca, mesmo que impossível, pela fusão  da 

literatura com o real. Ao afirmar sua intenção em querer fazer antes “algo de real” do que 

“algo de belo” (ERNAUX, 2003, p. 70), Ernaux parece querer voltar às origens da 

                                                           
60 Texto no original: En réalité, si je n’ai jamais fait de la politique à l’intérieur d’un parti, j’ai soutenu et je soutiens 

toujours des actions politiques en signant des pétitions, en participant à des actions, pour la régularisation de tous les 

sans-papiers, par exemple, avec parrainage d’immigrés clandestins. Dans les années soixante-dix, j’ai adhéré au 

mouvement Choisir de Gisèle Halimi, puis au MLAC (Mouvement pour la liberté de l’avortement et de la 

contraception), ce qui concerne les femmes est bien entendu politique. (ERNAUX, 2003, p. 67-68) 
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Estética, quando ainda era parte da Filosofia, como disciplina que abrange tanto a arte 

quanto a vida cotidiana.  

Dominique Viart chama de “fictions critiques” ao conjunto de obras das últimas 

três décadas, que apresentam uma reflexão sobre a prática de escrita no corpo do texto, 

assim como faz frequentemente Ernaux, a partir de La place. Enfim, “Um vai-e-vem 

acontece entre a lucidez crítica, o trabalho formal e o aprofundamento das problemáticas 

humanas tratadas”61 (VIART, 2014, p. 40-41) 

Em Mémoire de fille e La femme gelée é a problemática da situação da mulher em 

uma sociedade ainda patriarcal que ela coloca em questão. 

                                                           
61 Texto original: Un va-et-vient se met en place entre la lucidité critique, le travail formel et l’approfondissement des 

problématiques humaines traitées. 
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CAPÍTULO 4 - HISTÓRIAS DE MULHER: MÉMOIRE DE FILLE E LA 

FEMME GELÉE 

 

4.1 A iniciação sexual em Mémoire de fille 

 

Em Mémoire de fille (2016), seu último livro publicado até agora, Ernaux aborda o 

tema da sexualidade feminina, revisitando o ano em que teve a sua primeira relação 

sexual, no verão de 195862. A experiência é vivida de forma atabalhoada pela inexperiente 

garota de dezoito anos. O episódio acontece quando ela viaja pela primeira vez sem a 

companhia dos pais, para trabalhar como monitora em uma colônia de férias para 

crianças. 

Nesse livro, Ernaux busca reconstituir a lógica que regia o pensamento e, 

principalmente, os sentimentos e as sensações da menina que ela foi. Um trabalho de 

memória, mas também uma busca incessante pelas palavras exatas, aquelas capazes de 

nos fazer sentir e pensar como aquela menina, francesa, provinciana, ignorante em 

assuntos de sexo, dividida entre expectativa e medo. Em entrevista, logo após a 

publicação do livro, Ernaux dá pistas sobre a “démarche” que seguiu para a construção 

                                                           
62 “L’été 1958.”: essa frase, que aparece logo no início da narrativa, destacada das outras por ser a única em seu 

parágrafo, faz lembrar o filme americano Summer of 42 (título francês: Un été 42), de 1971. Com efeito, assim como 

em Mémoire de fille, a perda da virgindade é tema principal desse filme, em que um adolescente tem a sua primeira 

relação sexual, durante as férias de verão, com uma mulher mais velha. Além disso, o personagem principal do filme 

aproxima-se da protagonista de Mémoire de fille, por sua inabilidade, vergonha e medo, resultados de uma total 

ignorância em relação a assuntos de sexo, assunto tabu nas famílias da época. O garoto e a garota distanciam-se, porém, 

pela forma com que são conduzidos, nessa experiência iniciática, por seus parceiros mais experientes. O carinho e o 

respeito com que a mulher, no filme, inicia o jovem no sexo, contrasta com a rudeza e o desprezo do rapaz com quem 

a menina, no livro, passa sua primeira noite de amor. 

 

 
Figura 1: Imagem do filme Summer of 42 

Endereço eletrônico: 

https://www.google.com.br/search?q=summer+42&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjO86XOmLjcAh

UCHpAKHTfkAg0Q_AUIDSgE&biw=1366&bih=662#imgrc=85IXoGsJQG7OVM 

Acessado em 24/07/2018 
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de Mémoire de fille: partir das imagens do passado registradas em sua memória, buscando 

em cada uma a sensação que a acompanha, para, só então, traduzi-la em palavras. Mais 

do que um livro de histórias, composto por imagens e cenas como os anteriores, trata-se 

de um livro de sensações. 

 

Chaque frase est cet ajustement des mots et de la sensation. (...) Il n’y a pas de mémoire sans 

sensation. On retient les choses qui vous ont impressionné. C’est ce qui permet ensuite à la 

mémoire de les retrouver. Mais moi, je fais la démarche inverse. Puisque j’ai cette image, je 

cherche quelle a été la sensation, que je vais traduire par les mots. (ERNAUX, 2016c) 

 

A narrativa é construída na alternância entre os olhares da jovem provinciana de 

1958 e os da escritora septuagenária de 2014. Narradora e protagonista ora se confundem 

– “Je peux dire: elle est moi, je suis elle” (ERNAUX, 2016, p. 79) –, ora se distanciam, 

como nessa passagem que evidencia as profundas diferenças entre elas. 

 

Est-ce qu’elle est moi, cette fille ? Suis-je elle ? Pour que je sois elle, il faudrait que  

je sois capable de résoudre un problème de physique et une équation du second degré 

je lise le roman complet inséré dans les pages des Bonnes soirées toutes les semaines 

je rêve d’aller enfin en “sur-pat” 

je sois pour le maintien de l’Algérie française 

je sente les yeux gris de ma mère me suivre partout 

je n’aie lu ni Beauvoir ni Proust ni Virginia Woolf ni etc. 

je m’appelle Annie Duchesne. (ERNAUX, 2016, p. 20) 

 

Diferença de interesses, de posição política, de liberdade em relação ao julgamento 

materno, de experiência de leitura. No fim da lista, seu nome de solteira, “Annie 

Duchesne”, está ligado à sua família de origem rural e operária, enquanto o sobrenome 

Ernaux, antes de ser o nome que escolhe para assinar seus livros, foi aquele adotado ao 

se casar com um rapaz da alta burguesia. 

A simplicidade da lista, como estrutura de texto poético, traduz a superficialidade 

do pensamento da menina, quase uma estranha, apontada como uma garota qualquer, 

“cette fille”. Apesar de ser capaz de “resolver um problema de física ou matemática”, a 

“ela” faltam a distância e a experiência para entender o momento que está vivendo. 

A escolha do uso do pronome elle (ela), quando se refere à menina, e je (eu), sempre 

que a escritora fala de si no momento em que escreve, é justificada em uma das muitas 

passagens do tipo “comentário”. Com efeito, a metalinguagem é um recurso recorrente 

em Mémoire de fille. Em momentos de autorreflexão (ou mesmo, autoquestionamento), 

Annie Ernaux expõe os procedimentos utilizados na construção da escrita, revelando o 

fazer literário e, ao mesmo tempo, se aproximando do leitor. 
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(...) dois-je fondre la fille de 58 et la femme de 2014 en un “je” ? Ou, ce qui me paraît, non 

pas le plus juste – évaluation subjective – mais le plus aventureux, dissocier la première de 

la seconde par l’emploi de “elle” et de “je”, pour aller le plus loin possible dans l’exposition 

des faits et des actes. Et le plus cruellement possible, à la manière de ceux qu’on entend 

derrière une porte parler de soi en disant “elle” ou “il” et à ce moment-là on a l’impression 

de mourir. (ERNAUX, 2016, p. 25, grifos da autora) 

 

Distanciando-se de si mesma quando jovem, tratando a protagonista como uma 

personagem de romance, a autora tem mais liberdade para expô-la, além de aumentar o 

interesse da narrativa, convidando o leitor a participar do jogo de desdobramentos do eu. 

A escritora é, simultaneamente, aquela que fala (narradora), aquela de quem se fala 

(protagonista) e aquela que (se) escuta falar de si, colocando-se, assim, também na 

posição de leitor/expectador. Além disso, essa passagem revela que a antiga busca de 

Annie Ernaux pela escrita “justa” parece não ser mais suficiente em Mémoire de fille 

(“non pas le plus juste”). Nesse livro, ela pretende ir mais longe, como anuncia no trecho 

citado: “le plus loin possible dans l’exposition des faits et des actes”. O adjetivo 

“aventureiro”, que vem substituir o “justo”, remete à já mencionada declaração de Ernaux 

que afirma colocar-se, ao escrever, propositalmente num terreno perigoso63, ideia 

reforçada pela expressão “le plus cruellement possible”, ainda no mesmo parágrafo. 

Mémoire de fille baseia-se em lembranças nada agradáveis. Retornar a essa época, 

relembrar seu desejo, sua loucura, sua idiotice e seu orgulho revela-se um processo difícil 

e doloroso, embora necessário: “J’ai voulu l’oublier aussi cette fille. L’oublier vraiment, 

c’est-à-dire ne plus avoir envie d’écrire sur elle. Ne plus penser que je dois écrire sur 

elle, son désir, sa folie, son idiotie et son orgueil, sa faim et son sang tari. Je n’y suis 

jamais parvenue” (ERNAUX, 2016, p. 17). São lembranças que, mais de cinquenta anos 

depois, ainda a assombram, a atormentam, ao ponto de uma música, escutada pela 

narradora no metrô, ser capaz de trazer à tona a menina de 58, o seu sonho de ter uma 

história de amor e a vergonha por tê-la vivido. Isso porque a história de amor revela-se 

falsa, irreal, como um sonho de que se desperta. 

 

Dès que j’entends dans le métro ou le RER les premières notes de la chanson Mon histoire 

c’est l’histoire d’un amour jouée, quelquefois chantée en espagnol, je suis à la seconde évidée 

de moi-même. Jusqu’ici – Proust est passé par là – je pensais que durant trois minutes je 

redevenais réellement la fille de S. Mais ce n’est pas elle qui ressurgit, c’est la réalité de son 

rêve, la réalité puissante de son rêve que les mots chantés par Dalida et Dario Moreno 

étendaient à l’univers entier avant qu’il ne soit recouvert, refoulé, par la honte de l’avoir eu. 

(ERNAUX, 2016, p. 74, grifos da autora) 

                                                           
63 “quelque chose de dangereux” (ver p. 17 deste trabalho) 
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“As primeiras notas da música” funcionam, da mesma forma que as madeleines de 

Proust, como dispositivo desencadeador da memória. Como na emblemática cena de 

Proust, trata-se muito mais da memória de sensações do que de imagens. Além disso, a 

evocação de Proust indica que, também em Ernaux, a música (ou sonho que ela faz 

ressurgir) será o ponto de partida de sua história. Por um momento, a narradora pensa “ser 

realmente a garota de S” e descobre que o que ressurge não é a menina, mas seus 

sentimentos, suas sensações revisitadas. Em Mémoire de fille, sonho e realidade 

frequentemente se misturam. A “realidade poderosa do seu sonho” move a narrativa 

entre o onírico e o real. 

O estado de devaneio em que se encontra a protagonista, por estar longe da 

vigilância dos pais e dentro dos “oito dias de liberdade” estipulados pelo método Ogino-

Knaus64, contrasta com a crueza com que suas experiências são relatadas pela narradora. 

Sem deixar de explorar o mundo imaginário, cheia de fantasias e ilusões, a autora 

descreve, de maneira bastante realista, cenas que provocam no leitor (principalmente na 

leitora) uma grande e imediata identificação, como nessa passagem que revela seu estado 

emocional, às vésperas de sua iniciação sexual. 

 

Comment faire pour retrouver l’imaginaire de l’acte sexuel tel qu’il flotte dans ce moi au 

seuil de la colonie ? 

Comment ressusciter cette ignorance absolue et cette attente de ce qui est alors tout l’inconnu 

et le merveilleux de l’existence – le grand secret chuchoté depuis l’enfance mais qui n’est 

alors ni décrit ni montré nulle part ? Cet acte mystérieux qui introduit au banquet de la vie, à 

l’essentiel – mon Dieu, ne pas mourir avant – et sur lequel pèsent l’interdit et l’effroi des 

conséquences en ces années Ogino, les pires en ce qu’elles font miroiter la tentation de huit 

jours de “liberté” par mois juste avant les règles. (ERNAUX, 2016, p. 30, grifo da autora) 

 

Envolto de mistérios e interditos, o sexo torna-se motivo de grande curiosidade e 

sua importância ganha proporções exageradas. O ato sexual é visto pela menina como 

“tout l’inconnu”, “le merveilleux de l’existence”, “le grand secret”, “acte mystérieux qui 

introduit au banquet de la vie, à l’essentiel", “l’interdit”, “la tentation”. São várias as 

expressões que mostram a intensidade de suas sensações e o peso de sua ansiedade. Um 

caso de vida ou morte: “Mon Dieu, ne pas mourir avant”. 

Se, por um lado, Ernaux evoca uma atmosfera de sonho, de irrealidade, para melhor 

captar a verdade da menina de S, a autora não abre mão, por outro lado, do concreto, dos 

                                                           
64 Conhecido no Brasil como “tabelinha”, é um método contraceptivo que se baseia em cálculos a partir da menstruação 

que permitem à mulher saber qual é  seu dia fértil e evitar ter relações sexuais em torno desse dia. 
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fatos, e semeia ao longo do texto provas do real. No trecho abaixo, ela comenta o fato de 

ter tido a vontade, depois de procurar seus nomes em um catálogo, de telefonar para 

alguns dos jovens que estavam na colônia de férias com ela, naquele verão de 58 (“os 

outros da colônia”). 

 

Après je me suis demandée pourquoi je voulais faire ça, ce que je cherchais. Non pas vérifier 

qu’ils n’avaient aucun souvenir d’Annie D, encore moins – hypothèse terrifiante – qu’ils en 

avaient. Je ne voulais qu’une chose au fond, entendre leur voix, même s’il y avait peu de 

chances que je la reconnaisse, avoir une preuve physique, sensible, de leur existence. Comme 

si j’avais besoin qu’ils soient vivants, sous la mise en danger du vivant, pas dans la tranquillité 

que donne la mort des gens, rendus à l’immatérialité d’êtres fictifs. Faire de l’écriture une 

entreprise intenable. Expier le pouvoir d’écrire – non la facilité, personne n’en a moins que 

moi – par l’effroi imaginaire des conséquences. (ERNAUX, 2016, p. 38) 

 

A procura de uma “prova física” está ligada não só à busca pelo real, pelo que está 

“vivo”, em contraste com a “imaterialidade” dos mortos e da ficção; mas também pela 

perigosa aventura de falar de si, de fazer da escrita “une entreprise intenable”. Como em 

seus livros anteriores, em Mémoire de fille há a preocupação constante em apresentar 

dados que pudessem ser verificados, como datas, nomes de pessoas e lugares (mesmo que 

sob a forma de sua letra inicial), referências de músicas, filmes ou livros da época, ou 

ainda referências históricas, como a guerra da Argélia: “Cet été-là, ils ont été aussi des 

milliers de soldats du contingent à partir en Algérie pour ramener l’ordre” (ERNAUX, 

2016, p. 14). 

O primeiro parágrafo da narrativa principal faz, aliás, uma contextualização 

histórica dos acontecimentos que serão relatados. 

 

C’était un été sans particularité météorologique, celui du retour du général de Gaulle, du franc 

lourd et d’une nouvelle République, de Pelé champion du monde de foot, de Charly Gaul 

vainqueur du Tour de France et de la chanson de Dalida Mon histoire c’est l’histoire d’un 

amour. (ERNAUX, 2016, p. 13) 

 

Nesse contexto, nessa realidade mais abrangente, insere-se a realidade 

experimentada pela menina de S. A escritora, nascida em 1940, vê-se em 2014, depois de 

tantas histórias vividas, de tantos livros escritos, imbuída da tarefa de tentar entender o 

que se passou com a jovem de 1958, isto é, o fracasso de sua história de amor. 

Seu fracasso, na verdade, é anunciado desde a epígrafe, com a citação extraída do 

livro Poussière (1927), de Rosamond Lehmann: 

 

Une chose encore, dit-elle. Je n’ai pas honte de rien de ce que j’ai fait. Il n’y a pas de honte 

à aimer et à le dire. 
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Ce n’était pas vrai. La honte de sa faiblesse, de sa lettre, de son amour, continuerait de la 

dévorer, de la consumer jusqu’à la fin de sa vie. 

Après tout, cela ne faisait pas tellement mal ! pas au point de ne pas pouvoir le supporter en 

secret, sans rien en montrer. Tout cela, c’était l’expérience. C’était une chose salutaire. Elle 

pourrait écrire un livre maintenant, Roddy serait un des personnages, ou bien se mettre 

sérieusement à la musique ; ou bien se tuer. (LEHMANN apud ERNAUX, 2016, epígrafe) 

 

A passagem do desejo à vergonha está ligada à separação entre a menina e seus 

pais. É no “verão de 58” que ela enfrenta, pela primeira vez, a realidade fora dos limites 

do ambiente familiar. Quando desembarca com sua mãe em alguma cidade do 

departamento de Orne, na França, a que a autora se refere como “S”, a menina Annie tem 

somente dois pensamentos: livrar-se da vigilância materna e “viver uma história de 

amor”. Ao descrever a cena em que sua mãe a acompanha até a estação de trem de S, ela 

comenta: “Je sais ce que ressent cette fille à ce moment précis, je connais son désir, le 

seul qui est en elle: que sa mère déguerpisse et qu’elle reprenne le train en sens inverse” 

(ERNAUX, 2016, p. 24). Sem nenhuma identificação ou condescendência em relação à 

mãe, a menina só pensa em livrar-se dela. 

 
Même sans photo, je la vois, Annie Duchesne, quand elle débarque à S du train de Rouen en début 

d’après-midi, le 14 août. (ERNAUX, 2016, p. 23) 

  
Que choisir donc de dire d’elle qui la saisisse, telle qu’elle a existé là, cet après-midi d’août sous le ciel 

changeant de l’Orne, dans l’ignorance de ce qui sera pour toujours derrière elle dans trois jours, juste 

dans ce moment sans épaisseur, évanoui depuis plus de cinquante ans ? (...) Ce qui me vient 

spontanément : Tout en elle est désir et orgueil. Et : Elle attend de vivre une histoire d’amour. 
(ERNAUX, 2016, p. 25) 

 

Desejo, porque ela não vê a hora de conhecer o mundo proibido dos garotos e do 

sexo. Orgulho, porque se sente naquele momento superior aos pais e ao resto da família, 

aos que não tiveram oportunidade de estudar como ela. A menina de dezessete anos pensa 

que suas leituras, seus estudos e seu contato com um outro mundo social serão suficientes 

para que faça parte da “nobreza cultural”. Incentivada pela família a estudar para 

distinguir-se de seu meio social, a menina, sentindo-se especial, lança-se no mundo 

burguês “com o orgulho de uma rainha”. 

 

Avec l’orgueil d’une reine. (...) D’être l’exception, reconnue comme telle par tout le reste de 

la famille, ouvrière, laquelle cherche aux repas de fête de “qui elle tient ça”, le “don” 

d’apprendre. 

Orgueil de sa différence: 

écouter Brassens et The Golden Gate Quartet sur son électrophone au lieu de Gloria Lasso et 

d’Yvette Horner 

lire Les fleurs du mal à la place de Nous deux 

tenir un journal intime, recopier des poèmes et des citations d’écrivains 

douter l’existence de Dieu, même si elle ne manque jamais la messe et communie aux fêtes 

religieuses. 
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(...) (ERNAUX, 2016, p. 27) 

 

Ela ainda não tem ideia de que esse “ser de exceção” se sujeitará a todo tipo de 

humilhação para ser aceita em um grupo de jovens oriundos de outro meio social, 

estudantes de escolas laicas e mistas, em que moças e rapazes estavam acostumados a 

conviver, enquanto ela vinha de uma escola religiosa exclusivamente para meninas: “La 

mixité la déconcerte. Elle n’est pas préparée à des relations de simple camaraderie entre 

garçons et filles engagés dans le même travail. C’est une situation neuve” (ERNAUX, 

2016, p. 40). 

Na colônia, em sua primeira noite com H, apesar de suas tentativas de concretizar 

o ato sexual não terem tido sucesso, a menina fica completamente apaixonada pelo rapaz 

e, mesmo depois de abandonada e humilhada por ele e pelos colegas, só pensa em se 

transformar, para melhor se adaptar e agradar. Obcecada pela ideia de se tornar outra 

pessoa, ela acredita que essa “nova garota” teria o poder de apagar toda a vergonha por 

que passou “a antiga” e seria finalmente aceita, amada. Mas as coisas acontecem de 

maneira muito diferente do que ela havia previsto. 

 

Un midi du mois d’avril, en voyant déposée près de mon assiette au réfectoire la lettre portant 

l’inscription de l’aérium de S – lettre de réponse à ma demande d’être engagée l’été prochain 

– j’avais peut-être déjà anticipé le refus qu’elle contenait, dont j’ai oublié les termes, et qui a 

confirmé brutalement ma certitude : Annie Duchesne était indésirable à la colonie. Il me 

semble que ce qui m’a submergée à cet instant n’était pas la souffrance de ne pas retrouver 

H, la fin définitive de mon rêve, mais l’ampleur de mon indignité passée, que ce rejet de ma 

demande – inhabituel, puisque plusieurs moniteurs venaient deux ou trois années de suite – 

rendait aveuglante : on ne voulait plus, à aucun prix et au plus haut niveau, entendre parler 

de cette fille. L’ancienne fille. Mais à S on ne connaissait pas la nouvelle. La honte était 

ineffaçable, enclose dans les murs de la colonie. (ERNAUX, 2016, p. 108) 

 

A extensão de seu fracasso (de sua “indignidade”) só é percebida no ano seguinte, 

quando sua recandidatura é recusada, impedindo sua sonhada volta triunfante e deixando 

clara sua situação de “indesejada”. A carta de recusa vem acordá-la de um sonho, tirá-la 

de seus devaneios e lhe dar consciência de sua situação: por ter deixado transparecer seus 

desejos e ter se mostrado tão disponível, tinha se tornado indigna, indesejada “no mais 

alto nível”. Nesse sentido, podemos entender o “verão de 58” como a passagem do mundo 

irreal e utópico para o mundo real, onde todos são rapidamente esquecidos. 

 

Mais elle, oubliée sans doute plus vite que les autres, comme une anomalie, une infraction au 

bon sens, un désordre – quelque chose de risible dont il serait ridicule de s’encombrer la 

mémoire. Absente de leurs souvenirs de l’été 58, réduits peut-être aujourd’hui à des 
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silhouettes floues dans des lieux vagues, à ce Combat de nègres dans une cave pendant la 

nuit qui constituait, avec Relâche, leur blague favorite. (ERNAUX, 2016, p. 16) 

 

Franca demais, disponível demais, disposta a satisfazer o desejo de todos, ela torna-

se alvo fácil de brincadeiras insultantes e preconceituosas, principalmente por parte dos 

garotos. A quantidade de namorados que ela arruma na colônia, “orgulho da coleção”, lhe 

vale a reputação de nada menos do que “puta”: “Il a écrit, sans minoration, sur la glace 

du lavabo de ma chambre, en grosses lettres rouges avec mon dentifrice: Vive les 

putains.” (ERNAUX, 2016, p. 63). Da menina idolatrada da família Duchesne, ela passa 

a objeto de desprezo e de escárnio: “Ne reste que cette certitude : Annie D, la petite fille 

gâtée de ses parents, l’élève brillante est, à ce moment précis, un objet de mépris et de 

dérision dans le regard de Monique C et de Claude L, de tous ceux qu’elle aurait voulu 

ses pairs” (ERNAUX, 2016, p. 50). 

 

Disparue donc de la conscience des autres, de toutes ces consciences imbriquées en ce lieu 

précis du département de l’Orne, en cet été précis, ces autres qui évaluaient les actes, les 

comportements, la séduction des corps, de son corps à elle. Qui la jugeaient et la rejetaient, 

haussaient les épaules ou levaient les yeux au ciel à l’énoncé de son prénom à elle, à propos 

duquel l’un d’entre eux était faraud d’avoir trouvé le jeu de mots Annie qu’est-ce que ton 

corps dit (Annie Cordy ha ha !). (ERNAUX, 2016, p. 16) 

 

Assim como seus atos, seu corpo também parece inadequado aos padrões da época, 

quadris largos demais, alta demais, robusta demais. O oposto do que se entendia (e se 

entende ainda) por “feminilidade”, ligada sempre à “arte de se fazer pequena”, numa 

espécie de “cerco invisível”, imposto também pela limitação de seus movimentos (postura 

reta, pernas cruzadas), pelas roupas (decotes, saias curtas), pelos lugares que lhe são 

atribuídos (a casa, o privado, o interior), como bem observa Pierre Bourdieu em seu livro 

A dominação masculina, em que usa sua experiência etnográfica entre os berberes da 

Cabília, segundo ele, uma imagem ampliada da tradição “falo-narcísica”, para pensar a 

dominação masculina em países europeus e nos Estados Unidos. 

 

A postura submissa que se impõe às mulheres cabilas representa o limite máximo da que até 

hoje se impõe às mulheres tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, e que, como inúmeros 

observadores já demonstraram, revela-se em alguns imperativos: sorrir, baixar os olhos, 

aceitar as interrupções, etc. (...) as costas a serem mantidas retas, as pernas que não devem 

ser afastadas, e tantas outras posturas que estão carregadas de uma significação moral (sentar 

de pernas abertas é vulgar, ter barriga é falta de vontade etc.). Como se a feminilidade se 

medisse pela arte de “se fazer pequena” (o feminino, em berbere, vem sempre em 

diminutivo), mantendo as mulheres encerradas em uma espécie de cerco invisível (do qual o 

véu não é mais que a manifestação visível), limitando o território deixado aos movimentos e 

aos deslocamentos de seu corpo – enquanto os homens ocupam maior lugar com seu corpo, 

sobretudo em lugares públicos. (BOURDIEU, 2016, p. 47, grifos do autor) 
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Para Bourdieu, a dominação masculina que constitui a mulher como um objeto 

simbólico, um ser em constante vigilância, tem o efeito de colocá-la em permanente 

estado de insegurança corporal e dependência em relação ao olhar dos outros. A 

feminilidade acaba sendo somente uma forma de atender às expectativas masculinas, reais 

ou supostas (BOURDIEU, 2016, p. 96). 

A excessiva preocupação da mulher em agradar é comentada tanto por Bourdieu 

quanto por Simone de Beauvoir. Beauvoir acredita que a menina é encorajada desde os 

primeiros anos à passividade e ao coquetismo, através das bonecas que lhe são dadas 

como presente. Segundo a autora, esse corpo completo mas sem vida desempenha para a 

menina o papel de alter ego. Diferentemente dos meninos, que têm o pênis valorizado 

como símbolo de sua virilidade, órgão com o qual são encorajados a brincar sem pudor, 

as meninas, não tendo nenhuma parte de si valorizada a ponto de poder representá-las, 

acabam apegando-se às bonecas, em francês “poupée”, que significa também “a atadura 

que se envolve um dedo ferido” (BEAUVOIR, 2016, p. 23). Enquanto  o alter ego dos 

meninos lhes permite assumir sua subjetividade, “o próprio objeto em que se aliena[m] 

torna-se um símbolo de autonomia, de transcendência, de poder” (BEAUVOIR, 2016, p. 

22), o das meninas encoraja-as a se fazer objeto, ao buscar assemelhar-se às bonecas, 

enfeitadas e inertes. 

 

Ao passo que o menino procura a si próprio no pênis enquanto sujeito autônomo, a menina 

embala sua boneca e enfeita-a como aspira a ser enfeitada e embalada; inversamente, ela 

pensa a si mesma como uma maravilhosa boneca. Por meio de cumprimentos e censuras, de 

imagens e palavras, ela descobre o sentido das palavras “bonita” e “feia”; sabe, desde logo, 

que para agradar é preciso ser “bonita como uma imagem”; ela procura assemelhar-se a uma 

imagem, fantasia-se, olha-se no espelho, compara-se às princesas e às fadas dos contos. 

(BEAUVOIR, 2016, p. 23) 

 

A dependência do olhar do outro para se definir como feminina ou não contribui 

para a eterna insatisfação da mulher com seu próprio corpo. A narradora de Mémoire de 

fille sofre por não se sentir à altura das exigências masculinas, sempre se desculpando e 

se sentindo devedora em relação aos garotos: “Elle dit qu’elle est vierge, comme une 

défense ou une explication” (ERNAUX, 2016, p. 43). Em sua aparência física e sua forma 

de se vestir não há nada da leveza e da desenvoltura que ela via e invejava nas outras 

meninas da colônia.  
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(...) la mignonne institutrice dont la plastique dévoilée un jour en maillot de bain suscitera 

ensuite le sifflement d’admiration des garçons et leur jeu de mots habituels sur “pin-up”, le 

doigt dressé en signe d’érection. Je ne devais pas penser autrement. Je la trouve plus belle, 

plus tout que moi. En 2003, j’ai résumé lapidairement : “Elle est, moi je ne suis pas.” 

(ERNAUX, 2016, p. 56) 

 

A autora, entretanto, não faz nenhuma tentativa de esconder ou suavizar os defeitos 

da “menina de S”, sua falta de jeito, sua vulgaridade: “Je vois une provinciale de classe 

moyenne, grande et robuste, d’apparence studieuse, habillée en “fait main” dans des 

tissus solides et cossus” (ERNAUX, 2016, p. 23).  

Em outro momento da narrativa, a menina é descrita a partir de uma insípida foto 

de identidade preta e branca, de tamanho três por quatro. Sem colorido como a foto, a 

descrição é minuciosa e objetiva, como se não se tratasse dela mesma. 

 

(...) un visage d’un ovale régulier, nez droit, pommettes discrètes, grand front sur lequel – 

sans doute pour en réduire la hauteur – retombent curieusement un bout de frange frisottée 

d’un côté et une mèche en forme d’accroche-coeur de l’autre. Le reste des cheveux, châtain 

foncé, est relevé et ramené derrière la tête en un chignon. Les lèvres esquissent un sourire qui 

peut être qualifié de doux, ou de triste, ou les deux. Un pull sombre, à col officier et manches 

raglan, donne un effet austère et plat de soutane. (ERNAUX, 2016, p. 19) 

 

Seu penteado, suas roupas parecem esconder qualquer sinal de beleza ou de 

sensualidade. A comparação de suas roupas com a austeridade da batina dos padres 

(“soutane”) completa o retrato de uma garota sem atrativos ou encantos. 

Juntam-se a isso suas ideias tacanhas, suas “ignorâncias sociais” de “provinciana 

de classe média”. 

 

Dresser la liste de ses ignorances sociales serait interminable. Elle ne sait pas téléphoner, n’a 

jamais pris de douche ni de bain. Elle n’a aucune pratique d’autres milieux que le sien, 

populaire d’origine paysanne, catholique. À cette distance de temps, elle m’apparaît gauche 

et empruntée, voire mal embouchée, dans une grande insécurité de langage et de manières. 

(ERNAUX, 2016, p. 26) 

 

Enfim, durante toda sua estada na colônia, a menina parece completamente 

desorientada. Ela perde a referência da realidade da casa de seus pais, de quem quer se 

separar, sem, no entanto, conseguir adaptar-se à realidade desse novo ambiente. Ansiosa 

em se libertar da mãe e da estreiteza do meio social de sua família de agricultores, 

operários e pequenos comerciantes, ela aprisiona-se, sem perceber, na necessidade de 

agradar, de ser aceita em um mundo tão diferente do seu. Um mundo em que moças e 

rapazes, oriundos de escolas laicas e mistas, estão acostumados ao contato com o sexo 

oposto, enquanto ela, estudante de colégio religioso, nunca se dirigiu a meninos senão 
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para provocá-los ou defender-se de suas investidas: “Au fond elle ne connaît pour parler 

aux garçons que le mode de la joute populaire, à la fois défensive et encourageante, faite 

d’aguicherie et de moquerie dans les rues où ils suivent les filles” (ERNAUX, 2016, p. 

40).  

Os meninos representavam para sua mãe o perigo, a tentação, o risco de perder-se, 

enquanto que para a menina, significavam a possibilidade da realização de seu maior 

desejo. 

 
Elle est (a ?) toujours été tenue par sa mère à l’écart des garçons comme du diable. Elle en 

rêve sans arrêt depuis ses treize ans. Elle ne sait pas leur parler, se demande comment font 

les autres filles qu’elle voit arrêtées en conversation avec eux dans les rues d’Yvetot. Il y a 

quelques mois seulement, elle a embrassé un élève de l’École d’Agriculture pour la première 

fois, poursuivi ce flirt sans mots – il ne parle pas non plus – au prix de mille ruses pour 

déjouer la surveillance de sa mère : manquer les trois quarts de la messe, prétexter une attente 

interminable chez le dentiste, etc. Elle y a mis fin juste avant le bac de peur d’un châtiment 

obscur. (ERNAUX, 2016, p. 29) 

 

O uso de termos ligados à religião como “diabo” e “castigo” é uma constante na 

obra de Annie Ernaux, principalmente quando se refere à sua juventude. Esses termos 

transpostos para  sua realidade de menina travessa, violadora de regras, mas também 

temente e culpada, revelam a influência que teve a religião em sua vida, com uma certa 

dose de humor. Há muitas passagens nesse livro em que o leitor se diverte ao acompanhar 

as peripécias da atabalhoada menina de 58. 

 

Elle est la seule à venir d’une institution religieuse. Sûr qu’elle abomine le pensionnat Saint-

Michel mais elle n’a aucune expérience d’un monde laïc dans lequel, par exemple, le 15 août 

est un jour comme les autres, celui de l’arrivée des enfants à la colonie, et c’est la première 

fois qu’elle n’ira pas à la messe pour l’Assomption. Au premier déjeuner, on lui a demandé, 

tu es à quel bahut ? Après un temps d’hésitation – pour elle, un bahut est un coffre, un taxi 

en argot – elle répond, au lycée Jeanne-d’Arc, à Rouen. Comme on a voulu savoir si elle y 

connaissait telle et telle fille, elle a été obligée d’avouer qu’elle vient seulement d’y être 

inscrite pour la rentrée prochaine, qu’elle était jusqu’ici dans une boîte religieuse. 

(ERNAUX, 2016, p. 39) 

 

As orientações da mãe e da escola religiosa provocam na menina o medo de se 

relacionar com o sexo oposto, mas também exacerbam seus desejos. O resultado é que 

ela vive esse momento de liberdade e de proximidade com o mundo dos garotos 

cometendo gafes, expondo-se em excesso, submetendo-se às vontades e às crueldades 

dos outros jovens, “estrangeira a qualquer sentimento de dignidade” (ERNAUX, 2016, p. 

54). 

A sua primeira noite de amor não só não lhe traz nenhum prazer, como se revela 

uma sucessão de humilhações. 
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Ils sont dans sa chambre à elle, dans le noir. Elle ne voit pas ce qu’il fait. À cette minute, elle 

croit toujours qu’ils vont continuer de s’embrasser et de se caresser au travers des vêtements 

sur le lit. Il dit “Déshabille-toi”. Depuis qu’il l’a invitée à danser, elle a fait tout ce qu’il lui 

a demandé. Entre ce qui lui arrive et ce qu’elle fait, il n’y a pas de différence. Elle se couche 

à côté de lui sur le lit étroit, nue. Elle n’a pas le temps de s’habituer à sa nudité entière, son 

corps d’homme nu, elle sent aussitôt l’énormité et la rigidité du membre qu’il pousse entre 

ses cuisses. Il force. Elle a mal. Elle dit qu’elle est vierge, comme une défense ou une 

explication. Elle crie. Il la houspille : ”J’aimerais mieux que tu jouisses plutôt que tu 

gueules !” Elle voudrait être ailleurs mais elle ne part pas. (ERNAUX, 2016, p. 43) 

 

A diferença de atitude entre o rapaz e a moça é gritante. Mesmo que não possa ser 

considerado um estupro, já que ele tem o seu consentimento, trata-se de uma relação em 

que o homem está claramente em posição de dominação em relação à mulher. Somente o 

desejo dele é levado em consideração.  

 

Je ne sais pas à quel moment elle, non pas se résigne, mais consent à perdre sa virginité. Veut 

la perdre. Elle collabore. Je ne me rappelle pas le nombre de fois où il a essayé de la pénétrer 

et qu’elle l’a sucé parce qu’il n’y arrivait pas. Il a admis, pour l’excuser, elle : “Je suis large.” 

Il répète qu’il voudrait qu’elle jouisse. Elle ne peut pas, il lui manie le sexe trop fort. Elle 

pourrait peut-être s’il lui caressait le sexe avec la bouche. Elle ne le lui demande pas, c’est 

une chose honteuse à demander pour une fille. Elle ne fait que ce dont il a envie. (ERNAUX, 

2016, p. 45) 

 

A narradora, mais experiente, sabe, porém, que não se trata de um caso particular. 

Ao contrário, trata-se de uma lei, a da “selvageria masculina”, considerada como natural 

pelos homens, aceita pelas mulheres: “Ce n’est pas à lui qu’elle se soumet, c’est à une loi 

indiscutable, universelle, celle d’une sauvagerie masculine qu’un jour ou l’autre il lui 

aurait bien fallu subir. Que cette loi soit brutale et sale, c’est ainsi” (ERNAUX, 2016, p. 

45). Em La femme gelée, Ernaux já denunciava a habitual grosseria dos homens ao se 

deitar com uma mulher. 

 

La mocheté du réel, on la taisait, les humiliations de fille ça se garde comme si on était 

fautives, qu’on l’ait méritée, l’humiliation, qu’on soit responsables de tout, des dépucelages 

manqués, des nuits incertaines, est-ce que ça s’appelle coucher ça, de leur grossièreté à eux. 

(ERNAUX, 2011a, FG p. 391-392) 

 

Para Simone de Beauvoir, o homem considera o ato amoroso uma luta, em que ele 

busca o domínio, a direção dos movimentos, preocupando-se em “possuir” sua presa, 

humilhando-a. Ao fim, quando a unidade entre o casal é desfeita, “ele torna a ser o único 

sujeito”. 
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Muito mais do que a fusão e a reciprocidade, ele busca o domínio; quando a unidade do casal 

se desfaz, ele torna a ser o único sujeito, é preciso muito amor ou generosidade para renunciar 

a esse privilégio; ele gosta que a mulher se sinta humilhada, possuída a despeito de si mesma; 

ele quer sempre possuí-la um pouco mais do que ela se dá. Muitas dificuldades seriam 

poupadas à mulher se o homem não arrastasse consigo muitos complexos que o levam a 

considerar o ato amoroso como uma luta: então ela poderia não encarar o leito como uma 

arena. (BEAUVOIR, 2016, p. 154) 

 

O rapaz com quem a protagonista de Mémoire de fille passa sua primeira “noite de 

amor”, no dia seguinte, começa um relacionamento com outra garota: a loura. Ela só então 

se dá conta do desprezo que ele tem por ela e se sente abandonada,  perdida, usada como 

um pano velho: “Elle est perdue, une fille de chiffon” (ERNAUX, 2016, p. 52). Sua 

veneração pelo rapaz, porém, não diminui, pelo contrário. Ela só pensa em se entregar a 

ele, o mestre, se submeter a tudo para tê-lo de volta: ”Elle ne renonce pas à lui, elle attend 

seulement qu’il veuille d’elle un soir, par caprice, par lassitude de la blonde, par pitié, 

peu importe. Son besoin de lui, de le laisser maître de son corps la rend étrangère à tout 

sentiment de dignité” (ERNAUX, 2016, p. 54). 

Em A dominação masculina, Bourdieu aponta que as visões essencialistas da 

diferença entre os sexos pretendem apresentar a hierarquia social entre os gêneros como 

algo natural, consequência das diferenças físicas entre homem e mulher. Bourdieu inverte 

essa ordem, ao considerar que as diferenças físicas, ao contrário de serem causas da 

dominação masculina no âmbito social, são usadas a posteriori para justificar o que já 

nos foi, há muito, violentamente imposto. Essa violência, muitas vezes dissimulada, é 

exercida essencialmente pelas vias simbólicas, que levam à submissão e à aceitação da 

submissão. Ao apelar para as oposições tradicionais entre interior e exterior, sensibilidade 

e razão, passividade e atividade, tenta-se dar uma familiaridade enganosa à tradicional 

diferença social entre os gêneros.  

Já em La femme gelée, seu terceiro livro publicado, Annie Ernaux denuncia os 

efeitos nocivos da formação que é dada às meninas. A autora mostra como a valorização 

do estado de intocabilidade da mulher pode gerar medo e culpa, além de oferecer um 

terreno propício para a brutalidade masculina, já que o homem se coloca em uma posição 

de superioridade moral em relação à mulher – para ele o sexo é moralmente aceito, até 

incentivado, e nunca é visto como despudor, impureza, indecência ou vergonha. A 

virgindade era algo cobrado somente às meninas, como mostra essa conversa entre 

garotas. 
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Parler le corps et le rire surtout. Mais j’étais sûre que c’était mal. L’idéal : l’autre Brigitte, 

celle de la collection pour jeunes filles, qui allait aux expositions de peinture et ne disait 

jamais un gros mot. Ma Brigitte à moi, elle n’oubliait pas non plus, le code de la vraie jeune 

fille. (...) Renée, la copine de bureau de Brigitte, disait à la sortie de la messe : “Il m’a dit, si 

tu n’es pas vierge le soir du mariage, tu entends, je t’étrangle.” C’était devant le magasin 

d’électroménager et de valises. Quel frisson. Et les filles mères, il n’y avait pas à pleurer 

dessus. Les hommes, eux, pouvaient baiser tant qu’ils voulaient, mieux au contraire qu’ils 

aient de l’expérience, qu’ils sachent nous “initier”. Malgré mon enfance active, ma curiosité, 

j’ai accepté comme une évidence d’être en dessous et offerte, la passivité ne m’a pas répugné 

à imaginer, rêve d’un grand lit ou d’herbes face au ciel, un visage se penche, des mains, la 

suite des opérations ne m’appartient jamais. L’admettre, on n’osait décrire nos règles et nos 

envies, mais le mariage a commencé de me paraître obligatoire et sacré avec elle. Et 

tacitement, si on parlait de notre sexualité, on n’envisageait pas de pouvoir la vivre jusqu’au 

bout. (ERNAUX, 2001, p. FG 365) 

 

Mesmo que a virgindade feminina não tenha mais o mesmo peso simbólico de 

cinquenta anos atrás, a mulher ainda é estimulada ao recatamento, ao pudor, à vergonha, 

enquanto os homens são estimulados desde a adolescência a satisfazer suas necessidades 

sexuais. Essas ideias castradoras ainda trazem prejuízos à vida sexual da mulher. Para 

Simone de Beauvoir, dessa mulher, cuja sexualidade é inibida na adolescência, exige-se, 

mais tarde, uma participação ativa na relação sexual, sem a qual o parceiro não se sente 

satisfeito. Atividade que ela tem dificuldade de praticar, pois sua consciência está repleta 

de tabus, proibições e preconceitos: “Ma mémoire échoue à restituer l’état psychique créé 

par l’imbrication du désir et de l’interdit, l’attente d’une expérience sacrée et la peur de 

‘perdre ma virginité’. La force inouïe du sens de cette expression est perdue en moi et 

dans la plus grande partie de la population française” (ERNAUX, 2016, p. 30). 

Em “O tabu da virgindade”, Freud fala da dependência que a mulher pode 

desenvolver em relação ao homem responsável pela perda da sua virgindade, que se 

revela proporcional à resistência sexual que teve de ser vencida para a realização do ato. 

 

Poucas particularidades da vida sexual dos povos primitivos são tão estranhas a nossos 

próprios sentimentos quanto a valorização da virgindade, o estado de intocabilidade da 

mulher. O alto valor que o pretendente atribui à virgindade da mulher parece-nos tão 

fortemente enraizado, tão natural, que ficaremos quase perplexos se tivermos de oferecer 

razões para justificar essa opinião. A exigência de que a moça leve para seu casamento com 

determinado homem qualquer lembrança de relações sexuais com outro nada mais é, 

realmente, que a contribuição lógica do direito à posse exclusiva da mulher, que constitui a 

essência da monogamia, a extensão desse monopólio para incluir o passado. (FREUD, 1970, 

p. 180) 

 

De fato, em Mémoire de fille, apesar de estar disposta a não adiar mais a sua 

primeira experiência sexual, a menina revela em vários momentos seu medo de perder a 

virgindade. Na cama com os garotos, ela defende-se, evita a consumação do ato. E parece 
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que consegue, pois ao final da narrativa, cinco anos depois de sua estada na colônia de 

férias, ela diz ter “a prova indubitável” de sua virgindade biológica65.  

 

Il retente de la pénétrer. Il se démène sans brutalité, dans l’obstination de son désir. Elle a 

peur qu’il y arrive. Elle ne pense pas à s’en aller. Ce n’est ni le bien ni le mal, quelque chose 

entre la détresse et la consolation procurées par un corps de remplacement, par le même désir 

d’homme dans un autre corps. Elle ne fait que prêter le sien, mais farouchement décidée à en 

défendre l’entrée. Sans doute est-elle déjà animée par la volonté de “se donner” – le mot en 

usage – seulement à H, l’homme qui l’en priait la nuit d’avant et qui vient de la rejeter. 

(ERNAUX, 2016, p. 53) 

 

Ao término da leitura, nos damos conta de que tudo o que acontece à menina de S 

parece confirmar, repetir a pequena e triste história de amor contada no início do livro, 

como um prenúncio. Trata-se de um pequeno texto de apenas duas páginas – à primeira 

vista sem relação com a narrativa principal – que conta a aventura, com início, meio e 

fim, de alguém que, ao se apaixonar, vive por um tempo fora da realidade, ou, como diz 

a autora, no “estupor do real” (“Ni soumission ni consentement, l’effarement du réel”, p. 

11), até ser abandonado e confrontado com a realidade desalentadora, uma “calcinha suja” 

(“Il vous abandonne avec le réel, par exemple une culotte souillée”).  

Referindo-se inicialmente a um coletivo (“Existem seres...”, “a realidade dos 

outros”), a narradora passa em seguida ao individual: no lugar de seres (“des êtres”), você 

(“vous”); no lugar de outros (“des autres”), um só Outro (“un seul Autre”). Narrada 

principalmente na 2a pessoa, a história apresenta contornos irreais, pois tudo é vivido 

como se fosse um sonho, um momento de loucura, de desligamento da realidade. Na 

loucura do desejo pelos outros, você (quem?) esquece-se de si mesmo para se entregar ao 

Outro, eleito entre todos o Mestre. O sonho, entretanto, não acaba bem e com o tempo 

percebe-se que tudo o que foi vivido deve ser escondido, esquecido, recalcado, pois é 

motivo de humilhação e vergonha: “Vous vous jurez d’oublier tout et de ne jamais en 

parler à personne” (ERNAUX, 2016, p. 12). 

Nessas pouquíssimas páginas são antecipadas, além de parte dos acontecimentos 

que serão narrados, muitas das questões que serão desenvolvidas, posteriormente, na 

narrativa principal: a idealização do amor e do sexo, a submissão ao outro, a rejeição, a 

humilhação, a (in)dignidade, a vergonha do que se viveu. 

                                                           
65 L’été 1963, celui de mes vingt-trois ans, dans la chambre au plafond de bois d’un petit hôtel-restaurant de Saint-

Hilaire-du-Touvet, Chez Jacques, la preuve de ma virginité biologique a été indubitable. Je ne connaissais que son 

prénom, Philippe. Dans la première lettre qu’il m’a écrite, j’ai lu son nom, Ernaux, et j’ai été troublée par la similitude 

des trois premières lettres avec celles d’Ernemont, témoignant, d’après mes souvenirs des cours de linguistique, de la 

même origine germanique. J’y ai vu un signe mystérieux. (ERNAUX, 2016, p. 150, grifo nosso)  
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Essa antecipação da história principal tem o efeito de tornar a experiência íntima e 

pessoal vivida pela narradora em algo universal (ou coletivo), pois reforça a ideia de 

repetição. Além disso, a história contada (de uma decepção amorosa) é extremamente 

comum. 

Enfim, Mémoire de fille nos dá uma ideia do que era ser jovem e mulher na França 

na década de 50. Sem acesso à pílula anticoncepcional (lançada na década de 60), tendo 

como único recurso o aborto clandestino (essa prática só é legalizada na França em 1975), 

as meninas viam, no ato sexual, além do risco simbólico de se tornar uma mulher indigna, 

o risco real da gravidez indesejada. 
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4.2 A mulher casada em La femme gelée 

 

Em La femme gelée, Annie Ernaux conta, em primeira pessoa, o percurso de uma 

mulher, da infância à vida de casada. A narrativa começa com a apresentação das 

mulheres de sua família, fortes, trabalhadoras, pouco preocupadas com as tarefas 

domésticas e os cuidados com a beleza, muito diferentes do modelo que vai seguir mais 

tarde, ao se casar com um rapaz da alta burguesia. Como em um grande afresco, Ernaux 

descreve, uma após  outra, essas mulheres que, embora tenham tido uma vida de privações 

econômicas e afetivas, de pouco acesso à educação e à saúde, “não tinha[m] necessidade 

de piedade nem de proteção” (ERNAUX, 2001, FG p. 326): tia Caroline, tia Élise, a avó, 

tia Solange e, principalmente, a mãe, “celle qui les dépasse de cent coudées, la femme 

blanche dont la voix résonne en moi, qui m’enveloppe, ma mère” (ERNAUX, 2011a, FG 

p. 329). Modelos ou anti-modelos, o fato é que todas elas (mais do que eles) contribuíram 

de alguma forma para sua formação. 

 

Femmes fragiles et vaporeuses, fées aux mains douces, petits souffles de la Maison qui font 

naître silencieusement l’ordre et la beauté, femmes sans voix, soumises, j’ai beau chercher, 

je n’en vois pas beaucoup dans le paysage de mon enfance. Ni même le modèle au-dessous, 

moins distingué, plus torchon, les frotteuses d’évier à se mirer dedans, les accommodatrices 

de restes, et celles qui sont à la sortie de l’école un quart d’heure avant la sonnerie, tous 

devoirs ménagers accomplis ; les bien organisées jusqu’à la mort. (ERNAUX, 2011a, FG p. 

325) 

  

Em um tom inicialmente irônico, falsamente elogioso, Ernaux reforça de forma 

caricatural a delicadeza e a fragilidade das mulheres burguesas, a ponto de torná-las quase 

irreais – “Femmes fragiles et vaporeuses, fées aux mains douces, petits souffles de la 

Maison qui font naître silencieusement l’ordre et la beauté” – ; para em seguida adotar 

um tom agressivo, acusatório – “femmes sans voix, soumises”, “les frotteuses d’évier à se 

mirer dedans, les accommodatrices de restes”. A inicial maiúscula da palavra “Maison” 

não atribui um caráter sagrado ao espaço que era o lugar da mulher por excelência, mas 

chama a atenção para a armadilha que a casa pode significar para elas, tornando-se sua 

prisão, uma morte simbólica para aquelas que a ela se dedicam obcecadamente, “les bien 

organisées jusqu’à la mort”. Ernaux marca, porém, a diferença entre o modelo burguês 

da mulher casada e as mulheres de sua família, que não seguem esse padrão: “femmes 

sans voix, soumises, j’ai beau chercher, je n’en vois pas beaucoup dans le paysage de 

mon enfance”. 
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Mes femmes à moi, elles avaient toutes le verbe haut, des corps mal surveillés, trop lourds 

ou trop plats, des doigts râpeux, des figures pas fardées du tout ou alors le paquet, du voyant, 

en grosses taches aux joues et aux lèvres. Leur science culinaire s’arrêtait au lapin en sauce 

et au gâteau de riz, assez collant même, elles ne soupçonnaient pas que la poussière doit 

s’enlever tous les jours, elles avaient travaillé ou travaillaient aux champs, à l’usine, dans des 

petits commerces ouverts du matin au soir. (ERNAUX, 2011a, FG p. 325) 

 

Em um discurso pautado no coloquial, Ernaux aproxima-se da maneira de falar das 

mulheres de sua infância, suas mulheres (“Mes femmes à moi”), modelos muito distantes 

da imagem mais difundida da “dona de casa” ideal. Elas são operárias ou camponesas. 

Elas não seguem a concepção burguesa da feminilidade. Elas não são discretas, não 

cuidam do corpo, não sabem cozinhar, não têm tempo para cuidar da casa, trabalham 

como homens, no campo, na usina, no comércio: “Pas de femmes d’intérieur, rien que 

des femmes du dehors, habituées dès douze ans à travailler comme des hommes, et même 

pas dans le tissu, le propre, mais les cordages ou les bocaux de conserves” (ERNAUX, 

2011a, FG p. 328). Como sua mãe que, longe de estar restrita ao mundo do lado de dentro 

da casa, procura, todos os fins de semana, a vastidão do mundo de fora, o exterior. 

 

Qu’est-ce qui la pousse, dehors, nez au vent, expositions, quartiers moyenâgeux, pourquoi 

joue-t-elle les assistantes sociales bénévoles, visiteuse de disloqués et de paumés, est-ce 

qu’une femme ne doit pas rester tranquille entre son mari et ses enfants, comme si je pouvais 

me poser ces questions, j’étais persuadée qu’elle était parfaite. Par elle je savais que le monde 

était fait pour qu’on en jouisse, que rien ne pouvait nous en empêcher. (ERNAUX, 2011a, 

FG p. 338) 

 

A narradora/protagonista, apesar de ter tido acesso ao mundo e aos valores 

burgueses, quando começou a frequentar a escola, teve modelos familiares que 

contradiziam as ideias pré-concebidas sobre as diferenças dos papéis do homem e da 

mulher na vida conjugal. Seus pais parecem ser a antítese do que ela aprende na escola 

como sendo a ordem correta das “famílias de bem”, dos “dignos”. 

 

Non, ma mère ne sait pas cuisiner, même pas la mayonnaise, le ménage ne l’intéresse pas, et 

elle n’est pas “féminine”. (...) Qu’ils sont dérangeants tous les deux, pas dans l’ordre, lequel, 

celui qui existe dans les familles bien, ou qui essaient de l’être, les dignes. Pas digne d’un 

homme d’éplucher des légumes, qu’il soit un peu comme les autres, à s’intéresser au sport, à 

hurler pour la moindre mauvaise note, supprimer les sorties et flanquer des bouffes. 

(ERNAUX, 2011a, FG p. 366) 

 

A falta de rigidez na divisão de tarefas, ou até mesmo a inversão do que era 

considerado “feminino” e “masculino”, é um terreno propício para que a menina seja 

educada sem o sentimento de inferioridade por ser mulher. Virilidade e feminilidade, 

palavras, representações vagas, “je ne sais pas encore bien ce qu’ils représentent”, que 
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acentuam as diferenças, determinam o que é e o que não é “normal”, criam ou reforçam 

estereótipos: as pessoas “de bem”, os “dignos”. 

 

Mais je cherche ma ligne de fille et de femme et je sais qu’une ombre au moins n’est pas 

venue planer sur mon enfance, cette idée que les petites filles sont des êtres doux et faibles, 

inférieurs aux garçons. Qu’il y a des différences dans les rôles. Longtemps je ne connais pas 

d’autre ordre du monde que celui où mon père fait la cuisine, me chante Une poule sur un 

mur, où ma mère m’emmène au restaurant et tient la comptabilité. Ni virilité, ni féminité, 

j’en connaîtrai les mots plus tard, que les mots, je ne sais pas encore bien ce qu’ils 

représentent, même si on m’a persuadée, en avoir dans la culotte ou pas, grosse nuance, je 

ris, mais non, sérieux, si j’en ai bavé surtout d’avoir été élevée d’une façon tellement 

anormale, sans respect des différences. (ERNAUX, 2011a, FG p. 339) 

 

Sua influência feminina mais forte, a da sua mãe, dava-lhe a impressão de que a 

mulher era superior ao homem: “Comment, à vivre auprès d’elle, ne serais-je pas 

persuadée qu’il est glorieux d’être femme, même, que les femmes sont supérieures aux 

hommes” (ERNAUX, 2011, FG p. 329). É o que ela revela ao contar como sua mãe a 

introduziu nos prazeres da leitura. 

 

Surtout, n’importe où, n’importe quand, se plonger dans la lecture. C’est par là que je la 

trouve supérieure à lui qui ne parcourt que le journal après dîner dans le but précis de savoir 

des nouvelles de la région. (...) Un jour vient où les mots de ses livres à elle perdent leur 

lourdeur ânonnante. Et le miracle a lieu, je ne lis plus des mots, je suis en Amérique, j’ai dix-

huit ans, des serviteurs noirs, et je m’appelle Scarlett, les phrases se mettent à courir vers une 

fin que je voudrais retarder. Ça s’appelle Autant en emporte le vent. (ERNAUX, 2011a, FG 

p. 334-335) 

 

A ideia de que a literatura está do lado do feminino é senso comum e corresponde 

a dizer que, com isso, as mulheres distanciam-se ainda mais do que é “sério”, deixando-

se levar por sonhos, devaneios. Considerava-se, na época, que as mulheres, grandes 

leitoras de romances, tinham o “cérebro romanesco”, ou seja, eram pouco práticas, com 

tendência ao ócio, à falta de produtividade. 

 

Bovaries de quartier, bonnes femmes aux yeux fermés sur des rêves à la con, toutes les 

femmes ont le cerveau romanesque, c’est prouvé, qu’est-ce qu’ils ont tous, cette hargne, 

même mon père, et lui, quand il me verra le soir assise sans rien faire, qu’est-ce que tu fous, 

à rêver à trois fois rien ? Les copies à corriger, le petit qu’il faut coucher, à peine le temps de 

lire cinq minutes avant de dormir. Comment rêver encore ? C’est vrai que j’ai eu honte, je 

croyais me laisser aller si je n’étais pas “active”. (ERNAUX, 2011a, FG p. 335) 

 

Mas isso também é desmentido pela capacidade de sua mãe de resolver todas as 

coisas de ordem prática, como controlar as contas do café-mercearia: “Non, ma mère ne 

confondait pas sa boutique et les rivages de Californie, le feuilleton glissé sous le linge à 
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repasser au coup de sonnette ne l’empêchait pas de calculer ses pourcentages” 

(ERNAUX, 2011a, FG p. 335-336). 

 

Non. Je crois la façon qu’ont les gens de vous regarder plus forte que tous les bouquins, et je 

la hais, l’injure masculine “tu fais du roman, tu as trop d’imagination ma pauvre fille”, 

prétexte à cacher toutes les entourloupettes, les rendez-vous manqués, “non je t’assure que tu 

as trop d’imagination”. (...) Elle me disait, les yeux brillants, “c’est bien d’avoir de 

l’imagination”, elle préférait me voir lire, parler toute seule dans mes jeux, écrire des histoires 

dans mes cahiers de classe de l’année d’avant plutôt que ranger ma chambre et broder 

interminablement un napperon. Et je me souviens de ces lectures qu’elle a favorisées comme 

d’une ouverture sur le monde. / (...) et je continue d’être moi, personnage dont je suis très 

satisfaite. (ERNAUX, 2011a, FG p. 336) 

 

Em uma via inicialmente oposta à das mulheres de sua infância, estão as mulheres 

dos lares burgueses, às quais são normalmente atribuídos os trabalhos domésticos, 

privados, escondidos, quase invisíveis. 

 

Brigitte aide aux épluchages, à la cuisine, et me fait sentir avec sa suffisance que je ne sais 

rien faire. Vrai, je ne sais pas monter une mayonnaise ni même peler une carotte vite et fin 

mais je pourrai lui rétorquer qu’à l’école je me débrouille plutôt bien. Non, ça ne 

compenserait pas. Pour une fille, ne savoir rien faire, tout le monde comprend, c’est ne pas 

être fichue de repasser, cuisiner, nettoyer comme il faut. Comment tu feras plus tard quand 

tu seras mariée ? La grande phrase de logique irréfutable, pour vous mettre le nez dans le 

caca, pas un oeuf à la coque, bien bien, tu verras si ça plaira à ton mari la soupe aux cailloux ! 

Je rigolais, si loin le mariage, et je regardais vaguement Brigitte taper ses draps 

vigoureusement, pas un pli au lit, au lieu de rabattre ses couvertures comme moi. Tout de 

même, je commence à croire qu’il me “manque quelque chose”. (ERNAUX, 2011a, FG p. 

367) 

 

Para uma garota, o que importa não é o saber intelectual/escolar, mas sim a prática 

das tarefas domésticas, principalmente aquelas necessárias para agradar aos homens: “tu 

verras si ça plaira à ton mari la soupe aux cailloux!”. Para eles, o mundo exterior, o 

oficial, o público, o descontínuo, as rupturas no curso ordinário da vida, como observa 

Bourdieu (2016). A imagem da passividade feminina contrasta com a ideia de atividade 

dos garotos. Deles se esperam reações imperiosas e difíceis de controlar. 

 

Rien que des trucs à éviter, en termes délicatement voilés, gaffer les garçons par-dessus tout 

ils sont “physiquement très différents de toi dans leurs réactions”, victimes d’un “mouvement 

brutal, impérieux, dont ils ne sont pas maîtres”. Tandis que pour nous, il apparaît qu’on 

n’éprouve pas grand-chose et si on se laisse avoir, c’est qu’on l’aurait voulu, nuance. 

(ERNAUX, 2011a, FG p. 369) 
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Para Bourdieu, a reprodução dessa ordem dos gêneros é garantida por três instâncias 

principais, a Família, a Igreja e a Escola. No caso da narradora de La femme gelée, apesar 

de seu principal modelo feminino contradizer a ideia de que as mulheres têm uma 

“aptidão” maior para cuidar da casa e dos filhos, a escola religiosa reforçava essa 

diferenciação e rejeitava qualquer modelo que fosse diferente. 

Ernaux profere uma espécie de monólogo, em que reflexões se misturam às 

histórias contadas, lembranças de suas próprias falas misturam-se às falas que escutava 

na época, que moldaram sua personalidade, influenciaram suas escolhas, levaram-na ao 

casamento. 

O discurso de seus pais era também, muitas vezes, contraditório. Apesar de 

concordarem que gravidez e filhos significavam o fim dos sonhos, a catástrofe, havia por 

outro lado a preocupação em lhe “arrumar” um marido. “Ficar pra titia” significava uma 

humilhação.  

 

Avoir un petit boulot, taper à la machine c’est amusant, s’acheter des fringues avec ses sous, 

sortir librement, faire comme la grande majorité des filles, n’être que futilité et attente. C’est 

l’époque où les clients, les connaissances de mes parents, commencent à dire d’un air finaud, 

“votre fille, vous l’aurez plus bientôt avec vous, hé hé !”. Ma mère s’irrite un peu, “elle a 

bien le temps, qu’elle profite de sa jeunesse” mais elle ajoute aussi des fois, “le mariage c’est 

la loi de la vie”, et que ça lui ferait deuil que je reste vieille fille. (ERNAUX, 2011a, FG p. 

369) 

 

Seus pais incentivavam seus estudos, mas só até certo ponto. A mulher intelectual 

era admitida, porém a escolha profissional era limitada. O emprego de professora era o 

mais comumente escolhido pelas moças e cobrava-se delas uma preocupação constante 

com a aparência: “Isso ou a solidão”. 

 

L’étude des causes de la Révolution, la personne et le temps, très bien, être prof, d’accord, 

mais garder la féminité, alors dis-moi si je suis bien coiffée, sans laque je suis affreuse, prête-

moi ton chemisier pour la crêpe-party. On avait l’impression de se laisser aller, de jouer un 

rôle qui intellectuellement nous gênait aux entournures. Ça ou la solitude, le problème était 

toujours le même. (ERNAUX, 2011a, FG p. 391-392) 

 

Ou ainda... 

 
D’accord je travaille La Bruyère ou Verlaine dans la même pièce que lui, à deux mètres l’un 

de l’autre. La cocotte-minute, cadeau de mariage si utile vous verrez, chantonne sur le gaz. 

Unis, pareils. Sonnerie stridente du compte-minutes, autre cadeau. Finie la ressemblance. 

L’un des deux se lève, arrête la flamme sous la cocotte, attend que la toupie folle ralentisse, 
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ouvre la cocotte, passe le potage et revient à ses bouquins en se demandant où il en était resté. 

Moi. Elle avait démarré, la différence. (ERNAUX, 2011a, FG p. 400) 

 

Tia Solange é o modelo a não ser seguido. Prova de que ter filhos, principalmente 

muitos deles, provoca a infelicidade, o desespero da mulher, pode levar à “catástrofe 

absoluta”: “Pas besoin d’un dessin pour savoir très tôt que les gosses, les poulots comme 

tout le monde disait autour de moi, c’était la vraie débine, la catastrophe absolue” 

(ERNAUX, 2011a, FG p. 327). 

 

L’exception, c’était la tante Solange, cette pauvre Solange avec sa marmaille, dit ma mère. 

Elle habitait aussi le quartier de la Gaieté et on y allait souvent le dimanche. Comme une 

grande récréation sans défenses et sans territoire limité. L’été, avec sept cousins cousines, 

des copains du quartier, on poussait des hurlements sur les balançoires fabriqués avec les 

plateaux de bois entreposés à côté de l’usine, l’hiver on jouait à touche-touche dans la seule 

grande chambre pleine de lits. Toute une chaleur et une agitation où je plongeais avec 

frénésie, un peu plus j’aurais aimé vivre là. Mais ma tante Solange me faisait peur, demi-

vieille, toupinant sans fin dans sa cuisine, la bouche tordue de tics. Des mois elle nous parlera 

du fond de son lit, la matrice s’était mise à flotter dans son ventre. Et ces fois où elle a les 

yeux fixes, ouvre la fenêtre, la referme, change les chaises de place et ça éclate, elle crie 

qu’elle s’en ira avec ses enfants, qu’elle a toujours été malheureuse, mon oncle assis 

tranquillement à la table le verre à la main ne répond rien ou bien ricane, “tu saurais pas où 

aller, abrutie”. Elle s’élance dans la cour en pleurant, “je vais me mettre dans la citerne”. Ses 

enfants la rattrapaient avant, ou les voisins. Nous, on se sauvait discrètement, aux premiers 

coups de gueule. En me retournant, je voyais la plus petite des filles laissant couler ses larmes 

bouche ouverte, la figure aplatie contre la vitre. (ERNAUX, 2011a, FG p. 328) 

 

A alegria da brincadeira das crianças contrasta com a infelicidade de tia Solange, 

com o desprezo de seu marido e com as lágrimas da mais filha mais nova. O modelo 

tradicional de família, buscado avidamente pelas meninas, parece não trazer felicidade 

para nenhum de seus integrantes. O verbo “toupiner”, que significa rodopiar como um 

pião (“une toupie”), retrata a mulher em suas tarefas domésticas, destinada à repetição. 

Como aponta Simone de Beauvoir, na década de 40, ainda se espera do homem que ele 

seja o produtor, “ele é quem encarna a transcendência”; enquanto  “a mulher está votada 

à perpetuação da espécie e à manutenção do lar, isto é, à imanência” (BEAUVOIR, 2016, 

p. 189-190). 

A fórmula sabidamente desastrosa, evitada a todo custo, acaba se confirmando 

também com ela. A protagonista, enfim, depois de casada, não consegue fugir ao 

estereótipo da mulher casada e da dominação dos homens que, com sua pretensa 

superioridade, não se achavam na obrigação de dividir as tarefas domésticas. 

 

Pourquoi de nous deux suis-je la seule à devoir tâtonner, combien de temps un poulet, est-ce 

qu’on enlève les pépins des concombres, la seule à me plonger dans un livre de cuisine, à 
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éplucher des carottes, laver la vaisselle en récompense du dîner, pendant qu’il bossera son 

droit constitutionnel. Au nom de quel supériorité. (ERNAUX, 2011a, FG p. 401) 

 

A diferença entre os seus passeios de solteira, cujos caminhos estão ainda abertos, 

livres, e as falsas caminhadas de mulher casada para fugir da clausura da casa é reforçada 

com a evocação dos jardins do parque Villa Borghèse, de estilo inglês, cuja estética, 

privilegiando a natureza em seu estado selvagem, pode ser colocada em oposição ao estilo 

dos jardins franceses, extremamente estruturados, geométricos, simétricos.  

 

Granville Road, Kenver Avenue, je perfectionne mon anglais, mal, mais je marche des miles, 

dans la banlieue de Londres, Highgate, Golders Green, je bois seule du Bovril dans des milk-

bars, j’ai vingt ans, promeneuse éblouie de dépaysement, et encore, via Tullio, jardins de la 

villa Borghèse, mais déjà des survenants grossiers à écarter, des briseurs de rêves, des 

empêcheurs d’avancer avec leur Fraulein, mademoiselle, ah mademoiselle oh ! la la ! french, 

francesa, mais les routes s’ouvrent encore librement. Comme celles d’après les épreuves 

d’examen, coulées sans visages où j’use un délicieux sentiment d’absurdité. Et puis il y a eu 

ces jardins ordonnés de banlieue, je marche pour semer une première querelle entre nous 

deux, je ne pars plus à la découverte, je fuis. La fuite dérisoire de quelques heures, le faire-

semblant du grand départ qui me ramènera à l’écurie. Plus tard, je n’ai même plus la 

possibilité de prendre l’air subitement, l’enfant dans le berceau, quelle honte, plus tard 

encore, privée de l’idée même de fuir, que ça ne sert à rien, et pleurer dans les casseroles. Un 

petit cheval maté. (ERNAUX, 2011a, FG p. 338-339) 

 

A revolta, a busca pelo equilíbrio, desgasta o casal e parece levar ao fim do 

casamento. 

 
Depuis le début du mariage, j’ai l’impression de courir après une égalité qui m’échappe tout 

le temps. Reste la scène, la bonne scène, qui mine tout, la révolte le divorce, remplace 

réflexion et discussion, la dévastation d’une heure, mon soleil rouge dans ma vie décolorée. 

Sentir monter la chaleur, le tremblement de rage, lâcher la première phrase insolite qui 

démolira l’harmonie : “J’en ai marre d’être la bonne !” (...) Mais il viendra le temps où je me 

l’interdirai, la scène, “à cause du petit”, tu n’as pas honte, devant lui, la dignité, la soumission 

ça veut dire. Un père ferme et une mère qui ne pipe pas mot, très bon pour la tranquillité des 

enfants. (ERNAUX, 2011a, FG p. 423-424) 

 

O casamento e a maternidade adiam, inclusive,  seu desejo de escrever, tornam-na 

igual à maioria das meninas. 

 

Le Bicou dort. Papier, stylo. N’importe quoi, journal, poème roman. La hantise qu’il se 

réveille. Pas seulement. Je n’arrive pas à croire à la réalité de ce que j’écris, une sorte de 

divertissement entre l’avocat aux crevettes, la promenade de l’enfant. Du faire-semblant de 

création. Le Bicou se réveille. Le sérieux recommence, l’habiller, le faire goûter, aller au 

Jardin, demain la pause-littérature. Le mieux, pendant les siestes, c’était encore de feuilleter 

Le Nouvel Observateur, faire des réussites ou bronzer sur le balcon. Ce qui convenait à ma 

vie maintenant. (ERNAUX, 2011a, FG p. 429) 
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A maneira como a sociedade, principalmente os homens, viam a mulher acabava 

por ser interiorizada por elas, como a própria narradora que, em dado momento, acusa as 

mulheres de acreditar demais no sonho: “Du romanesque, de la crédulité à tous les 

étages.” (ERNAUX, 2011a, FG p. 391) Entretanto, como bem aponta Barbara 

Havercroft, Ernaux evidencia a diferença entre a mãe de sua amiga Brigitte, contente com 

sua posição de esposa burguesa, dona de casa exemplar, e a narradora que, “frustrada, 

com raiva e exausta”, toma consciência de sua situação e se revolta contra ela 

(HAVERCROFT, 2015, p. 85). 

 

4.3 Repetição e denúncia em Mémoire de fille e La femme gelée 

 

Em seu texto “Lorsque le sujet devient agent: écriture et engagement en Annie 

Ernaux”, Barbara Havercroft examina duas formas de repetição discursiva na obra de 

Annie Ernaux: o estereótipo e a citação. A autora parte do conceito de agentividade, 

usado por algumas feministas norte-americanas, em especial Judith Butler, para 

fundamentar a análise que faz do estereótipo e da citação na obra de Annie Ernaux, como 

parte de uma repetição performativa para provocar a ressignificação de certos clichês de 

gênero. Agentividade são ações praticadas por alguns indivíduos ou grupo de indivíduos 

para provocar transformações sociais, quebrando regras, ultrapassando limites, 

contestando, enfim, as normas estabelecidas (HAVERCROFT, 2015, p. 81). 

Havercroft toma como base a teoria de Judith Butler, segundo a qual a repetição, ao 

contrário do que possa parecer, é importante para a transformação do sujeito em agente. 

Não se trata, porém, da simples e perigosa repetição de antigos discursos, do “já dito” e 

do “já pensado”, que impede o pensamento crítico; mas sim de se servir do discurso que 

o formou e que o oprime, para ressituá-lo em um novo contexto, abrindo-o a novas 

significações. Enfim, o poder que assujeitou o sujeito é, paradoxalmente, usado para agir, 

ou seja, libertá-lo do assujeitamento, transformando-o em sujeito agente. 

A autora mostra como a linguagem tem um papel fundamental no funcionamento 

da agentividade, “visto seu papel determinante na transmissão da ideologia e na 

construção de toda subjetividade” (HAVERCROFT, 2015, p. 83). O sujeito da 

enunciação torna-se agente, justamente quando seu discurso, em vez de reiterar, propagar 

e contribuir para a perpetuação de clichês e estereótipos, participa de mudanças sociais 

ou políticas. O conceito de agentividade estaria estreitamente ligado, então, aos de 

linguagem e subjetividade. A literatura, e principalmente a escrita autobiográfica de 
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mulheres como Annie Ernaux, seria, portanto, “um lugar por excelência da agentividade 

no feminino” (HAVERCROFT, 2015, p. 83). 

Com efeito, nos livros de Annie Ernaux, os estereótipos são apresentados para 

serem, em seguida, rejeitados. Na passagem abaixo, por exemplo, vários clichês 

referentes ao homem são mencionados.  

 

L’homme, l’épaule solide, anti métaphysique, dissipateur d’idées tourmentantes, qu’elle se 

marie donc ça la calmera, tes boutons même disparaîtront, je ris forcément, obscurément j’y 

crois. Mariage, “accomplissement”, je marche. Quelquefois je songe qu’il est égoïste et qu’il 

ne s’intéresse guère à ce que je fais, moi je lis ses livres de sociologie, jamais il n’ouvre les 

miens, Breton ou Aragon. Alors la sagesse des femmes vient à mon secours : “Tous les 

hommes sont égoïstes.” Mais aussi les principes moraux : “Accepter l’autre dans son 

altérité”, tous les langages peuvent se rejoindre quand on veut. (ERNAUX, 2011a, FG p. 

397) 

 

O casamento, mesmo que não seja sempre prazeroso, é apontado como um ótimo 

empreendimento para a mulher, uma realização. Nesse pequeno trecho, Ernaux repete 

várias ideias pré-concebidas sobre homens – “L’homme, l’épaule solide, anti 

métaphysique, dissipateur d’idées tourmentantes” – e algumas sobre as mulheres, pessoas 

que precisam ser acalmadas, seres dotados de ideias perturbadoras. Ora com aspas, “‘Tous 

les hommes sont égoïstes.’”, ora sem,”qu’elle se marie donc ça la calmera, tes boutons 

même disparaîtront”, a autora também reproduz, em forma de citação, os discursos que 

ouvia e que eram usados para assujeitar a mulher, ajudando-a a se conformar com sua 

situação. 

Mais à frente, porém, ao falar da cidade para a qual a protagonista se muda, 

acompanhando o marido que acaba de assumir um novo cargo no trabalho, Ernaux mostra 

o casamento como um grande infortúnio para a mulher, que se vê confinada ao universo 

da casa e das tarefas domésticas. 

 

Je déteste Annecy. C’est là que je me suis enlisée. Que j’ai vécu jour après jour la différence 

entre lui et moi, coulé dans un univers de femme rétréci, bourré jusqu’à la gueule de 

minuscules soucis. De solitude. Je suis devenue la gardienne du foyer, la préposée à la 

subsistance des êtres et à l’entretien des choses. Annecy, le fin du fin de l’apprentissage du 

rôle, avant c’était encore de la gnognote. (ERNAUX, 2011a, FG p. 412) 

 

Em seu texto “Recordar, Repetir e Elaborar”, Freud fala sobre o avanço da 

psicanálise que, diferentemente da época em que se praticava a hipnose para que o 
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paciente recordasse o momento exato em que a doença irrompeu, passou a contentar-se 

em estudar o presente, o que estava “na superfície da mente do paciente”, e a empregar 

“a arte da interpretação principalmente para identificar as resistências que lá aparecem, e 

torná-las conscientes ao paciente”. A interpretação do que o paciente conta, suas 

lembranças, seus sentimentos, suas histórias, passa a ter papel primordial para que o 

objetivo da análise seja alcançado, ou seja, “preencher lacunas da memória” e “superar 

resistências devidas à repressão” (FREUD, 1914, p. 2). A psicanálise passa a ter, então, 

uma ligação estreita com a literatura, a arte de contar histórias que serão lidas e 

interpretadas. Principalmente na literatura em que o sujeito fala de si, como nas 

autobiografias, a escrita literária aproxima-se da psicanálise, no sentido em que o sujeito 

tem então a oportunidade de reescrever sua história, de se reinventar. E por poder ser 

acessada por um público muito mais vasto do que em uma sessão psicanalítica, em que 

só há o paciente e o médico, a literatura pode também ter  sua participação na reescrita da 

história de uma sociedade, caso ela, como diz Havercroft, não se limite a perpetuar 

clichês, mas contribua para mudanças sociais e políticas. 

O ponto, entretanto, mais interessante desse texto de Freud é o momento em que o 

autor declara que, em alguns casos, “o paciente não recorda coisa alguma do que 

esqueceu e reprimiu, mas expressa-o pela atuação ou atua-o. Ele o reproduz não como 

lembrança, mas como ação; repete-o, sem, naturalmente, saber que o está repetindo” 

(FREUD, 1914, p. 4), A repetição é, na verdade, a sua maneira de recordar. 

A nova técnica citada por Freud consistiria, então, em identificar não só o que foi 

esquecido, mas também aquilo que “nunca poderia ter sido ‘esquecido”, porque nunca 

foi, em ocasião alguma, notado – nunca foi consciente” (FREUD, 1914, p. 3). Para o 

autor, o trabalho terapêutico oferece ao paciente “um playground, no qual se espera que 

nos apresente tudo no tocante a instintos patogênicos, que se acha oculto na mente do 

paciente” (FREUD, 1914, p. 8). Trata-se de um contexto artificial, em que a doença se 

manifesta de maneira controlada e acessível à intervenção, para que as resistências sejam 

quebradas e sejam encontradas vinculações de pensamento que foram dissolvidas ou 

novas vinculações de lembranças inicialmente isoladas. 

A escrita de Annie Ernaux, com suas repetições performáticas, como bem identifica 

Havercroft, poderia ser comparada a esse playground, ao qual Freud se refere, pois é nela, 

nesse novo contexto, que Ernaux traz à tona histórias, falas, ideias, do passado ou do 

presente, para que o que está oculto torne-se consciente, o que é repetido seja 

ressignificado e a história possa ser recontada. 
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Como diz a autora, em Mémoire de fille, se esse projeto de escrita não lhe traz paz, 

nem felicidade, parece-lhe, entretanto, “vital”, pois insuportável (mortal!) seria não 

escrever:  

 

Aucun autre projet d’écriture ne me paraît, non pas lumineux, ni nouveau, encore moins 

heureux, mais vital, capable de me faire vivre au-dessus du temps. Juste “profiter de la vie” 

est une perspective intenable, puisque chaque instant sans projet d’écriture ressemble au 

dernier. (ERNAUX, 2016, p. 18) 

 

O trecho acima revela também a preocupação da autora com a proximidade da 

morte (nada mais real do que ela). Contra a morte, contra o esquecimento, resta-lhe a 

escrita, que para Ernaux está sempre ligada à compreensão da realidade, do que foi vivido. 

Sem a escrita, o vivido fica “inexplicado” e, portanto, sem utilidade, vivido “por nada”. 

 

Le temps devant moi se raccourcit. Il y aura forcément un dernier livre, comme il y a un 

dernier amant, un dernier printemps, mais aucun signe pour le savoir. L’idée que je pourrais 

mourir sans avoir écrit sur celle que très tôt j’ai nommée “la fille de 58” me hante. Un jour il 

n’y aura plus personne pour se souvenir. Ce qui a été vécu par cette fille, nulle autre, restera 

inexpliqué, vécu pour rien. (ERNAUX, 2016, p. 18, grifos da autora) 

 

O diário é uma das maneiras que Annie Ernaux encontrou para capturar a realidade, 

registrar as experiências vividas, salvando-as do esquecimento.   
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CAPÍTULO 5 - REINVENTANDO O DIÁRIO: “JE NE SUIS PAS SORTIE DE 

MA NUIT” 

 

5.1 Figurações da mãe 

 

Uma outra forma de escrita autobiográfica também praticada e publicada por Annie 

Ernaux é o diário. A autora publicou dois livros em que transcreve partes de seu diário 

íntimo em sua forma tradicional. Se perdre e “Je ne suis pas sortie de ma nuit” são 

compostos de anotações curtas e datadas, ordenadas cronologicamente. O primeiro 

corresponde à época em que a autora manteve um caso com um homem casado; o 

segundo, ao período em que sua mãe, depois de diagnosticada com Mal de Alzheimer, 

ficou internada em uma clínica de repouso, onde veio a falecer alguns anos depois. São 

textos que, para ela, apresentam uma verdade diferente daquela buscada nas narrativas 

autobiográficas. Aliás, essas duas experiências já haviam sido contadas em forma de 

narrativa em Passion simple e Une femme, respectivamente. A publicação desses 

fragmentos de diário íntimo, aproximadamente dez anos depois de suas narrativas 

correspondentes, surpreende leitores e crítica por não ser uma prática usual na França. 

Como diz Philippe Lejeune, a propósito de Se perdre, “(...) é uma conduta realmente 

original, que as pessoas não conseguiam encaixar nos esquemas de conduta que eles 

conheciam”66 (LEJEUNE apud THUMEREL, 2004, p. 255). 

Em “Je ne suis pas sortie de ma nuit”, Ernaux afirma ter transcrito, sem nenhuma 

modificação, as páginas do diário de visitas, que manteve durante os anos de internação 

de sua mãe em um hospital, após ter sido diagnosticada com Alzheimer. O título foi tirado 

de uma carta que a mãe havia começado a escrever a uma amiga ou parente no início da 

doença. Trata-se de seu último registro escrito. 

As entradas diárias e datadas são precedidas de anotações feitas de forma avulsa em 

pequenos pedaços de papel, enquanto a mãe ainda estava em sua casa, como esclarece a 

autora em texto introdutório. Essas anotações são reunidas a partir do mês e do ano em 

que foram escritas (dezembro de 1983; janeiro e fevereiro de 1984). É a partir de um 

atendimento no serviço de urgência de um hospital que começam as datações com o dia 

específico, precisamente em 25 de fevereiro de 1984. As datações não são, porém, diárias. 

                                                           
66 Texto no original: (...) je voudrais insister sur l’originalité de votre « dérive », si je puis dire (puisqu’au fond il s’agit 

d’expliquer la publication de Se perdre, qui a étonné, parce que c’est une conduite vraiment originale, que les gens 

n’arrivaient pas à ramener aux schémas de conduite qu’ils connaissaient). 
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Na entrada seguinte, 15 de março, sua mãe já aparece como interna da casa de repouso 

do hospital.  

Também nessa introdução, Ernaux dá uma justificativa para a publicação do diário, 

ou seja, do texto que se segue: 

 

Longtemps, j’ai pensé que je ne le publierais jamais. Peut-être désirais-je laisser de ma mère 

et de ma relation avec elle, une seule image, une seule vérité, celle que j’ai tenté d’approcher 

dans Une femme. Je crois maintenant que l’unicité, la cohérence auxquelles aboutit une 

oeuvre – quelle que soit par ailleurs la volonté de prendre en compte les données les plus 

contradictoires – doivent être mises en danger toutes les fois que c’est possible. En rendant 

publiques ces pages, l’occasion s’en présente pour moi. (ERNAUX, 2011a, JSN p. 608) 

 

Como lembra Philippe Lejeune, Ernaux havia declarado em 1993 que seu diário 

“era uma coisa totalmente privada” que só seria publicado post mortem67. Em resposta a 

Lejeune, a autora explica que, no caso das publicações de Se perdre e “Je ne suis pas 

sortie de ma nuit”, trata-se de uma situação especial, em que o diário só aparece por já 

ter havido anteriormente a publicação da narrativa correspondente.68 Seu objetivo seria, 

então, lançar luz, perturbar ou desestabilizar a leitura de uma narrativa já conhecida do 

público. Além disso, ao ser relido muitos anos depois de sua escrita, o diário revela-se a 

ela como “um texto fechado, autônomo”, um livro que escreveu, diferentemente dos 

outros, sem a consciência de o estar fazendo, como revela a autora, a propósito do livro 

“Je ne suis pas sortie de ma nuit”. 

 

(...) ce qui, neuf ans plus tôt, me paraissait une suite de fragments violents, disparates, des 

bribes de moments durs à vivre, de l’informe en quelque sorte, m’est apparu comme un texte 

fermé, autonome. En somme, j’avais écrit un livre, ou plutôt un livre s’était écrit et je l’avais 

ignoré jusqu’à ce jour. Et ce «livre», je l’ai vu tout de suite, mettait en danger, s’il était publié, 

Une femme. (ERNAUX apud THUMEREL, 2004, p. 257, grifo da autora) 

 

“Colocar em perigo” outro livro seria romper seu fechamento, sua verdade, abrindo-

o a novas leituras, movimentando seu sentido. Com a publicação de “Je ne suis pas sortie 

de ma nuit”, Annie Ernaux fornece outros elementos, outras peças, ao dossiê da vida de 

sua mãe. Publicando mais um livro sobre ela, Ernaux aumenta os vestígios de sua 

                                                           
67 (...) je me souviens qu’en 1993, lors d’une table ronde organisée par l’Association pour l’autobiographie, vous 

déclariez que votre journal étant une chose totalement privée, vous le garderiez pour vous – précisant tout de même 

que, entrée dans le champ de la notoriété, vous vous attendiez à le voir publier post mortem. (LEJEUNE apud 

THUMEREL, 2004, p. 254) 
68 En réalité, il s’agit pour ces deux publications successives, de ce que vous avez appelé très justement un « système 

de résonance dans le temps, avec la maturation silencieuse d’une série de temps de latence ». Mise en résonance du 

journal et d’un autre texte paru plusieurs années avant : résonance de « Je ne suis pas sortie de ma nuit » et de la 

dernière partie de Une femme, résonance de Se perdre et de Passion simple. (ERNAUX apud THUMEREL, 2004, p. 

254) 



117 

 

passagem pela terra, homenageando-a mais uma vez, como explica na passagem abaixo, 

parte da mesma entrevista já citada. 

 

Par mettre en danger, je veux dire apporter un autre éclairage sur mon rapport à ma mère que 

dans Une femme. Ce livre est un récit personnel écrit impersonnellement, et après le décès de 

ma mère, alors que dans le journal, je ne sais pas qu’elle va mourir bientôt et je suis livrée à 

l’horreur de la dégradation d’une vivante, et le corps a une place énorme. Il s’agissait donc 

d’une autre vérité que dans Une femme, et elle constituait un livre, un autre livre. C’est là 

que j’ai ressenti vraiment pour la première fois le besoin de briser la clôture d’un texte, ici 

Une femme, de faire bouger la première “vérité”, en fournissant d’autres éléments 

directement en rapport avec lui, d’autres pièces au dossier dans cette sorte de compte rendu 

d’une vie, d’un passage sur la terre, que représente pour moi la littérature. (ERNAUX apud 

THUMEREL, 2004, p. 257, grifos da autora) 

 

Formas diferentes de registrar a vida de uma mulher, Une femme e “Je ne suis pas 

sortie de ma nuit” aproximam-se, porém, inevitavelmente, por terem em comum seu tema 

principal, a mãe da autora. Suas leituras, suas verdades, complementam-se e chocam-se, 

como sugere a própria autora ao colocar em relação esses dois textos, cujas formas 

também diferem e aproximam-se ao mesmo tempo. 

Uma diferença importante é que, no diário, a escrita segue a imprevisibilidade da 

vida. Como diz a autora, ao escrever o diário, ela não sabia da proximidade da morte da 

mãe, enquanto, na narrativa, o texto começa justamente com essa informação, fazendo 

em seguida uma reconstrução retrospectiva. 

Contada de trás para frente, a narrativa de Une femme começa com a notícia da 

morte da mãe da autora, de forma bastante direta, sem rodeios, como se o objetivo 

primeiro do texto fosse simplesmente informar: “Ma mère est morte le lundi 7 avril à la 

Maison de retraite de l’hôpital de Pontoise, où je l’avais placée il y a deux ans. 

L’infirmier a dit au téléphone: ‘Votre mère s’est éteinte ce matin, après son petit 

déjeuner.’ Il était environ dix heures” (ERNAUX, 2011a, UF p. 555). A introdução que 

nos faz lembrar de Albert Camus em seu clássico L’étranger: “Aujourd’hui, maman est 

morte. Ou peut-être hier, je ne sais pas. J’ai reçu un télégramme de l’asile ‘Mère décédée. 

Enterrement demain. Sentiments distingués’ Cela ne veut rien dire. C’était peut-être 

hier” (CAMUS, 1942, p. 9). O enunciado é seguido de uma série de ações esvaziadas de 

qualquer sentimento esperado de um filho em relação à morte da mãe. 

Assim como Camus, Ernaux abre a narrativa anunciando, da forma mais distanciada 

e fria possível, a morte daquela que lhe foi mais próxima do que qualquer outra. Como se 

se tratasse de um relatório, um boletim de ocorrência, a narradora segue fornecendo 

detalhes referentes tanto à burocracia habitual do hospital em casos de falecimento, 
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quanto aos rituais do funeral. Pequenas cenas que se passam em diferentes lugares são 

minuciosamente descritas a fim de dar a ideia mais exata possível da realidade, da 

experiência pela qual ela passou. Sua narrativa convida o leitor a seguir de perto sua 

jornada, seus passos, da notícia da morte da mãe às cerimônias de sepultamento. 

Sua chegada ao quarto da mãe na clínica de repouso, encontrando pela primeira vez 

a porta fechada, transmite-nos sua angústia e dá partida na engrenagem dos 

procedimentos práticos do pós-falecimento. Logo em seguida, temos a visão do corpo 

inerte, já arrumado, preparado para ser enterrado: “On lui avait déjà fait sa toilette, une 

bande de tissu blanc lui enserrait la tête, passant sous le menton, ramenant toute la peau 

autour de la bouche et des yeux” (ERNAUX, 2011a, UF p. 555). Acompanhamos, então, 

a narradora até o registro civil do hospital, a fim de dar as informações necessárias para 

completar o dossiê hospitalar de sua mãe. Em seguida, chegamos à funerária, para a 

escolha do caixão: o tipo de madeira, a cor do forro, as flores, a cerimônia. As ações 

encadeiam-se maquinalmente. As tarefas são cumpridas quase automaticamente. O leitor 

acompanha seu itinerário como se estivesse lá, vendo cada cena, escutando as conversas, 

sentindo o peso do ambiente hospitalar, a lentidão, o passo a passo da organização dos 

rituais fúnebres. 

Entretanto, diferentemente do herói de Camus, Ernaux não se mostra estrangeira à 

morte da mãe, nem se entedia ou se aborrece com os rituais que, para ela, são como uma 

homenagem à morta: “J’aurais voulu que cela dure toujours, qu’on fasse encore quelque 

chose pour ma mère, des gestes, des chants” (ERNAUX, 2011a, UF p. 558). E é só 

quando todas as obrigações referentes ao enterro da mãe são cumpridas – “Tout a été 

vraiment fini” (ERNAUX, 2011a, UF p. 559) – que os sentimentos vêm à tona: “Dans la 

semaine qui a suivi, il m’arrivait de pleurer n’importe où” (ERNAUX, 2011a, UF p. 559). 

A partir de então, o campo lexical muda. Todo aquele vocabulário ligado à morte 

(inumação, caixão, cemitério, enterro, coveiro, etc.) dá lugar ao glossário das tarefas 

cotidianas. Ao contrário daquelas cumpridas por causa do falecimento de sua mãe, essas 

fazem parte da vida. A narradora permite-se, então, entregar-se às emoções, beirando, às 

vezes, o sentimentalismo, com suas frases ordinárias e seus clichês: “Le trou de cette 

pensée: le premier printemps qu’elle ne verra pas. (Sentir maintenant la force des phrases 

ordinaires, des clichés même.)” (ERNAUX, 2011a, UF p. 559). 

Mas a linguagem justa e precisa é logo restabelecida, como se o tom impessoal e o 

distanciamento a ajudassem a encontrar explicações, sentidos, a construir uma verdade 

sobre a mãe. Ernaux parece buscar por meio da escrita uma lógica que explique a 
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trajetória dessa mulher, da infância pobre ao trabalho na fábrica, do casamento à aquisição 

do pequeno comércio, do auge de sua violência e força física à perda gradual das 

faculdades mentais e físicas, que a leva à morte. Da mesma forma, procura ligar sua 

própria infância (dentro da realidade social dos pais) à sua vida adulta (como parte da 

burguesia intelectual francesa). Enfim, algo entre o familiar e o social, o mito e a história, 

como diz a autora. 

 

Ce que j’espère écrire de plus juste se situe sans doute à la jointure du familial et du social, 

du mythe et de l’histoire. Mon projet est de nature littéraire, puisqu’il s’agit de chercher une 

vérité sur ma mère qui ne peut être atteinte que par des mots. (C’est-à-dire que ni les photos, 

ni mes souvenirs, ni les témoignages de la famille ne peuvent me donner cette vérité.) Mais 

je souhaite rester, d’une certaine façon, au-dessous de la littérature. (ERNAUX, 2011a, UF 

p. 560) 

 

A palavra “projeto”, utilizada a propósito de Une femme especificamente, nos faz 

pensar no projeto literário de Annie Ernaux de uma maneira mais ampla, a de trazer à 

tona uma realidade que normalmente não é retratada, aquela dos socialmente dominados, 

como as mulheres e a classe popular. Filha de pais oriundos de uma família de operários 

semirrurais, Ernaux preocupa-se em não trair seu meio familiar, fazendo uma literatura 

que não seja conivente com a elite, que esteja “abaixo da literatura”. 

Ao narrar a existência da sua mãe, uma mulher violenta e orgulhosa, consciente e 

revoltada com sua posição de inferioridade social, Ernaux utiliza uma linguagem simples 

e direta, apesar de duramente trabalhada para atingir o efeito desejado, para encontrar 

“l’ordre idéal, seul capable de rendre une vérité concernant [sa] mère” (ERNAUX, 

2011a, UF p. 569). Nas diversas passagens do tipo comentário de texto de Une femme, 

Ernaux esclarece seu projeto de escrita, seus objetivos, a busca literária que empreende a 

partir desse texto que está em processo de elaboração. 

 

J’essaie de ne pas considérer la violence, les débordements de tendresse, les reproches de ma 

mère comme seulement des traits personnels de caractère, mais de les situer aussi dans son 

histoire et sa condition sociale. Cette façon d’écrire, qui me semble aller dans le sens de la 

vérité, m’aide à sortir de la solitude et de l’obscurité du souvenir individuel, par la découverte 

d’une signification plus générale. (ERNAUX, 2011a, UF p. 573) 

 

Sempre preocupada em não cair no narcisismo normalmente associado aos autores 

de autobiografia, Ernaux relaciona, nessa passagem, o que é pessoal e individual à solidão 

e à obscuridade; enquanto que o que é histórico e social, à descoberta e ao sentido, à 

significação ou à direção da verdade. Para isso, Ernaux foge da escrita emotiva, dos 

“transbordamentos” tanto de ternura quanto de violência, traços pessoais da mãe, assim 
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como da lembrança individual, que só diria respeito a ela mesma, para ir ao encontro de 

“um sentido mais geral”. 

A infância da mãe é relatada a partir da enumeração de algumas imagens/cenas 

como a do quarto em que todas as crianças da casa dormiam amontoadas, as crises de 

sonambulismo, os vestidos e os sapatos passados de uma irmã à outra. Descrições curtas, 

com poucos verbos, frases de construção incompleta, organizadas em pequenos 

parágrafos sempre começados por letra minúscula, artifícios que dão uma aparência ao  

texto escrito de uma falta de cuidado que se revela, entretanto, falsa, se considerarmos o 

texto em sua forma completa, sua organização final, em que tudo está ligado – 

“Maintenant tout est lié” (ERNAUX, 2011a, UF p. 595). Finalmente, como peças de um 

puzzle que se procura construir, por meio da narrativa de Une femme, Ernaux consegue 

unir não só o familiar ao social, o pessoal ao histórico, mas a infância à vida adulta, sua 

história à de sua mãe, justamente em um momento em que ela acaba de perder “le dernier 

lien avec le monde dont [elle est] issue” (ERNAUX, 2011a, UF p. 597). 

Essa busca pela ordem ideal, a existência de um projeto, que estabelece o horizonte 

do texto, enfim, esse trabalho com as palavras não existe nos diários, em que não há 

correção ou reescrita. Sua ordem é rígida e não pode ser modificada; suas entradas devem 

seguir a ordem dos dias, o calendário. Por essa razão, para Blanchot, o diário, apesar de 

sua aparente liberdade, seria mais aprisionador do que a narrativa.  

 

O diário íntimo, que parece tão livre de forma, tão dócil aos movimentos da vida e capaz de 

todas as liberdades, já que pensamentos, sonhos, ficções, comentários de si mesmo, 

acontecimentos importantes, insignificantes, tudo lhe convém, na ordem e na desordem que 

se quiser, é submetido a uma cláusula aparentemente leve, mas perigosa: deve respeitar o 

calendário. Esse é o pacto que ele assina. O calendário é seu demônio, o inspirador, o 

compositor, o provocador e o vigilante. (...). Os pensamentos mais remotos, mais aberrantes, 

são mantidos no círculo da vida cotidiana e não devem faltar com a verdade. (BLANCHOT, 

2005, p. 271) 

 

Ainda segundo Blanchot, outra restrição, limitação, que o diário impõe é a verdade, 

a sinceridade. Limitação que significa transparência, mas também superficialidade, pois 

aprofundar significaria faltar com a verdade, deixar de lado a sinceridade. 

Philippe Lejeune, ao observar que no colóquio de que participa poucos foram os 

trabalhos apresentados sobre o diário e a correspondência, chama a atenção para o fato de 

que não se dá o valor de “obra”, mas sim de “prática” a esses tipos de escrita. Trata-se, 

na verdade, no domínio dos estudos literários, de um “gênero menor”. São práticas, 

porém, “cuja relação mais direta e mais ingênua com a verdade pode inspirar também 
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uma forma de fascinação” (LEJEUNE apud DION, 2007, p. 21). Para Lejeune, a “força” 

e o “interesse” do diário estão na “certeza” de se “estar diante de um registro autêntico, 

não selecionado ou remanejado” (LEJEUNE apud DION, 2007, p. 27)69. Lejeune não só 

considera como certa sua autenticidade, como atribui a essa autenticidade toda a força e 

o interesse de um diário. 

Philippe Lejeune também fala do diário em termos de restrição e liberdade. Para 

ele, a restrição está na obrigação de “escrever num estrito espírito de verdade e de não 

modificar o texto escrito”; enquanto  a liberdade seria todo “o resto”: “você não é limitado 

por nada, não deve agradar a ninguém, pode até desagradar, ir até o limite de seus talentos 

e de seus defeitos” (LEJEUNE apud DION, 2007, p. 23)70. 

Ernaux também reconhece a face libertadora do diário. A autora diz sentir a 

necessidade de um espaço textual outro que o literário, um espaço em que a escrita flui 

sem que haja a preocupação com um projeto, com um sentido final, com um fechamento: 

“J’ai besoin d’un espace textuel où, presque, je ne fais qu’exister, où la vie coule en mots, 

rien d’autre. À la différence de mes autres textes, il n’y a pas de projet, du moins pas de 

projet autre que cette saisie d’un moment” (ERNAUX apud THUMEREL, 2004, p. 256). 

O que parece mais incomodar Blanchot a respeito do diário é a ideia de que sua 

escrita prejudicaria a escrita literária. Segundo ele, o diário, “aparentemente tão fácil, tão 

complacente e, por vezes, tão irritante” (BLANCHOT, 2005, p. 274), é um duplo 

malogro, pois nele temos a pretensão de escrever e, escrevendo, estaríamos nos salvando 

da esterilidade dos dias. Ao contar o nada, achamos que estamos transformando-o em 

algo. Escrevemos, enfim, para termos a sensação de estar vivendo, mas no final desta 

empreitada nos damos conta de que nem vivemos nem escrevemos. 

Em um ensaio chamado Deliberação, Barthes também discute a pertinência e a 

utilidade de se manter um diário. Na verdade, trata-se de uma deliberação pessoal, pois 

sua intenção primeira não seria fazer uma análise do gênero, mas sim decidir-se sobre 

praticar ou não ele mesmo a escrita diarística para fins de publicação. Ele explica: “Não 

esboço aqui uma análise do gênero ‘Diário’ (há livros sobre isso), mas apenas uma 

deliberação pessoal, destinada a permitir uma decisão prática: devo manter um diário com 

                                                           
69 Texto no original: Ce qui définit le journal écrit, et fait sa force et son intérêt, c’est la certitude qu’on a d’être devant 

une trace authentique, non sélectionnée ou remaniée. 
70 Texto no original: La pratique du journal est en effet à la fois très contrainte et extrêmement libre./La contrainte – 

qui n’est pas une pour le vrai diariste – est d’écrire dans un strict esprit de vérité et de ne pas modifier le texte après 

coup. (...) / La liberté, c’est le reste : vous n’êtes limité par rien, vous ne devez plaire à personne, vous pouvez même 

déplaire, aller jusqu’au bout de vos talents et de vos défauts... 
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vistas à publicação? Posso fazer do diário uma ‘obra’?” (BARTHES, 1988, p. 360, grifos 

do autor). 

Barthes não cogita, nesse texto, o diário como uma escrita puramente pessoal, 

íntima, mas sim um texto publicável, que possa concorrer ao status de obra literária. Sua 

desconfiança em relação ao valor desse tipo de escrita é bastante significativa. Em 

determinado momento, ele deixa claro que o diário não teria valor de literatura devido à 

sua mediocridade artística: “(...) a mediocridade artística do ‘espontâneo’” (BARTHES, 

1988, p. 359, grifos do autor). Essa antipatia em relação ao gênero – Barthes usa 

expressões como “desgosto-me” e “irrito-me” – está, pois, ligada à ideia do diário como 

obra literária, como obra de arte.  

 

(...) desgosto-me e irrito-me ao verificar uma “pose” que de maneira alguma quis; em 

situação de diário, e precisamente porque ele não trabalha (não transforma pela ação do 

trabalho), eu é um “fazedor de pose”: é uma questão de efeito, não de intenção, toda a 

dificuldade da literatura está aí. (BARTHES, 1988, p. 359, grifos do autor) 

 

O diário estaria, nesse quesito, em grande desvantagem se comparado ao texto 

trabalhado. Outra causa da resistência de Barthes em relação ao diário estaria na sua 

desconfiança a tudo que se diz verdadeiro e sincero, valores desprestigiados pela 

psicanálise, pelas ideologias marxistas e pelas ideias sartrianas. 

 

O mesmo se dá com as finalidades que se atribuem tradicionalmente ao Diário Íntimo; não 

me parecem pertinentes. Ligavam-se todas aos benefícios e aos prestígios da “sinceridade” 

(dizer-se, esclarecer-se, julgar-se); mas a psicanálise, a crítica sartriana da má-fé, aquela 

outra, marxista, das ideologias, tornaram vã a confissão: a sinceridade não passa de um 

imaginário de segundo grau. (BARTHES, 1988, p. 360, grifos do autor) 

 

Barthes derruba, então, uma noção que tanto Blanchot quanto Lejeune consideram 

primordial para o diário, a sinceridade. No que diz respeito, porém, ao valor atribuído ao 

diário, suas ideias aproximam-se das de Annie Ernaux. Como Barthes, Ernaux considera 

o diário como um texto bruto, imaturo, inacabado (escrita fluida, sem artifícios), 

justamente por não ter passado por nenhum trabalho de transformação. O efeito que 

produz foge, por isso, totalmente ao controle de seu autor, o que provavelmente causa em 

Barthes essa sensação de um sujeito artificial, a dificuldade de reconhecer-se no que foi 

escrito. Ernaux diz que, diferentemente do que ocorre com os diários, ela lembra-se muito 

bem do que escreveu em seus outros textos, justamente por eles terem sido trabalhados, 

construídos, a fim de alcançar um determinado efeito, um efeito intencional. No que se 

refere à sinceridade, Ernaux não vê o diário como algo mais sincero ou mais justo do que 
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os outros textos. Tanto mais que, para ela, a sinceridade não é incompatível com o 

trabalho das palavras. (ERNAUX apud THUMEREL, 2004, p. 249)  

Enfim, para Barthes, além de nada poder garantir a sinceridade do diário, não é 

garantida também sua pertinência ou sua relevância para um outro leitor que não seja o 

próprio diarista. 

 

E se não tenho saída, se não chego a discutir o que “vale” o Diário, é porque o seu estatuto 

literário me escorrega por entre os dedos: por um lado, sinto-o, através de sua facilidade e 

obsolescência, como não sendo nada mais do que o limbo do Texto, a sua forma inconstituída, 

inevoluída e imatura; mas, por outro lado, é mesmo assim um retalho verdadeiro desse Texto, 

porque dele comporta o tormento essencial. Este tormento, creio eu, reside no seguinte: a 

literatura é sem provas. Deve-se entender com isso que não só ela não pode provar o que diz, 

mas tampouco que vale a pena dizê-lo. Essa dura condição (Jogo e Desespero, diz Kafka) 

atinge justamente o seu paroxismo no Diário. (BARTHES, 1988, p. 371-372, grifos do autor) 

 

Interessante notar que, ao fim de sua deliberação, Barthes acaba por admitir que o 

diário, apesar de “sua forma inconstituída, inevoluída e imatura”, comporta algo de 

essencial, o “tormento essencial” da escrita literária (do Texto, em maiúscula), decidindo-

se finalmente por publicá-lo. 

Ernaux também conseguiu ver em seu diário, ao lê-lo muitos anos depois, uma 

organicidade que não procurava ao escrevê-lo, algo provido de uma certa verdade, mesmo 

que diferente daquela buscada em suas narrativas, decidindo-se enfim pela publicação.  

No caso de Ernaux, os dois diários foram publicados com a justificativa de virem 

para desestabilizar duas narrativas publicadas anteriormente. São livros lançados como 

complemento ao texto literário, apesar de não terem sido escritos para esse fim, assim 

como também não foram usados, segundo a autora, como matéria-prima de suas 

narrativas correspondentes.  

Ernaux afirma não ter relido as páginas de “Je ne suis pas sortie de ma nuit” para 

escrever Une femme e, de fato, são textos muito diferentes. Eles têm aproximadamente o 

mesmo número de páginas e, à primeira vista, suas apresentações diferenciam-se 

basicamente pela existência ou não das datações que, no diário, separam uma anotação 

da outra, marcando um ritmo de leitura diferente daquele de um texto corrido, mesmo que 

a narrativa não esteja ausente de fragmentação (saltos, interrupções, etc).  

No diário, porém, predominam os verbos no presente e no pretérito perfeito (passé 

composé), enquanto na narrativa, o tempo verbal mais utilizado é o pretérito imperfeito 

(imparfait), importante para as descrições de cenas do passado. Além disso, enquanto no 

diário prevalece o discurso direto para reportar as falas, na narrativa, são usadas 
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preferencialmente outras formas como o discurso indireto – “L’infirmier m’a conseillé 

d’aller tout de suite à l’état civil de l’hôpital” (ERNAUX, 2011a, UF p. 555) – e discurso 

indireto livre –  “Elle a regardé une feuille et elle a souri un peu: elle était déjà au 

courant” (ERNAUX, 2011a, UF p. 556).  

A ordenação dos acontecimentos também é bastante diferente. Como já foi dito, o 

diário deve seguir a ordem dos dias, limita-se geralmente aos acontecimentos que 

acabaram de se realizar ou que se encontram em um passado muito recente. As digressões 

são raras, e normalmente feitas para tentar entender o processo de degradação de sua mãe, 

como o início da menopausa, o luto pela morte da avó, os primeiros distúrbios de 

memória. Diferentemente dos altos e baixos da narrativa, no diário só há uma curva 

descendente. Não há bons momentos, o que assistimos é a deterioração do estado físico e 

psíquico de sua mãe: a deformação do rosto, a perda progressiva da memória, dos 

movimentos, da voz, da força, da dignidade e, no fim, a morte. 

Enquanto Une femme oscila entre a luz e a escuridão (o transbordamento de carinho 

e a violência explosiva, os ataques de riso e o ódio, a força e a exaustão, a vida e a morte), 

em “Je ne suis pas sortie de ma nuit” só há, como já anuncia o título, noite. Vemos em 

Une femme a tentativa de recuperar a dignidade perdida da mãe durante a doença, de 

resgatar sua imagem de mulher forte: “Elle était devenue très forte, quatre-vingt-neuf 

kilos” (ERNAUX, 2011a, UF p. 572) ; generosa: “Elle m’offrait des jouets et des livres à 

la moindre occasion” (ERNAUX, 2011a, UF p. 572) ; barulhenta: “Tout ce qu’elle 

faisait, elle le faisait avec du bruit” (ERNAUX, 2011a, UF p. 572) ; violenta: “Elle me 

battait facilement, des gifles surtout, parfois des coups de poings sur les épaules” 

(ERNAUX, 2011a, UF p. 572) ; bela: “La femme de ces années-là était belle, teinte en 

rousse” (ERNAUX, 2011a, UF p. 570). 

Enfim, na narrativa – texto organizado, trabalhado, remanejado – há a procura da 

forma e da ordem ideais, algo que não acontece em um diário. No diário “se dépose une 

vérité brute, instantanée, contradictoire, qui s’exprime plus librement parce qu’elle 

n’entre pas dans la cohérence d’une oeuvre, du projet d’une oeuvre” (ERNAUX, 2004, 

p. 247). A escrita que a autora chama de justa não acontece no diário, onde não há uma 

reflexão sobre a linguagem. Em seus outros textos (romances, narrativas autobiográficas, 

ensaios), há sempre a tentativa de trazer à tona uma realidade, de desvendá-la por meio 

do trabalho da escrita. Já no diário, “il ne s’agit pas de confrontation avec le monde, avec 

des réalités passées, mais de saisie du présent dans son opacité, son côté aveugle” 
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(ERNAUX, 2004, p. 249). Annie Ernaux confere, assim como Barthes, um valor diferente 

a esses dois tipos de escrita. 

Entretanto, apesar de afirmar seguir a regra número dois de Lejeune – a exclusão 

de qualquer elaboração ulterior –, Ernaux não escreve seu diário de forma totalmente 

espontânea. Um ponto em comum entre a narrativa e o diário é a tentativa de não se deixar 

levar pela emoção: “Éviter, en écrivant, de me laisser aller à l’émotion” (ERNAUX, 

2011a, JSN p. 621). Em ambos os textos, há o esforço tanto do distanciamento quanto da 

precisão. No diário, os acontecimentos, as falas, os odores, os sentimentos, tudo é descrito 

de forma precisa e detalhada. Não há, porém, como na narrativa, a preocupação de ligar 

os acontecimentos, mas simplesmente de registrar tudo, sem perder os detalhes. O que 

vai ao encontro da ideia de que “le journal enregistre, le texte autre, lui, vise à 

transformer” (ERNAUX, 2004, p. 247). 

 

Je ne me suis jamais posé la question de ce que «devait» être ou non mon journal, en tout cas, 

il ne me semble pas être un lieu d’examen, d’édification de moi-même, et la spontanéité 

l’emporte sur la distanciation. J’accorde de plus en plus de place et de prix, dans mon journal, 

à la saisie immédiate des sensations et des pensées, à cette trace écrite, dans le délai le plus 

court, de «l’organique», avec ses images, de la réalité ou du souvenir. Ne rien perdre de 

l’existence. (ERNAUX apud THUMEREL, 2004, p. 248, grifos da autora) 

 

Ernaux sugere, nessa passagem, que a escrita do diário vem se transformando 

intencionalmente, o que ratifica a ideia de que há também no diário a busca por uma forma 

de escrita, ou seja, a ordem dos dias não é a única restrição imposta a essa forma. 

Por que, enfim, Ernaux mantém um diário? Philippe Lejeune nos dá algumas pistas: 

conservar a memória, sobreviver, desabafar, conhecer-se, deliberar, resistir, pensar, ou 

simplesmente pelo prazer de escrever (LEJEUNE, 2008). Ao contrário do que tenta 

demonstrar Blanchot, no caso de Annie Ernaux, seu diário não a impediu de viver, nem 

de escrever e publicar. Aliás, ela pratica este tipo de escrita desde os dezesseis anos, como 

declara em entrevista a Fabrice Thumerel. 

 

(...) je l’exerce [la pratique du journal intime] depuis l’âge de seize ans. Très précisement, 

depuis le samedi 23 janvier 1957. Ce soir-là, à Yvetot, il y a un bal chic où il m’est interdit 

d’aller – par une conjugaison de la loi maternelle «tu es trop jeune» et de la loi sociale, pas 

de robe à danser, comme cela se fait alors. Je suis persuadée que l’objet de ma passion, 

platonique, y sera. (...). L’écriture apporte un remède à la dérélection sociale et amoureuse 

dans laquelle je suis plongée avec violence. Aucun examen de conscience, aucune 

introspection critique, du pur affect. (ERNAUX apud THUMEREL, 2004, p. 245) 
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O diário, nesse caso, é usado como um refúgio, um lugar de desabafo, talvez uma 

forma de resistir, mas não uma maneira de se conhecer, um espaço de questionamento. 

Mais tarde, talvez, tenha se tornado um lugar de registro da memória, já que a autora 

afirma muitas vezes recorrer à leitura de seus diários para lembrar-se de um período de 

sua vida e escrever. Trata-se também de uma forma de escrever sem a pressão dos outros 

textos, uma atividade sem gravidade – “presque sans enjeu”. Como diz Lejeune, 

“mantém-se enfim um diário porque se gosta de escrever” (LEJEUNE, 2008, p. 264). 

Os dois diários publicados por Annie Ernaux provam que o seu interesse não 

somente está no fato de ser autêntico, como diz Lejeune, ou de desestabilizar a verdade 

de Une femme, como diz Ernaux, mas sim no fato de constituírem, ao fim da leitura, um 

texto coerente, mesmo que fragmentário, caleidoscópico. São textos que contam uma 

história, de maneira original, ou simplesmente diferente da original. 

 

5.2 Annie Ernaux e Aby Warburg: uma aproximação 

 

“Je ne suis pas sortie de ma nuit” pode ser lido como uma espécie de mosaico, uma 

montagem de cenas e imagens, cuja ordem, aparentemente caótica, gera um efeito global 

(ou uma imagem global), como acontece, segundo Didi-Hubermann, na excêntrica 

Mnemosyne de Aby Warburg. 

Warburg foi um historiador de arte alemão, que se diferenciou no mundo da ciência, 

por sua forma singular de entender a arte e organizar o saber. Ao longo de sua pesquisa, 

criou seu próprio “método científico”, para o qual a intuição e a experiência pessoal foram 

tão importantes quanto o conhecimento adquirido através dos livros. Seus dois principais 

projetos foram: a Biblioteca de Hamburgo (na verdade, um centro de estudo da cultura 

chamado Kulturwissenschaftliche Bibliothek Warburg - KBW) e o Atlas de imagens 

Mnemosyne (“Uma história da arte sem palavras”)71. 

                                                           
71 “Mnemosyne não foi apenas o nome que Warburg fez gravar na entrada interna da Biblioteca de Hamburgo. Seria, 

também, o título que deu a outra grande obra (e paixão) que empreenderá desde 1924, a saber, a “construção” de um 

Atlas de imagens. Mnemosyne [Der Bilderatlas Mnemosyne (Warburg, 2000)], isto é, segundo seu próprio desejo, 

‘Uma História de Arte sem palavras’ ” (SAMAIN, 2011, p. 36) 
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Figura 2: Exposição do Atlas Mnemonyse 

site: https://ngron.wordpress.com/2009/11/10/aby-warburgs-mnemosyne-atlas/  

Acessado em 24/07/2018 

 

A biblioteca, construída, organizada e modificada durante toda sua vida, não 

apresentava uma disposição estática dos livros, nem seguia a organização mais comum, 

por nome de autor ou título de obra. Segundo Samain (2011), a maneira singular como 

dispunha os livros, mudando-os sempre de lugar, estava relacionada ao movimento do 

pensamento de Warburg. 

 

De um lado, a ordenação programática desta Biblioteca, com seus quatro andares (níveis), 

era significativa do movimento do pensamento de Warburg, o qual categorizava e imprimia 

a cada um de seus níveis as marcas de uma dinâmica de conjunto. A cada nível, correspondia 

uma categoria [Imagem, Palavra, Orientação e Ação] (...) 

De outro lado, uma organização sui generis dos livros, os quais nunca obedeciam a uma 

disposição cronológica e nunca foram catalogados a partir do nome dos autores. Esta 

biblioteca sempre em movimento e em mudança era, de certo modo, a cada dia, recriada e 

reinventada em função de um princípio que Warburg qualificava de “Lei da boa vizinhança”. 

Boa vizinhança devida à capacidade que os livros teriam de se relacionar uns com os outros 

e, sobretudo, de despertar no leitor perspectivas, cumplicidades, conivências e 

correspondências heurísticas cada vez mais ricas (por serem também mais complexas). 

(SAMAIN, 2011, p. 34-35) 

 

Enfim, o mais importante para Warburg não era organizar os livros, mas colocá-los 

em relação. Muito mais do que uma simples acumulação de saber, a Biblioteca de 

Hamburgo constituía um universo vivo, sempre em movimento, modificado pelo 

pesquisador à medida que avançava em seu sistema de pensamento.  

https://ngron.wordpress.com/2009/11/10/aby-warburgs-mnemosyne-atlas/
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Nessa biblioteca, ficavam expostas as pranchas de seu Atlas Mnemosyne, telas 

negras nas quais ele arrumava e rearrumava suas cadeias de imagens de origens díspares. 

 

 
Figura 3 – Fotografia do painel 77 do Atlas Mnemosyne, tirada por Aby Warburg, 1925-

1929. Instituto de Londres.  

Site internet: 

http://blog.art21.org/2013/05/22/to-know-is-to-touch-and-be-touched/#.VNjAjPnF8nU 

Acessado em 24/07/2018. 

 

http://blog.art21.org/2013/05/22/to-know-is-to-touch-and-be-touched/#.VNjAjPnF8nU
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O pesquisador de origem belga, Etienne Samain72, cujo trabalho é baseado nas 

obras de Aby Warburg, explica detalhadamente em que consistia essa instalação. 

 
A obra [a exposição Mnemosyne], na época, agrupava da ordem de 79 painéis, reunindo umas 

900 imagens (principalmente fotografias em P&B). Todas são reproduções (de obras 

artísticas, de pinturas, de esculturas, de monumentos, de edifícios, de afrescos, de baixo-

relevos antigos, de gravuras, de grisailles, de iluminuras, mas também de recortes de jornais, 

selos postais, moedas com efígies) que, 90 anos atrás, Warburg organizava, montava (não 

necessariamente numa ordem linear de leitura, mas à maneira de peças capazes de serem 

deslocadas a todo o momento) sobre painéis de madeira (de 1,5m x 2m), recobertos de tecido 

preto. Instalava, então, esses quadros de imagens nas ilhargas de sua biblioteca elíptica para 

que as imagens pudessem entrar em diálogo, se pensar entre si, no tempo e no espaço de uma 

longa história cultural ocidental; para que pudessem também ser observadas, relacionadas, 

confrontadas na grande arquitetura dos tempos e das memórias humanas. A história da arte 

tradicional transfigurava-se em uma antropologia do visual. (SAMAIN, 2011, p. 36) 

 

Na prática, objetos de diversas naturezas eram fotografados e suas imagens eram, 

por sua vez, reunidas e refotografadas para criar uma imagem única, posteriormente 

inserida em um livro interminável, sempre inacabado, intitulado Mnemosyne 

(MICHAUD, 2013, p. 322). Assim, Warburg consegue criar uma forma de saber não 

estática, um verdadeiro saber-movimento, aproximando-se não só da fotografia, mas 

também do cinema. 

 

Ora, a imagem não passa de um fragmento entre outros: a essência do cinema não reside no 

conteúdo das imagens, mas na relação entre elas, ou, ainda, no interior de uma imagem 

isolada, entre as partes dessa imagem: dessa relação nasce o impulso dinâmico, o qual, por 

sua vez, resolve-se no ritmo. (MICHAUD, 2013, p. 325) 

 

A proposta do Atlas Mnemosyne seria contar a história da arte sem palavras, apenas 

através da montagem de imagens. Assim como a disposição dos livros na biblioteca, no 

Atlas, mais do que o conteúdo das imagens, o que está em jogo é a relação entre elas e o 

efeito causado com  seu agrupamento, como afirma Michaud, “levando à formação de um 

‘efeito de imagem global’” (MICHAUD, 2013, p. 326). 

Resgatando “impressões” do passado para reescrever o presente, Warburg propõe 

uma releitura da história da arte como se esta fosse um palimpsesto. A Conferência de 

Kreuzlingen sobre o “ritual da serpente”, pronunciada em 1923, foi um momento decisivo 

que marcou uma virada em seus projetos de pesquisa, depois de um período em que sofre 

de vários distúrbios psíquicos e passa por diversas clínicas, até ser internado em 

Kreuzlingen, onde é tratado e considerado curado pelo psiquiatra Ludwig Binswanger 

(MICHAUD, 2013, p. 13-15). A conferência seria a forma a partir da qual Warburg 

                                                           
72 Hoje professor da Universidade Estadual de Campinas. 
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“pretendia comprovar a integridade de suas faculdades intelectuais” (MICHAUD, 2013, 

p. 37). O “ritual da serpente”, forma de dança praticada pelos índios Pueblo, foi 

descoberto por Warburg “na viagem da sua vida”, realizada 27 anos antes. Ao assistir aos 

rituais indígenas do Novo México e perceber que havia uma “relação orgânica entre arte 

e religião nos povos primitivos”, Warburg descobriu que a arte vai muito além da Estética. 

O historiador de arte, antes limitado ao papel de simples observador, passa a sujeito 

atuante. Como diz Michaud: “Já não se trata apenas de compreender, mas de produzir 

efeitos”.  Com seu Atlas de imagens, Warburg transformou imobilidade e contemplação 

em movimento e ação. 

Warburg coloca em questão a concepção tradicional de história, participando da 

revolução que se deu em “sua prática e seus modelos de temporalidade”, no início do 

século XX. A partir dele, a história da arte pôde deixar de ser “um saber em linhas retas, 

em corpos fechados, em tipologias estáveis”, para transformar-se “num saber-movimento 

das imagens, um saber em extensões, em relações associativas, em montagens sempre 

renovadas” (DIDI-HUBERMAN apud MICHAUD, 2013, p. 19). 

Ao fazer relações inéditas, como colocar lado a lado “a ninfa com a serpente 

(feminilidade, animalidade), a pintura com a dança (movimento representado, movimento 

executado), a Florença dos Medici com o Novo México indígena (passado histórico, 

origem no presente) etc.” (DIDI-HUBERMAN apud MICHAUD, 2013, p. 21), Warburg 

pôs a história da arte em movimento, dando ao receptor de sua obra essa “possibilidade 

de vertigem”. 

 

Inventar um saber-montagem [em se tratando da história da arte] era renunciar a matrizes de 

inteligibilidade, quebrar proteções seculares. Era criar, com esse movimento, com essa nova 

“aparência” do saber, uma possibilidade de vertigem. Ainda hoje, basta percorrer as estantes 

da Biblioteca Warburg para sentir – de forma atenuada, é claro, já que temos somente o 

resultado factual de um processo virtualmente infindável – a espécie de vertigem que Fritz 

Saxl soube tão bem prolongar: a imagem não é o campo de um saber fechado. É um campo 

turbilhonante e centrífugo. Talvez nem sequer seja um “campo de saber” como os outros. É 

um movimento que requer todas as dimensões antropológicas do ser e do tempo. (DIDI-

HUBERMAN apud MICHAUD, 2013, p. 21) 

 

Algumas expressões que Didi-Huberman usa para definir o pensamento de 

Warburg (“uma nova aparência do saber”, “uma possibilidade de vertigem”, “um campo 

turbilhonante e centrífugo”, “um movimento”) são igualmente válidas na análise do texto 

de Annie Ernaux. Em “Je ne suis pas sortie de ma nuit”, gera-se também uma espécie de 

vertigem no leitor, ao colocar, lado a lado, imagens e cenas de mulheres de várias idades, 

tipos e épocas diferentes. 
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Primeiro, a autora gera o embaralhamento da imagem de sua mãe com a sua própria 

imagem, propondo uma identificação entre as duas, em diversos momentos no texto: 

 

Il n’y avait pas de réelle distance entre nous. De l’identification. (ERNAUX, 2011a, JSN p. 

620) 

 
Samedi, vomi son café. Elle était couchée, inerte. Ses yeux avaient rapetissé, ils étaient 

bordés de rouge. Je l’ai déshabillée pour la changer. Son corps est blanc et mou. Après, je 

pleure. C’est à cause du temps, d’autrefois. Et c’est aussi mon corps que je vois. (ERNAUX, 

2011a, JSN p. 612) 
 

(...) L’interne a relevé sa chemise jusqu’au ventre. Ses cuisses, son sexe blanc, quelques 

vergetures. D’un seul coup, ce fut comme si c’était moi, exhibée ainsi. (ERNAUX, 2011a, 

JSN p. 612) 

 

M’accueille très mal. Renfrognée : “Tes visites ne me font pas plaisir ! Comment tu te 

conduis, tu n’as pas honte ?” Je suis dans une stupeur sans nom, je viens de passer la nuit 

avec A., à faire l’amour. Comment SAIT-ELLE ? (...) Jamais une femme ne sera plus proche 

de moi, jusqu’à être comme en moi. (ERNAUX, 2011a, JSN p. 613) 
 

Au moment où elle entre dans la salle à manger, je suis “elle”. Immense douleur de voir sa 

vie finir ainsi. (ERNAUX, 2011a, JSN p. 614) 

 

Je me suis assise dans son fauteuil, et elle, sur une chaise. Impression terrible de 

dédoublement, je suis moi et elle. (ERNAUX, 2011a, JSN p. 614) 
 

L’infirmière m’a dit qu’elle parlait toujours de moi, seulement de moi. Culpabilité. Je 

remarque qu’elle se prend souvent pour moi. (ERNAUX, 2011a, JSN p. 623) 

 

Em seguida, ao longo do texto, imagens de outras mulheres aparecem: pacientes da 

clínica onde sua mãe está internada, enfermeiras, uma freira e uma transexual. 

 

À la fête de l’Huma, j’étais à côté d’une transsexuelle, à la peau bleutée. Rapprochement 

inconscient avec ma mère. (ERNAUX, 2011a, JSN p. 622) 

 

Dans le train, il y a quelques jours, une religieuse aux yeux brillants, protubérants, fixait le 

monde. C’était le visage de l’Inquisition. J’ai pensé avec malaise à ma mère. (ERNAUX, 

2011a, JSN p. 623) 

 

Há, ainda, a justaposição de cenas de épocas diferentes. Da imagem da mãe doente, 

sendo atendida por um médico, surgem lembranças da infância, período em que a mãe 

ainda era forte, saudável, autoritária. 

 

Le docteur est venu. Elle n’a pas pu dire son âge. Elle s’est très bien souvenue qu’elle avait 

eu deux enfants. “Deux filles”, a-t-elle précisé. Elle avait enfilé deux soutiens-gorge l’un par-

dessus l’autre. Je me suis rappelé le jour où elle avait découvert que j’en portais un sans que 

je le lui aie dit. Ses cris. J’avais quatorze ans, c’était en juin, un matin. J’étais en combinaison 

et me lavais la figure. (ERNAUX, 2011a, JSN p. 610) 
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No trecho acima, aparece também a imagem de outra mulher, sua irmã, falecida 

ainda criança. As duas filhas, entretanto, se confundem em uma só. Entre nascimento, 

morte, substituição, o eu se perde: “Je suis née parce que ma soeur est morte, je l’ai 

remplacée. Je n’ai donc pas de moi” (ERNAUX, 2011a, JSN p. 623). 

Em “Je ne suis pas sortie de ma nuit”, o efeito de montagem produzido pela 

sequência de imagens, associadas de forma aparentemente inusitada, remete ao “efeito de 

imagem global” atribuído por Michaud às pranchas de Warburg. Além disso, o vai-e-vem 

entre passado e presente, assim como a evocação da memória, tanto pessoal quanto 

coletiva, são também traços comuns entre o livro de Ernaux e a Mnemosyne de Warburg. 

O imprevisível e o inusitado aparecem na justaposição de cenas aparentemente 

desconexas, como a morte da gata e o aborto cometido pela narradora. Líquidos de 

origens diferentes se misturam como anunciadores da morte: “Pensé à la chatte qui est 

morte quand j’avais quinze ans, elle avait uriné sur mon oreiller avant de mourir. Et au 

sang, aux humeurs que j’avais perdus avant d’avorter, il y a vingt ans” (ERNAUX, 

2011a, JSN p. 612-13). 

A sensação de vertigem, causada pela fusão de cenas e imagens, é intensificada ao 

criar-se uma atmosfera de sonho ou de filme de terror (“film d’horreur” em francês). Na 

passagem abaixo, “visualizamos” um corredor, com uma porta entreaberta e “ouvimos” 

ruídos estranhos. Noite e dia se misturam, como em uma alucinação: 

 

Dans le couloir, j’ai vu, par la porte entrebaillée d’une chambre, une femme les jambes en 

l’air. A côté, une femme gémissait exactement comme dans la jouissance. Tout était 

hallucinant ce soir, et il faisait un grand soleil. (ERNAUX, 2011a, JSN p. 614) 

 

En face de nous, une femme décharnée, spectre de Buchenwald, est assise, très droite, avec 

des yeux terribles. Elle relève sa chemise, on voit la couche-culotte appliquée sur son sexe. 

Les mêmes scènes à la télé font horreur. Pas ici. Ce n’est pas l’horreur. Ce sont des femmes. 

(ERNAUX, 2011a, JSN p. 615) 

 

Na verdade, suas anotações, embora organizadas em ordem cronológica, no suposto 

fluxo da escrita, apresentam-se, ao fim da leitura, como uma montagem de imagens/cenas 

curtas justapostas, sem que haja uma conexão lógica ou temporal explícita entre elas.  

Warburg utilizou-se amplamente da fotografia para o seu trabalho de pesquisa. Foi 

um meio que encontrou para apropriar-se dos objetos que achava relevantes, acumulá-

los, armazená-los, transportá-los, convertê-los em novos objetos e, principalmente, 

inscrevê-los na sequência que lhe convinha para promover o efeito de “imagem global” 

que desejava. Mais do que no cinema, em que as imagens em constante movimento são 
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extremamente efêmeras, a sequência de fotografias fixas em uma superfície oferece ao 

observador a possibilidade de retornar a determinadas imagens, controlando o tempo (e o 

movimento) à sua maneira.73  

Por sua vez, Annie Ernaux, em seu texto “Je ne suis pas sortie de ma nuit”, produz, 

não a partir de imagens como Warburg, mas a partir de uma escrita imagética,  

vizualizável, como um álbum de fotos, também um efeito fílmico. As imagens ou cenas 

que descreve podem ser lidas, assim como as fotos da Mnemosyne de Warburg, não como 

peças isoladas, ou notas dispersas de um diário, mas como um livro fechado que apresenta 

uma imagem global coerente, forte e interessante como uma obra literária. 

Enfim, de forma voluntária ou não, Ernaux escreveu diários que atingem a 

densidade de um romance. São livros que envolvem e intrigam o leitor como seus textos 

trabalhados, podendo ser lidos também como obra literária. Além disso, a ideia de 

disponibilizar trechos do diário que correspondem a narrativas já publicadas, provocando 

a interferência de um tipo de escrita sobre o outro, elevou a complexidade desses trabalhos 

e, consequentemente, o interesse por eles. 

O fato de o diário não ser trabalhado, como o texto literário, apresentando-se em 

sua forma bruta, não significa que o resultado final não possa ser tão impressionante, 

instigante, perturbador quanto. 

Como diz Ernaux, ao reler o diário muitos anos depois, o distanciamento provocado 

pelo tempo e esquecimento (mais próximo daquele de um outro leitor qualquer), 

transforma sua recepção do texto, que passa de “une suite de fragments violents, 

disparates, des bribes de moments durs à vivre, de l’informe en quelque sorte”, a um livro 

“acabado”, “fechado”, o “é isto” (“c’est ça”), inexplicável, mas compreensível a todo 

leitor. 

 

Dans les deux cas également, [“Je ne suis pas sortie de ma nuit” et Se perdre], il y a eu oubli 

du journal, c’est-à-dire que je n’ai pas relu du tout celui-ci durant plusieurs années et que sa 

redécouverte, sa relecture, ont été, au sens propre, bouleversantes. De ce bouleversement, sur 

lequel je vais m’expliquer, est née progressivement l’idée d’une possible publication. 

(ERNAUX apud THUMEREL, 2004, p. 256) 

 

O diário revela-se uma montagem natural, no sentido de que não foi feita 

intencionalmente, mas sim na naturalidade imprevisível da vida, de seus acontecimentos, 

e da memória recente que se tem deles. À restrição da escrita diária e ordenada, à 

                                                           
73 Sobre fotografia, ver (SONTAG, 2004). 
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linearidade dos dias opõe-se a não-linearidade do pensamento/da memória, que funciona 

muito mais à base de associações livres. O resultado não apresenta, porém, menos sentido 

do que uma narrativa construída, montada, forjada. 

À imprevisibilidade da vida, registrada no diário, associa-se a imprevisibilidade do 

ato de leitura, influenciada por outras leituras, concomitantes ou não, experiências e 

descobertas vividas pelo leitor. A descoberta da existência de uma obra como a 

Mnemosyne de Warburg possibilitou uma releitura particular do diário de Annie Ernaux 

sobre sua mãe, assim como a descoberta dos costumes indígenas possibilitou a Warburg 

uma leitura nova, particular e extremamente original da História da arte, chamando a 

atenção de grandes estudiosos como Didi-Hubermann e Samain. 

Roxana Anca Trofin, em seu ensaio sobre a natureza cortante da escrita de Annie 

Ernaux, faz uma comparação bem particular entre o outro diário publicado de Annie 

Ernaux, Se perdre, e a narrativa Passion simple. Trofin afirma que o relato da paixão 

vivida por Annie Ernaux com um homem casado perde a força e é menos convincente na 

ficção74 se comparado aos registros do diário. Segundo ela, a paixão que escapa ao tempo, 

que se consome como a chama passageira, é alcançada penosamente em Passion Simple, 

onde o leitor se torna “um expectador afastado do tumulto relatado”, enquanto em Se 

perdre, o leitor é arrastado por ela: “Contada inicialmente no imperfeito para fazê-la 

perdurar, no presente, em seguida, um presente já afastado do vivido e, 

consequentemente, indiferente, destacado, a paixão não tem vida”75 (TROFIN, 2016, p. 

157-158). 

Em suma, dependendo de quem lê, quando lê, por que lê, os diários publicados de 

Annie Ernaux podem ter um efeito tão ou mais impactante do que seus textos mais 

comumente considerados literários. 

 

  

                                                           
74 Ficção no sentido de narrativa, texto trabalhado de forma literária 
75 Texto no original: Entre Passion Simple et Se perdre ayant le même argument, s’éclairant mutuellement au niveau 

de la référence, un amour passionnel, charnel, la fiction manque de force, est moins convaincante. La passion de la 

chair nous entraîne à la lecture de Se perdre mais elle est à peine sasissable dans Passion simple où le lecteur devient 

spectateur éloigné du tumulte relaté. Racontée à l’imparfait au début pour la faire perdurer, au présent par la suite, 

un présent déjà éloigné du vécu et par conséquent indifférent, détaché, la passion n’a pas de vie. 
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CAPÍTULO 6 – DIFERENTES USOS DA FOTOGRAFIA: LES ANNÉES E 

L’USAGE DE LA PHOTO 

 

6.1 Fotografia, História e memória em Les années 

 

O título Les années, embora possa ter a mesma tradução em português que a 

expressão “les ans” (os anos), traz em seu sentido um reforço da ideia de duração, de 

passagem do tempo. Com efeito, o livro destaca-se dos outros textos da autora, narrativas 

normalmente breves que recobrem um período restrito de sua vida, por abarcar, de certa 

forma, a totalidade de sua trajetória, já que revisita momentos que vão da primeira 

infância ao presente da escrita.  

Trata-se de um projeto antigo, para o qual Ernaux reuniu notas durante vinte anos. 

Ao conjunto delas, deu o título de “Somme romanesque” (ADLER, 2014, p. 69). Inspirada 

nesse título, Aurélie Adler refere-se a Les années como o “livre-somme” de Annie Ernaux. 

Eliminando o adjetivo “romanesque” – já que o livro é publicado, em conformidade à 

maioria dos outros escritos da autora, como uma narrativa não ficcional –, Adler toma 

emprestado o termo “somme”, que dá a ideia de totalidade, ou seja, resultado da reunião 

de elementos diversos, como as experiências contadas pela autora de forma dispersa nos 

livros anteriores e a pluralidade de vozes que se somam ao discurso autobiográfico em 

Les années. Para Adler, o livro apresenta uma forma inédita na obra de Annie Ernaux, ao 

se instalar “na duração, na continuidade dos anos, na pluralidade dos discursos e das 

representações de uma época (...)”76 (ADLER, 2014, p. 70). 

O discurso começa sempre pelo individual (un gros bébé, une petite fille, l’enfant, 

cette femme), passando em seguida para o coletivo (ils, les enfants, nous, on, les gens). 

Segundo (ADLER, 2014), em Les années – narrativa autobiográfica em que o “elle” 

prevalece sobre o “je” – o pronome “elle" marca um distanciamento entre a narradora e 

“as diferentes faces do eu ao longo do tempo”77. O pronome “je” é usado somente quando 

se refere à narradora no presente da enunciação. “Elle" designaria, então, “uma pessoa 

que não é ou que não é mais”, ou seja, uma pessoa “incompatível com o aqui e agora do 

discurso”78. Já o pronome “on” remete “à doxa de uma época, ao ‘diz-se que’”79, aquilo 

                                                           
76 Texto no original: Habitués à des volumes brefs, des formes elliptiques, lacunaires, les lecteurs d’Annie Ernaux ont 

découvert avec Les années une forme inédite, qui s’installe dans la durée, dans la continuité des années, dans la 

pluralité des discours et des représentations d’une époque (...) 
77 Texto no original: les différents visages des moi dans le temps 
78 Texto no original: une personne qui n’est pas ou n’est plus, incompatible avec l’ici et maintenant du discours 
79 Texto no original: à doxa d’une époque, au « on-dit » 
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que se convinha dizer, pensar ou ser em determinada época; enquanto que o “nous” refere-

se “à pequena comunidade normanda das origens, remetendo a um ‘eu’ dilatado, isto é, 

ao ‘nós’ das mulheres de sua geração, mulheres que desejaram e viveram a emancipação 

como um combate”80 (ADLER, 2014, p. 72-73). 

Les années insere-se, pois, no projeto autobiográfico inaugurado com La place, em 

que experiências pessoais são contadas da forma mais impessoal possível, a fim de dar 

conta de uma realidade social mais ampla. Trata-se de uma “autobiografia impessoal e 

coletiva” (conforme resumo apresentado na quarta capa do livro81), em que a narrativa 

extrapola a vida de um indivíduo (a da própria autora), situando-o em uma coletividade, 

o que contribui para alcançar sua “ambição de totalidade”, como diz Adler. 

 

(...) Les années é um livro habitado por uma ambição de totalidade, que se apoia na 

experiência singular para ultrapassá-la. Ernaux reafirmou isso várias vezes: o livro parte do 

projeto de “dizer o íntimo e o coletivo”. Essa articulação já existe nas narrativas da escritora, 

desde La place, que pretendia “arrancar” o sujeito “da armadilha do individual”. Ela parece 

levada ao limite em Les années. (ADLER, 2014, p. 70-71, grifos da autora)82 

 

Apontando as transformações que sofreram seu corpo e sua mente ao longo dos 

anos; distanciando-se, progressivamente, para abarcar também as mudanças nas 

conversas e histórias familiares que ouvia, além das mudanças de hábitos da sociedade 

francesa de sua época; emendando, em seguida, nos grandes acontecimentos que 

ocorriam no mesmo momento na França e no mundo, Ernaux escreve um livro que 

mistura o pessoal e o histórico. 

Não se trata de usar a História como pano de fundo de suas experiências pessoais. 

O que tem de individual em Les années é o seu olhar, ou o da criança, da adolescente, da 

jovem que ela foi um dia. Como explica a própria Annie Ernaux: “l’enjeu du livre était, 

non de présenter un moi dans l’Histoire, mais l’Histoire dans le moi” (ERNAUX, 2014b, 

p. 84) 

É a partir de sua memória individual, portanto, que se chegará à memória coletiva 

de uma determinada época. Pode-se dizer, aliás, que a narrativa é dividida em épocas, 

                                                           
80 Texto no original: à la petite communauté normande des origines, renvoyant à un « je » dilaté, c’est-à-dire au 

« nous » des femmes de sa génération, femmes qui ont désiré et vécu l’émancipation comme un combat 
81 Texto no original: Au travers de photos et de souvenirs laissés par les événements, les morts et les choses, Annie 

Ernaux nous fait ressentir le passage des années, de l’après-guerre à aujourd’hui. En même temps, elle inscrit 

l’existence dans une forme nouvelle d’autobiographie, impersonnelle et collective. 
82 Texto no original:  (...) Les années est un livre habité par une ambition de totalité, qui s’appuie sur l’expérience 

singulière pour la déborder. Ernaux l’a réafirmé à plusieurs reprises : le livre part du projet de « dire l’intime et le 

collectif ». Cette articulation est déjà à l’oeuvre dans les récits de l’écrivaine, depuis La place, qui entendait 

« [arracher] » le sujet « au piège de l’individuel ». Elle paraît néanmoins portée à son comble dans Les années. 
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tanto no sentido mais amplo – período de tempo relativo a um conjunto de acontecimentos 

sociais, históricos e culturais – quanto no sentido mais restrito – em relação a um período 

da vida de um indivíduo (infância, adolescência, etc.).  

O trecho abaixo, por exemplo, reflete o pensamento da narradora perto de seus nove 

anos. Sua idade na época é informada através da recente descrição de uma foto, em que 

aparece seu corpo “humilhante e sem importância” de menina, de maiô, posando como 

uma estrela de cinema (ERNAUX, 2008, p. 37). 

 

Difficile de dire à quoi elle pense ou rêve (...) 

l’arrivée dans la ville de décombres et la chienne en chaleur qui s’enfuit 

le premier jour d’école à la rentrée de Pâques, elle ne connaît personne 

la grande excursion de toute la famille maternelle à Fécamp, dans un train aux banquetttes de 

bois, avec la grand-mère en chapeau de paille de riz noire et les cousins qui se déshabillaient 

sur les galets, leurs fesses nues 

le porte-aiguilles en forme de sabot fabriqué pour Noël dans un bout de chemise 

Pas si bête avec Bourvil 

des jeux secrets, se pincer les lobes d’oreilles avec les anneaux à dents des rideaux. 

(ERNAUX, 2008, p. 36) 

 

Logo adiante, a narradora cita acontecimentos que não faziam parte de seu 

pensamento quando criança, mas que marcaram a memória coletiva da época, sendo 

reconhecidos, mais tarde, como parte da “paisagem da infância”. 

 

Sans doute rien dans sa pensée des événements politiques et des faits divers, de tout ce qui 

sera reconnu plus tard comme ayant fait partie du paysage de l’enfance, un ensemble de 

choses sues et flottantes, Vincent Auriol, la guerre en Indochine, Marcel Cerdan champion 

du monde de boxe, Pierrot le fou et Marie Besnard, l’empoisonneuse à l’arsénic. (ERNAUX, 

2008, p. 37-38, grifo nosso) 

 

Aproximam-se, assim, acontecimentos pessoais e históricos, memória individual e 

coletiva, fatos historicamente importantes ou apenas curiosidades (“faits divers”). Na 

verdade, trata-se de “um conjunto de coisas sabidas e flutuantes”, “memórias migrantes”, 

como diz Régine Robin, que vêm forjar a grande narrativa da memória individual. Na 

passagem abaixo, em seu livro Le roman mémoriel, Robin deixa clara essa diversidade 

de material com que o indivíduo “fabrica como pode sua representação do passado”. 

 

O indivíduo (...) moldado por imagens poderosas da memória nacional de um lado, pela 

narrativa familiar, a saga dos pais e avós, pelas genealogias mais ou menos imaginárias, pelos 

álbuns de fotos, pequenos objetos conservados, fragmentos de correspondências de outro 

lado, informado pelo saber mesmo vulgarizado dos historiadores, por essa forma de saber 

que difundem as mídias, o cinema, a televisão, a literatura legítima ou não; o indivíduo 

marcado por todos esses cenários que podem se reforçar entre si mas também se contradizer, 

o indivíduo, dizia eu, constrói como pode sua representação do passado, suas imagens, sua 

narrativa, na ordem de um molde narrativo bem definido ou na dispersão de lembranças-
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flashes, em um sentido pré-estabelecido dentro de um combate identitário, em uma contra-

memória fragmentária, ou, ao contrário, em uma dispersão de memórias migrantes.83 

(ROBIN, 1989, p.57) 

 

A autora usa o verbo “bricoler”, que em francês está ligado ao trabalho manual, à 

improvisação, à mistura e à composição a partir de diferentes tipos de ferramentas e 

matérias primas. Com efeito, a “ambição de totalidade”, comentada por Aurélie Adler em 

relação à escrita de Les années, não significa a negação do caráter fragmentário, lacunar 

e seletivo da memória, que ao lado da passagem do tempo é outro grande tema do livro.  

Ao longo de toda a narrativa, é reforçada a ideia da memória como um turbilhão de 

informações que se acumulam e, muitas vezes, se sobrepõem umas às outras sem uma 

lógica aparente. Temas muito distintos são encadeados, sem que haja uma explicação para 

essa proximidade. Nesses casos, um espaço em branco84 é suficiente para separar (ou 

conectar) o íntimo e o coletivo, o singular e o todo, como no exemplo a seguir.  

 

Il n’y a de sûr que son désir d’être grande. Et l’absence de ce souvenir : 

celui de la première fois où on lui a dit, devant la photo d’un bébé assis en chemise sur un 

coussin, parmi d’autres identiques, ovales et de couleur bistre, “c’est toi”, obligée de regarder 

comme elle-même cette autre de chair potelée ayant vécu dans un temps disparu une 

existence mystérieuse. 

 

La France était immense et composée de populations distinctes par leur nourriture et leurs 

façons de parler, arpentée en juillet par les coureurs du Tour dont on suivait les étapes sur la 

carte Michelin punaisée au mur de la cuisine. (ERNAUX, 2008, p. 38) 

 

De um lado, a irmã que não conheceu (“cette autre de chair potelée ayant vécu dans 

un temps disparu”) cuja foto diziam ser dela própria (“c’est toi”); de outro, comentários 

sobre a França da época (“La France était immense”). Nessa passagem, misturam-se 

também o que se sabe, “il n’y a de sûr que”, e o que não se sabe, ou não é mais lembrado, 

“l’absence de ce souvenir”.  

                                                           
83 Texto no original: L’individu (...) pétri par des images-forces de la mémoire nationale d’un côté, par le récit familial, 

la saga des parents et des grands parents, par les généalogies plus ou moins imaginaires, par les albums de photos, de 

menus objets conservés, les bribes de correspondances d’autre part, informé par le savoir des historiens même 

vulgarisé, par cette forme de savoir que difusent les médias, le cinéma, la télévision, la littérature légitime ou non ; 

l’individu marqué par tous ces scénarios qui peuvent se renforcer l’un l’autre mais aussi se contredire, l’individu 

disais-je, bricole comme il peut sa représentation du passé, son imagerie, son récit, dans l’ordre d’un moule narratif 

obligé ou dans la dispersion de souvenirs-flashes, dans un sens préétabli dans un combat identitaire, dans une contre-

mémoire fragmentaire, ou à l’inverse, dans une dispersion de mémoires migrantes. 
84 Aurélie Adler tem uma outra interpretação para os espaços usados em Les années. Para ela, trata-se de “efeitos de 

ruptura” que marcam a separção entre o eu do presente e o do passado: « Si Ernaux multiplie bien les identités de soi 

en s’installant davantage les points de rupture que les points de suture avec un moi ancien. Ces effets de rupture se 

lisent dans les blancs laissés entre les paragraphes détachés, dans les phrases énumératives qui juxtaposent ou 

inventorient plus qu’elles ne font récit. » (ADLER, 2014, p. 79) 
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As lembranças, principalmente aquelas da pequena infância, são ligadas às 

conversas da família reunida em torno de uma mesa durante a refeição. Histórias que as 

crianças retinham, mesmo parecendo não escutar, ou escutando sem interesse. Uma 

“polifonia barulhenta” que comentava tanto as experiências da guerra que acabava de 

terminar, com seus mortos, a fome, o medo, na forma do “nós” e de “a gente”, até as 

histórias familiares, “l’autre grand récit, celui des origines” (ERNAUX, 2008, p. 28).  

 

Les jours de fête après la guerre, dans la lenteur interminable des repas, sortait du néant et 

prenait forme le temps déjà commencé, celui que semblaient quelquefois fixer les parents 

quand ils oubliaient de nous répondre, les yeux dans le vague, le temps où l’on n’était pas, 

où l’on ne sera jamais, le temps d’avant. Les voix mêlées des convives composaient le grand 

récit des événements collectifs, auxquels, à force, on croirait avoir assisté. (ERNAUX, 2008, 

p. 22-23) 

 

Dessas histórias deduzia-se o modo de viver de todo um grupo social, daqueles que 

“tinham suas existências ocupadas pelo trabalho”, que levavam uma vida limitada pela 

falta de perspectiva de aventuras ou mudanças, uma vida de repetições, que se revelava 

luxuosa se comparada à pobreza e às privações dos tempos de guerra. 

 

Récit familial et récit social c’est tout un. Les voix des convives délimitaient les espaces de 

la jeunesse : la campagne et les fermes où, de mémoire perdue, les hommes avaient été 

commis et les filles servantes, l’usine où tous s’étaient rencontrés, fréquentés et mariés, les 

petits commerces où avaient accédé les plus ambitieux. Elle dessinaient des histoires sans 

événements personnels autres que les naissances, les mariages et les deuils, sans voyages en 

dehors du régiment dans une lointaine ville de garnison, des existences occupées par le 

travail, sa dureté et son usure, les menaces de la boisson. L’école était un arrière-fond 

mythique, un bref âge d’or dont l’Instituteur avait été le dieu rude avec sa règle en fer pour 

taper sur les doigts. (ERNAUX, 2008, p. 29) 

 

O uso intenso de listas para compor a narrativa também vai contra a ideia de 

unicidade e coerência da memória. Em Les années, lembranças, imagens, falas parecem 

ser lançadas no papel, uma após a outra, sem que sigam uma ordem lógica ou que haja 

uma ligação entre elas. As enumerações e listagens, além de provocarem um efeito de 

fragmentação, sugerem a impossibilidade de completude, de fechamento: a uma lista 

sempre pode-se acrescentar algo.  

Com efeito, o livro começa com uma lista de lembranças que remetem a imagens 

ou cenas curtas de diversos tipos: paisagens da infância ou de viagens, imagens de 

publicidades, fotos e cartazes, cenas de filmes.  
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Ao estilo de Georges Perec em seu Je me souviens85, essa parte introdutória, 

aparentemente desconectada da narrativa principal, já anuncia todo o projeto do livro. A 

listagem é precedida pela frase emblemática: “Toutes les images disparaîtront” 

(ERNAUX, 2008, p. 11). Frase, à primeira vista, definitiva e apocalíptica, mas que, 

conectada à frase de fechamento do livro – “Sauver quelque chose du temps où l’on ne 

sera plus jamais” (ERNAUX, 2008, p. 254) – vai ao encontro da ideia de Annie Ernaux 

de que a escrita vem para salvar as coisas do desaparecimento, trazê-las à tona. O medo 

do desaparecimento de todas as imagens registradas e acumuladas em sua memória, ou 

seja, o medo da morte é contrabalançado pela esperança de que algo se salvará através da 

escrita. 

Entretanto, como apontou a autora em um colóquio, apesar de em suas listas, assim 

como na de Perec, não haver hierarquia de lembranças, elas não são aleatórias e estão 

ligadas a uma “perspectiva histórica”: “Pas de hiérachie en effet. Mais on ne peut pas 

parler de véritables listes. La grande différence avec Perec, c’est que je ne brouille pas 

les époques et que les énumérations de choses, de comportements sont liées à la 

perspective historique” (ERNAUX, 2014b, p. 101-102). 

De fato, Les années não é desprovido de lógica e linearidade. Dominique Viart 

comenta que as mudanças das conversas ouvidas nas reuniões familiares são uma forma 

                                                           
85  

 
Figura 4: Fotografia de trecho do livro Je me souviens de Georges Perec: 

Endereço eletrônico: http://falcaoklein.blogspot.com/2018/06/eu-me-lembro.html Acessado em 24/07/2018 

 

http://falcaoklein.blogspot.com/2018/06/eu-me-lembro.html
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de marcar o ritmo da narrativa: “essas refeições evidenciam o apagamento progressivo, 

no seio do espaço amigável e familiar, dos temas históricos e das discussões políticas”86 

(VIART, 2014, p. 36). O crítico demonstra que Ernaux, nesse livro, mais do que marcar 

as diferenças entre classes sociais, preocupa-se em registrar as diferenças entre épocas, 

as mudanças infligidas pela passagem do tempo. 

A narrativa segue, inclusive, uma certa ordem cronológica, marcada, 

principalmente, pelas descrições das imagens de abertura de cada bloco da narrativa, cada 

imagem representando uma etapa da vida da narradora. As imagens que introduzem cada 

bloco são normalmente fotos individuais ou em grupo, cuja descrição parece desencadear 

uma miscelânea de lembranças, histórias, acontecimentos, pensamentos, sentimentos e 

sensações, que vão aos poucos distanciando-se do espaço individual ou familiar da autora, 

para abarcar toda uma geração. 

Ernaux começa a narrativa com o que parece ter sido sua primeira foto, aquela que 

faz parte de um ritual pequeno burguês “de l’entrée dans le monde” (ERNAUX, 2008, p. 

21). Uma foto envolta de certa artificialidade – “le fond nuageux, la guirlande de la table” 

(ERNAUX, 2008, p. 21) – cuja intenção é apresentar o recém-nascido à família, à 

sociedade, como se fosse um anjinho, uma pintura: “Chaque membre de la famille a dû 

en recevoir un tirage” (ERNAUX, 2008, p. 21). 

A foto seguinte mostra uma menina de quase nove anos, já preocupada com a 

aparência, a inadaptação do corpo aos modelos vigentes: “Tout révèle le désir de poser 

comme les stars dans Cinémonde ou la publicité d’Ambre Solaire, d’échapper à son corps 

humiliant et sans importance de petite fille” (ERNAUX, 2008, p. 35). Seguem-se, então, 

fotos individuais na adolescência e na juventude, além de fotos e filmagens com a família 

e com os alunos.87 Entre as imagens descritas, há também a de sua irmã, falecida antes de 

seu nascimento: “La photo floue et abîmée d’une petite fille debout devant une barrière, 

                                                           
86 Texto no original: Or ces repas mettent en évidence l’effacement progressif, au sein de l’espace amical et familial, 

des thèmes historiques et des discussions politiques. 
87 Repertório das imagens: 

- adolescente, aos 14 anos (ERNAUX, 2008, p. 55); 

- já moça, aos 16 anos , em 1957 (ERNAUX, 2008, p. 67);  

- no liceu, dois anos depois (ERNAUX, 2008, p. 77);  

- na universidade (ERNAUX, 2008, p. 89);  

- com o primeiro filho (ERNAUX, 2008, p. 101);  

- filme com os dois filhos (ERNAUX, 2008, p. 123);  

- a família completa (ERNAUX, 2008, p. 146);  

- com os alunos em uma sala de aula (ERNAUX, 2008, p. 162);  

- em casa sozinha, em 1992 (ERNAUX, 2008, p. 183);  

- com os filhos adultos, em 1999 (ERNAUX, 2008, p. 210);  

- com a neta, em 2006 (ERNAUX, 2008, p. 243-244).  
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sur un pont. (...) Au dos, il y a écrit Ginette 1937. Sur sa tombe : décédée à l’âge de six 

ans le jeudi saint 1938. C’est la soeur aînée de la fillette sur la plage de Sotteville-sur-

Mer” (ERNAUX, 2008, p. 42). 

Além da descrição de imagens que mostram o envelhecimento progressivo da 

narradora, a passagem do tempo é sentida a partir das lembranças da guerra, cada vez 

mais raras e imprecisas. Mudam também o ritmo de vida (o tempo lento da década de 

4088 torna-se acelerado no final do século), as ideias e pensamentos da protagonista, assim 

como a mentalidade e os hábitos da sociedade francesa. Os hábitos de consumo, por 

exemplo, são uma forma de mostrar a diferença entre gerações. 

 

Tout ce qui se trouvait dans les maisons avait été acheté avant la guerre. Les casseroles étaient 

noircies, démanchées, les cuvettes désémaillées, les brocs percés, colmatés avec des pastilles 

vissées dans le trou. Les manteaux étaient retapés, les cols de chemise retournés, les 

vêtements du dimanche passés au tous-les-jours. Qu’on arrête pas de grandir désespérait les 

mères, obligées de rallonger les robes d’une bande de tissu, d’acheter des chaussures une 

pointure au-dessus, trop petites un an après. (ERNAUX, 2008, p. 39) 

 

Durante sua infância, vivia-se na privação não só de bens materiais, mas também 

de distrações, de ideias, de “explications de soi et du monde” (ERNAUX, 2008, p. 40). 

Falta de higiene – “On vivait dans la proximité de la merde”(ERNAUX, 2008, p. 40) –, 

de informações e cuidados com a saúde – “Il y avait des enfants morts dans toutes les 

familles” (ERNAUX, 2008, p. 40) –, a ignorância, a falta de medicamentos. 

Mais tarde, vem o progresso, o início da sociedade de consumo: “La réclame 

martelait les qualités des objets avec un enthousiasme impérieux” (ERNAUX, 2008, p. 

44) e “Le progrès était l’horizon des existences” (ERNAUX, 2008, p. 45). 

O contraste entre as gerações também é evidenciado em passagens do tipo: 

 

Mais nous, à la différence des parents, on ne manquait pas l’école pour semer du colza, locher 

des pommes et fagoter du bois mort. Le calendrier scolaire avait remplacé le cycle des 

saisons. Les années devant nous étaient des classes, chacune superposée au-dessus de l’autre, 

espace-temps ouverts en octobre et fermés en juillet. (ERNAUX, 2008, p. 34) 

 

A principal marca da diferença era, portanto, a escola. São, de fato, os estudos que 

vão afastar definitivamente a autora do meio social de seus pais. Trata-se, com efeito, de 

um tema recorrente na obra de Annie Ernaux, sua situação de trânsfuga social. 

                                                           
88 Texto no original: Le silence était le fond des choses et le vélo mesurait la vitesse de la vie. (ERNAUX, 2008, p. 

40)  

Le cours des jours ne bougeait pas, scandé par le retour des mêmes distractions, qui ne suivaient pas l’abondance et 

la nouveauté des choses. (ERNAUX, 2008, p. 46) 
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Em Les années, a memória é também uma herança social. A narradora, pequena 

ouvinte das conversas familiares, teve sua memória forjada pela de seus antecedentes: “la 

mémoire des autres nous plaçait dans le monde” (ERNAUX, 2008, p. 31). Memória que 

também era passada “de corps en corps” (ERNAUX, 2008, p. 31), pelos gestos, maneiras 

de se comportar, de rir e de falar: “Un répertoire d’habitudes, une somme de gestes 

façonnés par des enfances aux champs, des adolescences en atelier, précédées d’autres 

enfances, jusqu’à l’oubli” (ERNAUX, 2008, p. 31). Tudo isso indissociável da linguagem 

– “un français écorché, mêlé de patois” (ERNAUX, 2008, p. 32) – tão distante daquela 

aprendida na escola, falada pelas professoras. Memória de humilhações e orgulho ao 

mesmo tempo: “c’est pas parce qu’on est de la campagne qu’on est plus bête que 

d’autres” (ERNAUX, 2008, p. 34). 

Hugueny-Léger lembra que a superposição de linguagens está presente desde o 

primeiro livro de Annie Ernaux, Les armoires vides, em que a linguagem popular 

adquirida em casa pela protagonista é superposta pela linguagem aprendida na escola. 

São como camadas de linguagens que coexistem e se misturam, sem que a utilização de 

uma apague a existência da outra (HUGUENY-LÉGER, 2014, p. 54). 

Hugueny-Léger chama a atenção, ainda, para a memória de lugares, como os 

quartos que ocupou, que se sobrepõem, lembrando um palimpsesto em que nada é 

apagado. 

 

Em Ernaux, a sensação palimpsesta está ligada sempre a lugares do passado, em particular 

os quartos. O projeto de retraçar a “memória dos quartos” é relatada em vários momentos no 

L’atelier noir e encontram-se ecos dela em outros textos, através dos quartos tornados ponto 

de referência mítica: o quarto das tardes de domingo da infância, em que a narradora dos 

primeiros textos recosta-se na mãe na cama parental, o quarto de hotel de Roma em 1963, o 

quarto do aborto clandestino, o quarto do primeiro encontro com S em Se perdre, ou, em 

L’usage de la photo, o quarto do instituto Curie, que se sobrepõe ao do hotel Dieu de Rouen 

(...)89 (HUGUÉNY-LÉGER, 2014, p. 60) 

 

Uma memória do tipo mise en abyme dos quartos, que remete ao quadro 

L’anniversaire de Tanning, várias vezes mencionado nos livros de Annie Ernaux e 

bastante comentado por críticos e por ela própria. No quadro, uma mulher em um quarto 

                                                           
89 Texto no original: Chez Ernaux, la sensation palimpseste prend toujours appui sur des lieux du passé, en particulier 

les chambres. Le projet de retracer la “mémoire des chambres” est relaté à plusieurs reprises dans L’atelier noir et 

on en trouve des échos dans d’autres textes, à travers des chambres devenues point d’ancrage mythique : la chambre 

des dimanches après-midi de l’enfance où la narratrice des premiers textes se blottit contre sa mère dans le lit parental, 

la chambre d’hôtel de Rome en 1963, la chambre de l’avortement clandestin, la chambre de la première rencontre 

avec S dans Se perdre, ou, dans L’usage de la photo, la chambre de l’institut Curie qui se superpose avec celle de 

l’hôtel-Dieu de Rouen (...) 
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parece estar abrindo uma porta que, por sua vez, dá acesso a várias outras portas abertas 

ao fundo, cada uma dando acesso a um novo quarto, um novo espaço, ao infinito.  

 

 

Figura 5 – Imagem do quadro Birthday (1942), de Dorothea Tanning. Retirada do site: 

https://www.artsy.net/artwork/dorothea-tanning-birthday-self-portrait-at-age-30-1942 

Acessado em 15/07/2018. 

 

O sentimento de vertigem provocado pela visão do quadro aproxima-se da sensação 

do leitor ao percorrer as páginas de Les années, em que a memória daquela que escreve 

revela-se uma memória composta de outras memórias, cada uma formada, por sua vez, 

de muitas outras, anteriores a ela, e assim sucessivamente, ao infinito: “jusqu’à l’oubli”.  

Na verdade, Élise Hugueny-Léger faz uma análise em seu artigo “Annie Ernaux: 

une écriture palimpseste? Inscriptions, effacements et possibilités de réinvention dans 

son oeuvre” da obra de Annie Ernaux como uma “complexa rede de superposição de 

https://www.artsy.net/artwork/dorothea-tanning-birthday-self-portrait-at-age-30-1942
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níveis de escrita” (HUGUENY-LÉGER, 2014, p. 52). A autora lembra que a expressão 

“palimpsesto” tem seu sentido modificado na escrita de Annie Ernaux, já que “a definição 

de palimpsesto inclui um procedimento de apagamento voluntário”90 (HUGUENY-

LÉGER, 2014, p. 52). Em Ernaux, apesar da sua “fascinação diante do que tem vocação 

a desaparecer”91, “a questão do desaparecimento é também impulsão de escrita”92 

(HUGUENY-LÉGER, 2014, p. 53). Em Les années, “a anamnese permite retraçar uma 

história do sujeito, salvar não só a memória individual, mas também a memória coletiva”, 

pois, apesar de “reproduzir as hesitações e zonas de sombra da memória”, Ernaux “visa 

se inscrever contra o processo de apagamento que caracteriza o palimpsesto”93 

(HUGUENY-LÉGER, 2014, p. 53). 

Há também em Les années, assim como em grande parte da obra da autora, a 

constante preocupação em retratar a realidade. Nesse sentido, as fotos (na verdade, as 

descrições de fotos) desempenham um papel importante, pois são um elemento de ligação 

entre a literatura e o real. 

Ao escrever seu ensaio sobre a fotografia, “A câmara clara”, Barthes buscava o 

“traço essencial” que distinguia a foto “da comunidade das imagens” (BARTHES, 1980b, 

p. 13). A primeira resposta que encontrou aproxima a fotografia do que ele chama de 

“Real”, como vemos na passagem abaixo. 

 

Em primeiro lugar, encontrei o seguinte. O que a Fotografia reproduz ao infinito só ocorreu 

uma vez: ela repete mecanicamente o que nunca mais poderá repetir-se existencialmente. 

Nela, o acontecimento jamais se sobrepassa para outra coisa: ela reduz sempre o corpus de 

que tenho necessidade ao corpo que vejo; ela é o Particular absoluto, a Contingência 

soberana, fosca e um tanto boba, o Tal (tal foto, e não a Foto), em suma a Tique, a Ocasião, 

o Encontro, o Real, em sua expressão infatigável. (BARTHES, 1980b, p. 14) 

 

Ao reproduzir mecanicamente o acontecimento, a fotografia não o transforma, não 

o “sobrepassa”. Lembrando que Barthes não está considerando a fotografia artística, a 

interferência do homem ao fotografar é limitada: “uma foto não pode ser transformada 

                                                           
90 Texto no original: (...) la définition du palimpseste inclut un procédé d’effacement volontaire que la sensation à 

laquelle se réfère Ernaux ne requiert pas, même si elle conserve bien l’idée de superposition et de recommencement 

du palimpseste. 
91 Texto no original: (...) la notion d’effacement joue un rôle essentiel dans l’oeuvre d’Annie Ernaux : elle possède un 

enjeu esthétique pour celle qui manifeste de la fascination devant ce qui a vocation à disparaître. (grifos nossos) 
92 Texto no original: Mais, la question de la disparition est aussi impulsion d’écriture : les textes d’Ernaux ont toujours 

eu pour objet de préserver ce qui s’effacera un jour – démarche qui trouve son point d’orgue dans Les années, où 

l’anamnèse permet de retracer une histoire du sujet, de sauvegarder non seulement la mémoire individuelle mais ausse 

la mémoire collective. 
93 Texto no original: Ce faisant, même si l’écriture d’Annie Ernaux reproduit les hésitations et zones d’ombre de la 

mémoire, elle vise aussi è en pallier les failles et à s’inscrire contre le processus d’effacement qui caractérise le 

palimpseste.  
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(dita) filosoficamente, ela está inteiramente lastreada com a contingência de que ela é o 

envoltório transparente e leve” (BARTHES, 1980b, p. 14). A transparência seria, então, 

uma forte característica da fotografia. Para Barthes, inclusive, ela é invisível, no sentido 

que podemos ver através dela o referente, o próprio corpo, e não o corpus, mero objeto 

de análise, ligado ao estudo, à produção intelectual: “Resolvi tomar como ponto de partida 

de minha busca apenas algumas fotos, aquelas que eu estava certo de que existiam para 

mim. Nada a ver com um corpus: somente alguns corpos” (BARTHES, 1980b, p. 16, 

grifos do autor). 

Em suma, a fotografia, diferentemente da palavra/escrita, não é um signo, “mas a 

coisa mesma” (BARTHES, 1980b, p. 44).  

 

(...) o Referente da Fotografia não é o mesmo que o dos outros sistemas de representação. 

Chamo de “referente fotográfico”, não a coisa facultativamente real que foi colocada diante 

da objetiva, sem a qual não haveria fotografia. A pintura pode simular a realidade sem tê-la 

visto. O discurso combina signos que certamente têm referentes, mas esses referentes podem 

ser e na maior parte das vezes são “quimeras”. Ao contrário dessas imitações, na Fotografia 

jamais posso negar que a coisa esteve lá. (BARTHES, 1980b, p. 67, grifos do autor) 

 

Por isso, a foto seria “indesenvolvível”, já que nela, assim como no Haiku, “tudo 

está dado, sem provocar a vontade ou mesmo a possibilidade de uma expansão retórica” 

(BARTHES, 1980b, p. 46); enfim, ela “não faz sonhar” (BARTHES, 1980b, p. 49). 

Em Les années, porém, as fotos desencadeiam uma série de lembranças, histórias, 

reflexões. Além disso, os textos desenvolvidos a partir delas nem sempre estão ancorados 

na realidade. Na descrição das fotos, informações precisas, como a data e o lugar 

registrados no verso – “Au dos: août 1949, Sotteville-sur-Mer” (ERNAUX, 2008, p. 35) 

misturam-se a dados incertos, dificilmente verificáveis.  

 

Elle va avoir neuf ans. Elle est en vacances avec son père chez un oncle et une tante, des 

artisans qui fabriquent des cordes. Sa mère est restée à Yvetot, tenir le café-épicerie qui ne 

ferme jamais. C’est elle qui, habituellement, tresse ses cheveux en deux nattes serrées et les 

fixe en couronne autour de sa tête, avec des barrettes à ressort et des rubans. Soit ni son père 

ni sa tante ne savent attacher ses tresses ainsi, soit elle profite de l’absence de sa mère pour 

les laisser flotter. (ERNAUX, 2008, p. 36) 

 

Nessa passagem, ao lado de informações apresentadas com firmeza e segurança, 

como o fato de a mãe ter ficado em casa para cuidar do negócio familiar, há simples 

deduções, como a razão de a menina da foto ter as tranças soltas, em vez de amarradas 

acima da cabeça, como fazia sua mãe. Na dúvida, a autora dá duas possibilidades, 

introduzidas pela expressão soit...soit (seja...seja). A narrativa que se segue é impregnada, 
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aliás, de expressões de dúvida, como Difficile de dire (difícil de dizer), Peut-être (talvez), 

À moins que (a menos que), culminando em Il n’y a de sûr que (a única coisa certa é que), 

ratificando o que a narradora afirma na primeira parte do livro: o imaginário também faz 

parte da memória. 

Judith Lyon-Caen, historiadora cujo objeto de pesquisa é a literatura do século XIX, 

apresenta sua leitura de Les années, a partir de um questionamento histórico sobre a forma 

como os escritos literários “atravessam o tempo”. Um olhar que se interessa pela 

capacidade da literatura de captar, decodificar, desvendar, representar a história, como 

fez Balzac e sua “história dos costumes” da sociedade francesa dos anos 1830 e 1840. 

 

A questão da verdade histórica – social e política – dessas obras literárias do século XIX 

continua duplamente presente nos dias de hoje: por um lado, quando essa literatura é fonte, 

para nós, de conhecimento do passado, cujo cenário e cuja vida social ela parece trazer até 

nós; por outro lado, quando a capacidade desses “romances do real”, escritos no século XIX, 

de representar o mundo social passa a constituir, nos comentários de obras mais 

contemporâneas, um critério, uma referência – ou um contraponto. (LYON-CAEN, 2014, p. 

141)94 

 

Não se trata de avaliar o “valor documental” do livro, como os historiadores às 

vezes fizeram com os romances de Balzac ou Zola, mas de considerar um “saber literário” 

sobre a sociabilidade e a historicidade da experiência. Trata-se de sublinhar “o poder 

cognitivo da literatura e suas potencialidades historiográficas” (LYON-CAEN, 2014, p. 

142). 

Enfim, desde o século XIX, o debate sobre a verdade sócio-histórica da literatura já 

existia, a propósito de escritos que eram reputados produzir representações “realistas” do 

mundo social (LYON-CAEN, 2014, p. 142). 

Dominique Viart, por sua vez, em seu artigo “Annie Ernaux, historicité d’une 

oeuvre”, chama a atenção para o fato de que o interesse de Annie Ernaux pela sociologia, 

em especial pelas ideais de Pierre Bourdieu, não se deve somente ao fato de ter encontrado 

na teoria o que ela viveu na prática, armando-se de ferramentas que a ajudassem a 

entender/explicar seu lugar na sociedade. Ernaux foi buscar também, na sociologia, 

elementos para preencher lacunas de sua memória ao falar de sua infância e juventude. 

 

                                                           
94 Texto no original: La question de la vérité historique – sociale et politique – de ces oeuvres littéraires du XIXe siècle 

demeure doublement présente aujourd’hui : d’une part quand cette littérature tient lieu, pour nous, de connaissance 

du passé, dont elle semble porter jusqu’à nous le décor et la vie sociale ; d’autre part quand la capacité de ces « romans 

du réel », écrits au XIXe siècle, à représenter le monde social se met à constituer, dans le commentaire d’oeuvres plus 

contemporaines, un critère, une référence – ou un repoussoir. 
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(...) a questão não é tanto encontrar Bourdieu em Ernaux, é de saber o que ele se torna em 

sua obra. E também para quê serve. E talvez ficaremos surpresos de descobrir que Bourdieu 

não é – ou não é só – uma chave de intelecção dos fenômenos e das observações reportadas: 

ele permite também alimentar o texto lá onde a memória que o funda falha.95 (VIART, 2014, 

p. 32) 

 

Viart pretende provar, a partir de sua análise, que a escrita de Annie Ernaux não se 

baseia somente na memória, mas sobretudo que essa memória é por vezes forjada no 

processo de construção do texto: “a pesquisa sociológica acaba, ao longo das 

aproximações sucessivas, por produzir uma memória”96 (VIART, 2014, p. 33, grifo 

nosso). 

Dominique Viart lembra ainda que a escrita de Annie Ernaux retrata “essas pessoas 

que não deixam vestígios nas necrologias, gente do povo e gente de pouco, para fazer 

deles a história”97, e é a partir de um “saber geral” que ela traça muitas vezes suas 

trajetórias individuais (VIART, 2014, p. 34). O autor chega a comparar o método/a prática 

de Ernaux ao de Patrick Modiano em Dora Bruder, livro em que o autor retraça a 

trajetória de uma menina judia desaparecida durante a Segunda Guerra, a partir de um 

método historiográfico também baseado em considerações sociológicas. 

Conclui-se que, ao mesmo tempo em que há, em Les années, uma pesquisa histórica 

e sociológica, Ernaux acaba contribuindo, com esse livro, para uma mudança no curso da 

história da escrita literária, já que inventa uma forma nova de fazer literatura. 

 

Tout d’abord, changer la vie et changer la littérature – on reconnaît là l’objectif des 

surréalistes... –, c’est une double et même visée pour moi. Les années témoignent à la fois 

d’un ancrage, d’une matière complètement historique et en même temps de la recherche 

d’une forme neuve, tellement inlue jusqu’ici que, en écrivant, je la croyais impraticable par 

les lecteurs... (ERNAUX, 2014b, p. 48) 

 

Ao tentar salvar o que ficou registrado da história coletiva na memória individual, 

Annie Ernaux, através da escrita, deixa sua marca na História. Há, em Les années, a 

preocupação em evitar que todas essas imagens sejam enterradas com aquela que as 

acumulou. 

 

Elles s’évanouiront toutes d’un seul coup comme l’ont fait les millions d’images qui étaient 

derrière les fronts des grands-parents morts il y a un demi-siècle, des parents morts eux aussi. 

                                                           
95 Texto no original: (...) la question n’est pas tant de retrouver Bourdieu dans Ernaux, c’est de savoir ce qu’il y 

devient. Et aussi à quoi il sert. Et sans doute serons-nous un peu surpris de découvrir que Bourdieu n’est pas – ou 

n’est pas seulement – une clef d’intellection des phénomènes et des observations rapportés : il permet aussi de 

nourrir le texte là où la mémoire qui le fonde fait défaut. 
96 Texto no original: la requête sociologique finit, au fil d’approches successives, par produire une mémoire 
97 Texto no original: ces gens qui ne laissent pas des traces dans les nécrologies, gens du peuple et gens de peu, pour 

en faire l’histoire 
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Des images où l’on figurait en gamine au milieu d’autres êtres déjà disparus avant qu’on soit 

né, de même que dans notre mémoire sont présents nos enfants petits aux côtés de nos parents 

et de nos camarades d’écoles. Et l’on sera un jour dans le souvenir de nos enfants au milieu 

de petits-enfants et de gens qui ne sont pas encore nés. Comme le désir sexuel, la mémoire 

ne s’arrête jamais. Elle apparie les morts aux vivants, les êtres réels aux imaginaires, le rêve 

à l’histoire. (ERNAUX, 2008, p. 15) 

 

A autora se vê como parte dessa engrenagem que “não para nunca”, a memória, 

pois, é movida pela inelutável passagem do tempo. Um dia, também ela própria não 

passará de uma imagem em meio a outras tantas imagens na memória de seus filhos ou 

de seus leitores. 

Passadas de geração em geração, as memórias esvaem-se e os indivíduos tornam-

se somente nomes, cujos rostos, misturados a tantos outros, acabarão por desaparecer na 

“massa anônima de uma longínqua geração”. 

 

Tout s’effacera en une seconde. Le dictionnaire accumulé du berceau au dernier lit 

s’éliminera. Ce sera le silence et aucun mot pour le dire. De la bouche ouverte il ne sortira 

rien. Ni je ni moi. La langue continuera à mettre en mots le monde. Dans les conversations 

autour d’une table de fête on ne sera qu’un prénom, de plus en plus sans visage, jusqu’à 

disparaître dans la masse anonyme d’une lointaine génération. (ERNAUX, 2008, p. 19) 

 

O indivíduo morre e com ele suas palavras, sua linguagem. A língua, porém, 

continua a existir em outras bocas, que não foram ainda silenciadas. O eu dá lugar ao eles, 

aos outros, e sobreviverá enquanto dele se lembrarem e falarem. O individual morre, mas 

o coletivo não. E é a esse coletivo que Ernaux se dirige ao escrever. Uma forma de manter 

viva sua história por mais tempo, de deixar o seu rastro na História, ultrapassando o limite 

de sua história individual. 

Na verdade, a decisão de concluir o projeto de escrita de Les années, processo longo 

“começado inúmeras vezes”, coincide com a descoberta de um câncer no seio. A doença 

foi ao mesmo tempo motivo de aceleração e de atraso da escrita de Les années. Durante 

esse processo, Annie Ernaux conhece Marc Marie e escreve com ele L’usage de la photo, 

livro habitado pela ideia da doença e da morte, em que a fotografia tem também um papel 

importante de dispositivo desencadeador da narrativa. 

 

J'avais commencé Les années longtemps avant L'usage de la photo. En fait, j'ai commencé 

maintes fois, mais c'est seulement à partir de l'été 2002 que j'ai réellement démarré. J'étais 

bien décidée, je voulais poursuivre ce projet pendant plusieurs mois. Et soudain, en 

septembre, j'ai appris que j'avais un cancer du sein. A ce moment-là, je ne savais pas combien 

de temps j'avais à vivre: ce livre est devenu comme un signe. Je devais l'écrire, je devais 

introduire les photos, sans les montrer. Tout s'est imposé. (ERNAUX, 2008b) 
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6.2 L’usage de la photo: a fotografia como marca de presença e ausência do real 

 

Em L’usage de la photo, diferentemente de Les années, são mostradas as quatorze 

fotos escolhidas por Annie Ernaux e Marc Marie, seu companheiro na época, para 

funcionarem como ponto de partida de um projeto de escrita conjunta. Trata-se de 

registros fotográficos dos ambientes em que havia ainda vestígios da relação sexual do 

casal.98 Cada foto é situada no tempo, descrita e comentada por Annie Ernaux e Marc 

Marie, em pequenos textos escritos separadamente, portando cada um seu título. 

 

 

Figura 6: Imagem do livro L’usage de la photo 

Site: https://escholarship.org/content/qt39w9p1cf/qt39w9p1cf.pdf 

Acessado em 24/07/2018 

 

As imagens não dão a ver mais do que lugares da casa ou de um hotel – corredor, 

escritório, quarto, etc. – e objetos – principalmente roupas e sapatos – que, espalhados 

aleatoriamente pelo espaço, compõem uma espécie de quadro, comparado inclusive, por 

Nora Cottille-Foley aos quadros de Chirico: “A descrição das fotografias por Annie 

Ernaux lembra o ambiente das obras de Chirico99 (COTTILLE-FOLEY, 2008, p. 450). 

Marc Marie, ao justificar a decisão do casal de fotografar o que ele chama de “vestígios 

                                                           
98 Ernaux usa imagens das roupas espalhadas pelo chão, durante o ato sexual, para representar/fazer referência ao sexo. 

Trata-se de um processo metonímico de produção de sentido, não porque substitui uma palavra por outra, mas porque 

uma parte da cena é capaz de representar o todo. Vera Lúcia Menezes de Oliveira e Paiva chama isso de “perspectiva 

fractal da metonímia”: “A metonímia na perspectiva fractal, não é entendida como mudança de nome, mas como 

mudança de escala, pois não é uma coisa nomeada por outra, é a mesma coisa vista em uma dimensão fractalizada sem 

que se perca a dimensão do todo, como é o caso do capelo, uma pequena dimensão da imagem de uma formatura. O 

capelo nos remete ao formando que nos remete à cerimônia de uma formatura, que nos remete ao final de um processo, 

metaforizando o sucesso de alguém.” (PAIVA, 2010, p. 17) 
99 Texto no original: La description des photographies par Ernaux rappelle l’ambiance des œuvres de Chirico. 

https://escholarship.org/content/qt39w9p1cf/qt39w9p1cf.pdf
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de um lugar sagrado”, também compara as cenas fotografadas a obras de arte: “À nos yeux 

c’était aussi beau qu’une oeuvre d’art, tant remarquable dans le jeu de ses couleurs que 

dans l’interaction des étoffes (...)” (ERNAUX&MARIE, 2005, p. 41, grifo nosso). 

As fotos são, então, uma forma de representação material do que seria, a princípio, 

irrepresentável. Uma maneira de tornar palpável o inapreensível. Elas fazem referência a 

um tempo passado, a um acontecimento que não se repetirá, que está morto, o isso-foi de 

Barthes.  

 

O nome do noema da Fotografia será então: “Isso-foi”, ou ainda: o Intratável. Em latim 

(pedantismo necessário porque esclarece nuances), isso seria sem dúvida: “interfuit”: isso 

que vejo encontrou-se lá, nesse lugar que se estende entre o infinito e o sujeito (operator ou 

spectator); ele esteve lá, e todavia de súbito foi separado; ele esteve absolutamente, 

irrecusavelmente presente, e no entanto já diferido. O verbo intersum quer dizer isso tudo. 

(BARTHES, 1980b, p. 68, grifos do autor) 

 

Trata-se de uma tentativa de ressentir o tempo, conservar uma prova material de 

sua existência. Com efeito, para Ernaux, as fotos são como as anotações feitas em seus 

diários, uma prova de que aquilo existiu: “Changer de place un escarpin ou un tee-shirt 

aurait constitué une faute – aussi impossible, pour moi, que modifier l’ordre des mots 

dans mon journal intime -, une façon d’attenter à la réalité de notre acte amoureux” 

(ERNAUX&MARIE, 2005, p. 13). 

Recolher as roupas, destruir esse cenário – “cet arrangement né du désir et du 

hasard, voué à la disparition” (ERNAUX, 2005, p. 12) – seria contribuir para o 

desaparecimento do momento passado, como explica Ernaux no prefácio do livro. 

 

Souvent, depuis le début de notre relation, j’étais restée fascinée en découvrant au réveil la 

table non desservie du dîner, les chaises déplacées, nos vêtements emmêlés, jetés par terre 

n’importe où la veille au soir en faisant l’amour. C’était un paysage à chaque fois différent. 

Devoir le détruire en séparant et ramassant chacun nos affaires me serrait le coeur. J’avais 

l’impression de supprimer la seule trace objective de notre jouissance. (ERNAUX, 2005, p. 

11) 

 

Assim como em Les années, em L’usage de la photo, a fotografia tem o papel de 

guardar o rastro de um acontecimento, salvá-lo do esquecimento. O livro, projeto 

realizado em conjunto, é algo produzido/construído a partir dessa relação, lembrança e 

prova ao mesmo tempo de que ela existiu. 

Ernaux deixa claro que todas as fotos foram tiradas por aparelhos analógicos – em 

francês, “appareils argentiques” (ERNAUX&MARIE, 2005, p. 14), que usam a prata e 

a luz na hora da revelação. Para Barthes, a luz é “uma espécie de vínculo umbilical”, “um 
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meio carnal”, entre o olhar e a coisa fotografada. Além disso, “o corpo amado é 

imortalizado pela mediação de um metal precioso, a prata (monumento e luxo); ao qual 

acrescentaríamos a ideia de que esse metal, como todos os metais da Alquimia, está vivo” 

(BARTHES, 1980b, p. 70). 

Entretanto, em vez de mostrar os corpos, elemento principal em uma cena de sexo, 

as fotos revelam somente aquilo que foi preciso ser tirado, jogado, descartado, algo de 

que o corpo precisou “se livrar” para viver a experiência amorosa, o que Ernaux chama 

de “les dépouilles d’une fête lointaine” (ERNAUX&MARIE, 2005, p. 12). As roupas, 

por outro lado, evocam os corpos que há pouco as ocupavam, como se fossem seu 

negativo ou um molde que poderia reproduzir indefinidamente o mesmo conteúdo com o 

qual foi preenchido um dia. Cottille-Foley comenta a ambiguidade da fotografia em 

L’usage de la photo, pois ela representa ao mesmo tempo a presença e a ausência do 

corpo, a vida e a morte. 

 

Os objetos fotografados são eles próprios ao mesmo tempo as marcas da presença do corpo 

e a realização de sua ausência. Assim, no prefácio, Ernaux os compara aos ‘dépouilles d’une 

fête déjà lointaine’, evocando aqui a separação temporal tanto quanto espacial do evento 

representado e de seus participantes. O valor metafórico desta comparação evoca em última 

análise a morte; o termo ‘dépouille’ qualificando stricto sensu a pele arrancada do animal 

morto, ou ainda o cadáver, enquanto  a festa longínqua seria a agitação de uma vida agora 

esgotada.100 (COTTILLE-FOLEY, 2008, p. 449) 

 

Além da cena do sexo, há algo que também não aparece nos clichês, o que Ernaux 

chama de “a outra cena”. Trata-se do combate de seu corpo contra um câncer de seio, que 

a autora havia descoberto pouco antes de encontrar Marc Marie. A doença é evocada tanto 

por Ernaux quanto por Marc Marie, em suas composições textuais, revelando-se um 

elemento essencial da relação do casal. 

 

Quand nous avions commencé ces prises de vue, j’étais en traitement pour un cancer du sein. 

En écrivant, très vite s’est imposé à moi la nécessité d’évoquer “l’autre scène”, celle où se 

jouait dans mon corps, absent des clichés, le combat flou, stupéfiant – “est-ce moi, bien moi, 

à qui cela arrive ?” – entre la vie et la mort. J’en ai fait part à M. Lui non plus ne pouvait 

oculter cela, essentiel dans notre relation durant des mois. (ERNAUX&MARIE, 2005, p. 16) 

 

                                                           
100 Texto no original: Les objets photographiés sont eux-mêmes à la fois les marques de la présence du corps et la 

réalisation de son absence. Ainsi, dans sa préface, Ernaux les compare aux ‘dépouilles d’une fête déjà lointaine’ (p. 

10), évoquant ici la séparation temporelle tout autant que spatiale de l’événement représenté et de ses participants. La 

valeur métaphorique de cette comparaison évoque ultimement la mort; le terme ‘dépouille’ qualifiant stricto sensu la 

peau enlevée à l’animal mort, ou encore le cadavre, tandis que la fête lointaine serait l’agitation d’une vie maintenant 

épuisée. 
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O “combate” contra a doença acontecia dentro de seu corpo ao mesmo tempo em 

que outro combate, a luta entre corpos, acontecia no ato sexual. A estupefação que Ernaux 

expressa em relação à sua doença aproxima-se do sentimento de irrealidade que o sexo 

lhe provoca. Há também algo de surpreendente/extraordinário na coincidência da 

descoberta do câncer e a de um novo amor, aproximando assim a vida e a morte, a beleza 

e a dor (dois sentimentos evocados pela autora ao se referir à primeira cena que 

fotografou101), o imprevisível e o inevitável, o efêmero e o definitivo. 

Ao mesmo tempo que as fotos são uma prova do que aconteceu, do real, a ausência 

de corpos nas imagens pode representar, ao contrário, uma fuga da realidade. Ao obrigar 

o leitor a imaginar algo que estaria fora das fotos, provoca-se um desvio do olhar para 

algo que está além do acontecimento principal. Na verdade, há dois acontecimentos 

principais, cujos desfechos são imprevisíveis, a relação amorosa e o câncer.  

Para Roland Barthes, o que interessa na Fotografia é algo que vai além daquilo que 

é mostrado na foto, pois é acrescentado por quem a olha. Trata-se de um “ponto cego”, 

“uma espécie de extracampo sutil, como se a imagem lançasse o desejo para além daquilo 

que ela dá a ver” (BARTHES, 1980b, p. 53), o punctum.  

Em A câmara clara, o autor diferencia duas formas de abordar a fotografia, o 

punctum e o studium. O studium teria relação não exatamente ao estudo, mas a uma leitura 

da foto transpassada pela cultura, uma aplicação “sem acuidade particular” (BARTHES, 

1980b, p. 29). Já o punctum é aquilo que em uma foto nos “punge”, isto é, nos atinge 

inadvertidamente como uma “picada”, um “pequeno corte”. Algo mais ligado ao afeto, 

ao sentimento, do que ao conhecimento, ao saber: “Como Spectator, eu só me interessava 

pela Fotografia por ‘sentimento’; eu queria aprofundá-la, não como uma questão (um 

tema), mas como uma ferida: vejo, sinto, portanto noto, olho e penso” (BARTHES, 

1980b, p. 26, grifos do autor). 

Barthes cita alguns exemplos, como o colar de uma mulher negra que lhe fez 

imaginar “toda uma vida exterior a seu retrato”; e o homem que segura as rédeas do cavalo 

em que está montada a rainha Vitória, que o faz pensar no risco do cavalo se mexer, 

afetando a pose da rainha: “O punctum, fantasmaticamente, faz o personagem vitoriano 

(é o caso de dizê-lo) sair da fotografia, ele provê essa foto de um campo cego” 

                                                           
101 Texto no original: Quand je suis descendue et que j’ai aperçu, éparses sur les dalles du couloir, dans le soleil, les 

pièces de vêtement et de lingerie, les chaussures, j’ai éprouvé une sensation de douleur et de beauté. (p. 12, grifos 

nossos) 
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(BARTHES, 1980b, p. 53). O autor acrescenta que esse “campo cego” é o que faz com 

que uma fotografia do sexo seja considerada erótica, em vez de apenas pornográfica. 

 

A presença (a dinâmica) desse campo cego é, penso eu, o que distingue a foto erótica da foto 

pornográfica. A pornografia representa, costumeiramente, o sexo, faz dele um objeto imóvel 

(um fetiche), incensado como um deus que não sai do seu nicho; para mim, não há punctum 

algum na imagem pornográfica; quando muito ela me diverte (e ainda: o tédio surge 

rapidamente). A foto erótica, ao contrário (o que é a sua própria condição), não faz do sexo 

um objeto central; ela pode muito bem não mostrá-lo; ela leva o espectador para fora de seu 

enquadramento, e é nisso que essa foto me anima e eu a animo. O punctum é, portanto, uma 

espécie de extracampo sutil, como se a imagem lançasse o desejo para além daquilo que ela 

dá a ver (...) (BARTHES, 1980b, p. 53) 

 

Outro ponto tocado por Barthes nesse livro é a aproximação da fotografia com a 

morte. 

 

Não é, porém (parece-me), pela Pintura que a Fotografia tem a ver com a arte, é pelo Teatro. 

(...) se a Foto me parece mais próxima do Teatro, isso ocorre através de um revezamento 

singular (talvez eu seja o único a vê-lo): a Morte. É conhecida a relação original do teatro e 

do culto dos Mortos: os primeiros atores destacavam-se da comunidade ao desempenharem 

o papel dos Mortos: caracterizar-se era designar-se como um corpo ao mesmo tempo vivo e 

morto: (...) Ora, é essa mesma relação que encontro na Foto; por mais viva que nos 

esforcemos por concebê-la (e esse furor de “dar vida” só pode ser a denegação mítica de um 

mal-estar de morte), a Foto é como um teatro primitivo, como um Quadro Vivo, a figuração  

da face imóvel e pintada sob a qual vemos os mortos. (BARTHES, 1980b, p. 32-34) 

 

Com efeito, a foto para a qual Barthes se voltará inúmeras vezes para definir o que 

ele chama de punctum é a célebre “Foto do Jardim de Inverno”, através da qual o autor 

consegue “reencontrar” sua mãe, já falecida. Para ele, a foto tem algo de “excessivo, 

monstruoso”, pois há nela “a própria essência de uma interrupção”, ela é violenta – 

“nenhum odor, nenhuma música, apenas a coisa exorbitada”. E os fotógrafos, dedicados 

em capturar a atualidade, o que está vivo, são, na verdade, agentes da morte (BARTHES, 

1980b, p. 78). O advento da fotografia está, enfim, ligado à “crise da morte”. 

 

Pois é preciso que a Morte, em uma sociedade, esteja em algum lugar; se não está mais (ou 

está menos) no religioso, deve estar em outra parte: talvez essa imagem que produz a Morte 

ao querer conservar a vida. Contemporânea do recuo dos ritos, a Fotografia corresponderia 

talvez à intrusão, em nossa sociedade moderna, de uma Morte assimbólica, fora da religião, 

fora do ritual, espécie de brusco mergulho na Morte literal. A Vida/a Morte: o paradigma 

reduz-se a um simples disparo, o que separa a pose inicial do papel final. (BARTHES, 1980b 

p. 79) 

 

Ao fugir do studium para encontrar o punctum, Barthes, assim como Ernaux, estaria 

desviando-se do real, do palpável, da morte. Estaria também contradizendo sua ideia 

inicial de que a foto “diz tudo”. Em L’usage de la photo, Annie Ernaux e seu parceiro, 
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Marc Marie, logo chegam à conclusão de que as fotos são insuficientes para o projeto que 

desejam empreender, e a escrita torna-se necessária: “Comme si ce que nous avions pensé 

jusque-là être suffisant pour garder la trace de nos moments amoureux, les photos, ne 

l’était pas, qu’il faille encore quelque chose de plus, de l’écriture” (ERNAUX&MARIE, 

2005, p. 16). 

O projeto revela-se uma maneira também de prolongar o ato amoroso e o romance, 

criando outras atividades em comum para o casal, rituais tão sagrados quanto o próprio 

sexo, como as tomadas fotográficas, a espera pela revelação, a visualização das fotos com 

uma música ao fundo etc. 

A palavra “composição” é usada pelos autores não só quando se referem às 

imagens, mas também quando falam dos textos que as seguem, agregando ao sentido de 

composição artística um outro sentido correspondente à (re)união de elementos distintos, 

como os objetos das fotos e as produções textuais dos dois autores. De composição pode 

ser chamado também o projeto como um todo, mistura de imagens e palavras, de 

descrições e narrativas, de masculino e feminino. A proposta inovadora é explicada pela 

autora em um texto de abertura, em que é explicitado o processo de amadurecimento da 

ideia e a forma como ela foi colocada em prática. Trata-se também de um convite ao 

leitor, para que ele participe dessa espécie de jogo inventado pelo casal, instigando assim 

seu interesse e aumentando o valor atribuído à empreitada do casal.  

 

Je ne peux pas définir la valeur et l’intérêt de notre entreprise. D’une certaine façon, elle 

ressortit à la mise en images effrénée de l’existence qui, de plus en plus, caractérise l’époque. 

Photo, écriture, à chaque fois il s’est agi pour nous de conférer davantage de réalité à des 

moments de jouissance irreprésentables et fugitifs. De saisir l’irréalité du sexe dans la réalité 

des traces. Le plus haut degré de réalité, pourtant, ne sera atteint que si ces photos écrites se 

changent en d’autres scènes dans la mémoire ou l’imagination des lecteurs. 

(ERNAUX&MARIE, 2005, p. 16) 

 

O jogo seria, então, buscar apreender o inapreensível, representar o que é 

“irrepresentável e fugidio”. Como material real, palpável, para reconstituição da cena, só 

restavam aos amantes os restos, os vestígios do que aconteceu, apreendidos em 

fotografias em que nem sempre são reconhecíveis.  

Há, porém, uma foto no livro que não é mostrada. Trata-se da única foto em que 

um corpo aparece, o de Marc Marie. Na verdade, uma parte do corpo de Marc Marie, seu 

sexo: “Sur la photo, on ne voit de M., debout, que la partie du corps comprise entre le 

bas de son pull gris, à larges côtes torsadées, tombant au ras de la toison rousse, et le 

milieu des cuisses (...). Le sexe de profil est en érection” (ERNAUX&MARIE, 2005, p. 
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19). Trata-se da primeira foto descrita no livro e é seguida de uma narrativa, em que 

Ernaux expõe as circunstâncias em que o casal se conheceu. A imagem do sexo ereto é 

tão direta e desconcertante quanto a forma como Ernaux declara ao homem que acabou 

de conhecer que em breve será operada por causa de um câncer no seio: “Au cours du 

repas je lui ai dit ‘J’aimerais vous emmener à Venise’ et ajouté aussitôt ‘Mais je ne peux 

pas en ce moment parce que j’ai un cancer du sein, je vais être opérée la semaine 

prochaine, à l’Institut Curie” (ERNAUX&MARIE, 2005, p. 21). 

Usando os termos emprestados do texto “Le message photographique” de Barthes, 

Michèle Bacholle-Bošković faz um estudo do uso da fotografia na obra de Annie Ernaux, 

partindo da ideia de que ela pode conter dois tipos de mensagens, a “mensagem denotada” 

e a “mensagem conotada”. Em Ernaux, a mensagem denotada, a fotografia em si, estaria 

totalmente ausente de seus textos anteriores a L’usage de la photo. Porém, mesmo quando 

a autora recorre à inserção de fotografias em sua forma visual, como faz em L’usage de 

la photo e no Photo-journal da edição Quarto, elas vêm acompanhadas de textos escritos. 

São as fotografias em prosa que, muito mais frequentemente, aparecem nos livros de 

Annie Ernaux. Presentes em sua obra desde La place, elas reforçam a ideia de que, a partir 

desse livro, a autora abandona a postura romanesca para dedicar-se à autobiografia, já que 

a fotografia teria o papel de atestar a realidade. 

Partindo das classificações feitas por Sylvie Jopeck em La photographie et 

l’(auto)biographie (2004), Bacholle-Bošković nos lembra os vários tipos de fotos que 

aparecem em Annie Ernaux, “retratos de amador”, “retratos profissionais”, “retratos de 

grupo”, “retratos de pessoa sozinha”, “retrato psicológico”, “retrato sociológico”, “foto 

tirada sur le vif”, “foto que remontam ao passado” etc. (BACHOLLE-BOŠKOVIĆ, 2011, 

p. 65-66). 

Bacholle-Bošković compara a atitude de Ernaux, a propósito de sua foto com a mãe 

em Les années – ela permite a publicação da foto na capa de um livro de crítica literária 

sobre sua obra (THUMEREL) –, com a atitude de Barthes em relação à foto do jardim de 

inverno. 

 

Confiando a Thumerel essa foto dela com sua mãe, ela volta a essa imagem e essa verdade 

de Une femme. (...) Esta é a imagem que a autora deseja que o leitor guarde na memória, não 

a imagem da mulher demente, nem a imagem da mulher de camisola suja (segunda imagem 

de La Honte). Dessa forma, Ernaux expõe essa foto – e sua mãe – o que Barthes recusava-se 

a fazer em relação à sua.102(BACHOLLE-BOŠKOVIĆ, 2011, p. 68) 

                                                           
102 Texto no original: En confiant à Thumerel cette photo d’elle avec sa mère, elle revient à cette image et cette vérité 

d’Une femme. (...) Voilà l’image que l’auteure souhaite que le lecteur garde en tête, non l’image de la femme démente, 
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Fato é que, mesmo recorrendo inúmeras vezes a imagens, seja somente 

descrevendo-as como em Les années ou também as mostrando como em L’usage de la 

photo, Annie Ernaux nunca abre mão do texto. É somente através da escrita que a autora 

consegue organizar, explicar a realidade, dando-lhe a forma que lhe convém, ou a forma 

que, para ela, melhor se adapta à experiência relatada. Mesmo em L’usage de la photo, 

livro que traz a palavra fotografia inclusive em seu título, Ernaux precisa recorrer à escrita 

para “lhe dar forma”. 

 

Pendant plusieurs mois, nous nous sommes contentés de prendre des photos, de les regarder 

et les accumuler. L’idée d’écrire à partir d’elles a surgi un soir en dînant. Je ne me rappelle 

pas qui l’a eue en premier mais nous avons su aussitôt que nous avions le même désir de lui 

donner forme. (ERNAUX, 2005, p. 15, grifo nosso) 

  

                                                           
ni l’image de la femme à la chemise de nuit souillée (deuxième image de La Honte). Ce faisant, Ernaux expose cette 

photo – et sa mère – à ce que Barthes se refusait de faire vis-à-vis de la sienne. 
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CONCLUSÃO 

  

Os textos de Annie Ernaux trazem histórias vividas e sentidas em seu próprio corpo, 

ou observadas e ouvidas a partir do outro (de outros), próximos ou não, familiares ou 

desconhecidos. Experiências que, de qualquer forma, a atravessaram, ficaram marcadas 

em sua memória que, por sua vez, teve sua marca registrada em seus escritos. Sua obra 

não é, porém, simples registro de uma memória. Primeiro, porque sua preocupação tem 

sido trazer à tona algo que seja mais coletivo do que individual, mais impessoal do que 

pessoal. Segundo, porque a memória é normalmente trabalhada, a fim de construir algo 

novo e contribuir, como diz a autora, para “a subversão dos valores dominantes do 

mundo”. 

Ao fim deste trabalho de pesquisa, percebi que foram sobretudo os escritos de Annie 

Ernaux, em toda sua diversidade – narrativas, diários, ensaios, entrevistas – que guiaram 

e influenciaram minhas reflexões, meu entendimento não só sobre sua obra, mas sobre a 

literatura em geral. A leitura de alguns sociólogos, críticos, filósofos, que certamente 

contribuiu para formatar minhas percepções, deu-se, sempre, à luz das ideias da própria 

autora, sobre política, literatura, autobiografia, realidade social, feminismo. 

Muitas perguntas me instigavam no início deste percurso. Talvez as principais 

tenham sido: Qual o fio condutor da obra de Annie Ernaux? Quais são os principais temas 

abordados pela autora? Com que corpus trabalhar a partir da escolha de um tema 

específico? Ciente do hibridismo intrínseco a todo texto literário, há ainda o interesse em 

classificar seus textos em gêneros? Como separar o real da ficção, sua vida e sua obra, se 

não há biografias sobre a autora e tudo que sabemos de sua vida foi dito/escrito por ela 

mesma? 

À medida que me apropriava da heterogeneidade da obra de Annie Ernaux, dei-me 

conta de que as principais questões levantadas pela autora, a relação classe dominante-

classe popular, a posição da mulher na sociedade, o papel da educação escolar e religiosa 

nos hábitos e comportamentos, os sentimentos de humilhação, vergonha e revolta, 

característicos dos dominados, todas essas questões permeavam grande parte de seus 

textos, dificultando o recorte de um corpus a partir de uma questão particular. Daí a 

escolha por estruturar este trabalho levando em consideração mais a forma do que a 

matéria dos textos de Annie Ernaux. 

A tentativa de classificar seus textos em gêneros foi, porém, problemática. Ao 

procurar, para cada livro que escreve, a sua forma mais adequada, a sua poética mais 
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justa, Ernaux acaba inovando ou transformando os gêneros já conhecidos, surpreendendo, 

gerando reflexões e reações de toda ordem. Sua obra reflete uma busca constante por 

experimentar, inovar, transgredir, muito mais do que seguir modelos. Philippe Lejeune 

parece estar falando de Annie Ernaux quando declara que Jean-Jacques Rousseau, antes 

de se tornar o modelo mais citado de autobiografia, criou ele mesmo formas novas. 

Rousseau, o exemplo paradigmático da autobiografia, assim como Annie Ernaux, buscou 

uma linguagem nova, um equilíbrio entre forma e matéria que seria condizente com o seu 

projeto. Para Lejeune, “se Rousseau é um ‘modelo’, é um modelo de experimentação: ele 

praticou, e praticamente inventou, quatro formas diferentes de autobiografia (carta, 

narrativa, diálogo, devaneio) e proclamou a absoluta necessidade de inovar.”103 

(LEJEUNE, 2007, p. 25) 

Da mesma forma, Dominique Viart compara Ernaux com as vanguardas; com a 

diferença de que as vanguardas produzem “o novo pelo novo”, enquanto que, em Ernaux, 

trata-se de perseguir a forma ideal para a matéria em questão. Por isso, termos são muitas 

vezes inventados, por ela e pelos críticos, para nomear suas produções. Uma “flutuação 

de conceitos” que é condizente com sua obra, sempre em movimento. (VIART, p. 41-42) 

Este trabalho procura mostrar, porém, que a dificuldade de adequação a um gênero 

específico não torna infrutífera a tentativa de aproximação dos textos de Annie Ernaux a 

modelos tradicionais, como a autobiografia, a biografia, o romance biográfico, o diário. 

Além da flutuação entre gêneros, a obra de Annie Ernaux movimenta-se 

constantemente entre a vida privada e a literatura. Ao usar suas experiências pessoais e 

reais como matéria bruta de seus escritos, histórias narradas e vividas embaralham-se, 

tornando improdutiva e frustrante qualquer tentativa de separação entre realidade e ficção, 

entre a escrita testemunhal e o romance. Ao longo da pesquisa, optei, então, por 

considerar todos os seus textos como parte de sua obra literária, ou seja, do seu projeto 

de escrita, que se mostra, incontestavelmente, comprometido com a História e a realidade 

social. A autora revela uma preocupação constante em deixar registrado um vestígio, uma 

verdade, mesmo que subjetiva, de seu tempo, sua geração, sua classe social e sua condição 

de mulher. Como diz a autora, no final de Les années, sua escrita tem, sim, uma 

finalidade: “Sauver quelque chose du temps où l’on ne sera jamais”. 

O meu objetivo primeiro do doutorado – estudar a autobiografia em Annie 

Ernaux –, que me pareceu, em princípio, simples demais, revelou-se, porém, bastante 

                                                           
103 Texto original: Si Rousseau est un “modèle”, c’est un modèle d’expérimentation: il a pratiqué, et quasiment inventé, 

quatre formes différentes d’autobiographie (lettre, récit, dialogue, rêverie) et proclamé l’absolue nécessité d’innover. 
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complexo, desmantelando concepções que tinha a respeito não só de autobiografia, mas 

da literatura, como um todo. Entendi que mesmo os escritos que não se apresentam sob a 

forma de narrativa, como ensaios, entrevistas, diários, podem trazer a intensidade, a 

dramaticidade, a poesia esperadas, normalmente, apenas de uma obra literária. 

Enfim, talvez minha principal descoberta tenha sido de que não só as fronteiras 

entre os gêneros literários são móveis e embaçadas, mas também entre literatura e outros 

gêneros textuais, entre literatura e outras artes, entre literatura e ciência. Essas 

misturas/associações/diálogos acontecem tanto pelo trabalho de escrita, quanto pelo 

trabalho de leitura, pois o leitor também incorpora ao texto sua história, seus modelos, 

sua arqueologia. A escrita sobre a escrita de uma autora como Annie Ernaux acaba sendo, 

então, uma forma de transformar e salvar o acontecimento que foi a sua obra. 
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