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RESUMO 

 

Esta tese tem por corpus quatro narrativas autobiográficas sobre abortos realizados na França: 

Ravages [Devastações] (1955) de Violette Leduc, L’événement [O Acontecimento] (2000) de 

Annie Ernaux, Dix-sept ans [Dezessete anos] (2015) de Colombe Schneck e Une femme sur 

trois: des mots sur l’IVG [Uma mulher a cada três: palavras sobre a IVG] [2015] de Nathalie 

Carron-Lanzl. Também as obras La Bâtarde [A bastarda] (1964) de Violette Leduc e Les 

armoire vides [Os armários vazios] (1974) de Annie Ernaux compõem este corpus, por 

compartilharem a mesma temática. São autoras de diferentes gerações e origens sociais, que 

narram vivências clandestinas, Ernaux e Leduc, e legais, Schneck e Carron-Lanzl, tendo 

realizado seus abortos após a legalização pela lei Veil de 1975. Na publicação original de 

Ravages, a autora narra os diferentes momentos da vida amorosa da protagonista Thérèse 

(primeiro nome civil de Leduc), culminando em seu aborto clandestino que quase a leva à 

morte. Em La Bâtarde (1964), sua primeira obra assumidamente autobiográfica, retoma o 

aborto narrado primeiramente em Ravages, cujo pacto de leitura parece se estabelecer de modo 

fantasmático, realizando-se no espaço autobiográfico. Na narrativa autobiográfica de 

L’événement (2000), Annie Ernaux conta seu aborto clandestino praticado na França em 1964, 

buscando tornar comunicável a violência sofrida e dar à experiência uma dimensão política e 

social, tendo já narrado seu aborto na obra de pacto ficcional Les Armoires Vides. Colombe 

Schneck publica, em 2015, Dix-sept ans, narrativa referencial sobre seu aborto, realizado 

legalmente em 1984. Como relata Schneck, a motivação para sua escrita nasceu de uma 

entrevista de Ernaux, na qual afirma a importância de se romper o silêncio e narrar a 

experiência, contribuindo para que essa realidade vivida pelas mulheres não seja esquecida. 

Também Nathalie Carron-Lanzl publica uma narrativa sobre seus abortos legais, tendo por 

particular a vivência de três IVGs em diferentes momentos de sua vida e sob diferentes 

circuntâncias. O aborto é ainda uma temática tabu, em desacordo com os preceitos morais e 

religiosos, visto como uma anormalidade, ignorando-se que a norma também representa uma 

produção artificial do poder. Vale lembrar que realizar um aborto no início dos anos 1960, como 

fizeram Ernaux e Leduc, era também um crime. Trata-se, desse modo, de narrativas sobre um 

tema interdito, ainda que não mais juridicamente, no discurso, que apresenta uma dimensão 

pessoal e coletiva. Assim, objetivo desta análise crítica é a produção de conhecimento sobre as 

obras de autoras que se tornam sujeitos da própria experiência através da escrita, narrando uma 

vicência comum a diferentes mulheres que permanece, no entanto, excluída da História oficial.  

PALAVRAS-CHAVE: Violette Leduc; Annie Ernaux; Colombe Schneck; Nathalie Carron-

Lanzl; Escrita de Mulheres; Aborto; Autobiografia; Testemunho; Trauma 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

RÉSUMÉ 

 

Cette thèse a pour corpus quatre récits autobiographiques sur les avortements réalisés en 

France : Ravages (1955) de Violette Leduc, L'événement (2000) d'Annie Ernaux, Dix-sept ans 

(2015) de Colombe Schneck et Une femme sur trois : des mots sur l'IVG (2015) de Nathalie 

Carron-Lanzl. Aussi les œuvres La Bâtarde (1964) de Violette Leduc et Les armoire vides 

(1974) d'Annie Ernaux composent ce corpus, pour partager le même thème. Ce sont des 

auteures de générations et d'origines sociales différentes, qui racontent des expériences 

clandestines, Ernaux et Leduc, et juridiques, Schneck et Carron-Lanzl, qui ont pratiqué leurs 

avortements après la légalisation par la loi Veil de 1975. Dans la publication originale de 

Ravages, l'auteure raconte les différents moments de la vie amoureuse de la protagoniste 

Thérèse (prénom civil de Leduc), aboutissant à son avortement clandestin lors duquel elle a 

failli mourir. Dans La Bâtarde (1964), son premier ouvrage autobiographique, elle reprend 

l'avortement raconté premièrement dans Ravages, dont le pacte de lecture semble s'établir de 

manière fantasmatique, se déroulant dans l'espace autobiographique. Dans le récit 

autobiographique de L'événement (2000), Annie Ernaux raconte son avortement clandestin 

pratiqué en France en 1964, cherchant à rendre communicable les violences subies et à donner 

à l'expérience une dimension politique et sociale, ayant déjà raconté son avortement dans 

l'œuvre de pacte fictionnel Les Armoires Vides. Colombe Schneck publie, en 2015, Dix-sept 

ans, un récit référentiel sur son avortement, réalisé légalement en 1984. Comme le déclare 

Schneck, la motivation de son écriture est venue d'une interview d'Ernaux, dans laquelle elle 

affirme l'importance de rompre le silence et de raconter l'expérience, et contribuer à ce que cette 

réalité vécue par les femmes ne soit pas oubliée. Nathalie Carron-Lanzl publie également un 

récit sur ses avortements légaux, sa particularité est d’avoir eu l'expérience de trois IVG à 

différents moments de sa vie et dans de différentes circonstances. L'avortement est toujours un 

sujet tabou, en contradiction avec les préceptes moraux et religieux, vu comme une anomalie, 

quand on ignore que la norme représente aussi une production artificielle du pouvoir. Il convient 

de rappeler que l'avortement au début des années 1960, comme l'ont fait Ernaux et Leduc, était 

également un crime. De cette manière, ce sont des récits de dimension personnelle et collective 

sur un thème interdit, bien que non juridiquement, dans le discours. Ainsi, l'objectif de cette 

analyse critique est la production d’un savoir sur les œuvres des auteures qui deviennent les 

sujets de leurs propres expériences par l'écriture, racontant une expérience commune à 

différentes femmes qui demeure cependant exclue de l'histoire officielle. 

MOTS-CLÉ : Violette Leduc ; Annie Ernaux ; Colombe Schneck ; Nathalie Carron-Lanzl ; 

Écriture de femmes ; Avortement ; Autobiographie ; Témoignage ; Trauma 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

The corpus of this thesis are four autobiographical narratives about abortions performed in 

France : Ravages (1955) by Violette Leduc, L'événement (2000) by Annie Ernaux, Dix-sept ans  

(2015) by Colombe Schneck and Une femme sur trois: des mots sur l'IVG (2015) by Nathalie 

Carron-Lanzl. Also the works La Bâtarde (1964) by Violette Leduc and Les armoires vides 

(1974) by Annie Ernaux are part of this corpus, for sharing the same theme. They are authors 

of different generations and social origins, who narrate clandestine experiences, Ernaux and 

Leduc, and legal ones, Schneck and Carron-Lanzl, who performed their abortions after the 

legalization by the Veil law of 1975. In the original publication of Ravages, the author narrates 

the different moments in the love life of the protagonist Thérèse (Leduc's first civil name), 

culminating in her clandestine abortion that almost leads to her death. In La Bâtarde (1964), 

her first admittedly autobiographical work, she resumes the abortion narrated first in Ravages, 

whose pact of reading seems to be established in a fantasmatic way, taking place in the 

autobiographical space. In L'événement's autobiographical narrative (2000), Annie Ernaux 

retells her clandestine abortion practiced in France in 1964, seeking to make the violence 

suffered communicable and to give the experience a political and social dimension, she already 

written her abortion in the fictional pact Les Armoires Vides. Colombe Schneck publishes, in 

2015, Dix-sept ans, a reference narrative about her abortion, legally carried out in 1984. As 

Schneck reports, the motivation for her writing came from an interview by Ernaux, in which 

she affirms the importance of breaking silence and narrate the experience, contributing so that 

this reality lived by women is not forgotten. Nathalie Carron-Lanzl also publishes a narrative 

about her legal abortions, having in particular the experience of three IVGs at different times in 

her life and under different circumstances. Abortion is still a taboo subject, at odds with moral 

and religious precepts, seen as an abnormality, ignoring the fact that the norm also represents 

an artificial production of power. It is worth remembering that doing an abortion in the early 

1960s, as Ernaux and Leduc did, was also a crime. In this way, they are narratives about an 

interdicted theme, although no longer legally, in the discourse, which have a personal and 

collective dimension. Thus, the objective of this critical analysis is the production of knowledge 

about the works of authors who become subjects of their own experience through writing, 

narrating an experience common to different women that remains, however, excluded from 

official history. 

KEYWORDS: Violette Leduc; Annie Ernaux; Colombe Schneck; Nathalie Carron-Lanzl; 

Women’s writing; Abortion; Autobiography; Testimony; Trauma 
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“It's a strange grief but it's grief 

Look at all the women in the street 
You know the statistics, Jill 

Even though they may not help 
Isn't it amazing 

How we can never tell 
Who is in an identical hell” 

Amanda palmer, A voicemail For Jill 

 
« Quiconque se mettra entre 
mon existence et mon ventre 
n'aura que mépris ou haine 

me mettra au rang des chiennes 
C'est une bataille lasse  

qui me laissera des traces  
mais de traces je suis faite  
et de coups et de défaites » 

 
Anne Sylvestre, Tu n’as pas de nom 

 
« À chaque moment du temps, à côté de ce que les 

gens considèrent comme naturel de faire et de dire, à 
côté de ce qu’il est prescrit de penser, autant par les 

livres, les affiches dans le métro que par les histoires 
drôles, il y a toutes les choses sur lesquelles la société 

fait silence et ne sait pas qu’elle le fait, vouant au 
mal-être solitaire ceux et celles qui ressentent ces 

choses sans pouvoir les nommer. Silence qui est brisé 
un jour brusquement, ou petit à petit, et des mots 

jaillissent sur les choses, enfin reconnues, tandis que 
se reforment, au-dessous, d’autres silences » 

 
Annie Ernaux, Les années 

 

 

 



 
 

 
 

AGRADECIMENTOS 

 

 Em meu percurso acadêmico, fui profundamente marcada pelas geniais intelectuais 

mulheres que cruzei, particularmente duas figuras que gostaria de agradecer aqui, por quem 

nutro profundo respeito e admiriação. Primeiramente, a Prof. Drª Eurídice Figueiredo que me 

acompanhou nesses quatro anos de doutorado. Sinto-me extremamente honrada pelo privilégio 

de ter vivido esses anos sob sua orientação e aprendizado. Ter sido orientada por uma intelectual 

e feminista brilhante foi determinante para que pudesse encontrar minha voz e produzir esta 

tese. Todos os encontros de orientação e conversa sempre me trouxeram grandes reflexões e 

ensinamentos. Sua leitura atenta me possibilitou encontrar uma forma para minhas ideias e, por 

isso, acima de tudo, agradeço à professora. Outra figura determinante para ter chegado aqui foi 

minha orientadora de mestrado, a Prof. Dr.ª Jovita Maria Gerheim Noronha, quem desde a 

graduação despertou em mim a curiosidade pelo mundo da pesquisa acadêmica. Guardo a 

certeza de que ter podido ser aluna e orientanda desta professora foi o que me permitiu ver-me 

como alguém capaz de participar ativamente do mundo da criação através da crítica literária. 

Eurídice e Jovita são para mim exemplos que traduzem perfeitamente o que é ser um professor 

e intelectual engajado. 

Em seguida, agradeço a Prof. Drª Laura Barbosa de Campos, apesar de nunca ter sido 

sua aluna formalmente, vejo-a também como minha professora, alguém que desde o primeiro 

encontrou incentivou-me a dar o melhor de mim, sempre oferecendo-me conselhos sábios que 

me foram necessários para o amadurecimento intelectual e pessoal em todos esses anos de 

formação. Agradeço também à professora por ter sido parte de minha banca de qualificação, 

pela leitura atenta, pelas obras indicadas e por integrar minha banca de defesa. 

À Prof. Drª Silvina Carrizo, expresso também meus mais sinceros agradecimentos pela 

participação em minha banca de qualificação e de defesa, pela leitura, pelas indicações e por 

todos os comentários e provocações que fizeram interrogar-me sobre o meu lugar de mulher 

latino-americana ao escrever esta tese. 

Agradeço também à Prof. Márcia de Almeida, com quem, também desde a graduação, 

pude aprender sobre a pesquisa, especialmente na área da literatura de mulheres, com 

indicações de leitura imprescindíveis para a formação de meu pensamento crítico feminista. 

Sou grata também a professora por ter gentilmente aceitado o convite para participação de 

minha banca de defesa. 



 
 

 
 

Expresso também minha gratidão à Prof. Claudia Amigo Pino por ter aceitado participar 

de minha banca de defesa. 

Agradeço à Prof. Dr.ª Carine Trévisan por ter aceitado me orientar durante o Doutorado 

Sanduíche na Université Paris-Diderot entre 2018 e 2019, possibilitanto também o contato e 

entrevista com a autora Colombe Schneck, a quem também agradeço a entrevista. 

Agradeço à autora Nathalie Carron-Lanzl que, gentilmente, me concedeu também uma 

entrevista, sempre aberta a discutir sobre o tema. 

Agradeço à Capes pela bolsa de financiamento de pesquisa que possibilitou minha 

dedicação à minha pesquisa. Agradeço igualmente à FAPERJ, pela concessão da bolsa de 

Doutorado Sanduíche durante um ano na França – realizando, assim, meu grande sonho. 

Há mais duas mulheres determinantes para minha formação que necessito agradecer: minha 

mãe e minha irmã. Elizabeth, minha mãe, era dessas feministas que não empregavam muito a 

palavra feminismo, mas que sempre lutaram por sua independência e pela independência de 

outras mulheres. Sei o quanto ela resistiu à dominação masculina e ao “destino” de classe para 

se tornar a grande mulher que é e me sinto abençoada por ser sua filha. Minha irmã, Irene, foi 

provavelmente a primeira pessoa que me falou de resistência, de luta de classes, de feminismo.  

Nosso laço é mais que sanguíneo, escolhemos essa irmandade que nos une e fortalece. Nós três 

somos mais que família, somos aliadas. 

Agradeço também a todas minhas companheiras do Coletivo Maria Maria em Juiz de Fora, 

com quem tanto aprendi, que tanto me fortaleceram. São já dez anos de movimento ao lado 

dessas mulheres que me fazem sempre lembrar que a teoria não vale de nada sem prática. Cada 

encontro para mim nesse contexto foi importante, porém nomeio aqui quatro militantes a quem 

gostaria de agradecer especialmente por cada troca, conversa, ideia, grito, resistência: Carina, 

Carol Radd, Laiz e Mônica. 

Agradeço meu querido Léo que me ensinou e incentivou a dar os primeiros passos na língua 

francesa e na cidade das luzes (e, depois, a continuar pensando com minhas próprias pernas). 

Agradeço ao Arthur por sempre ter me apoiado, motivado e acreditado em mim, mesmo 

quando eu duvidava ser capaz, dando forças para conseguir realizar essa empreitada. 

Agradeço à minha querida Chris Wendy que me acolheu em sua casa no Rio de Janeiro 

para que eu pudesse realizar meus estudos.  

Agradeço à minha companheira de doutorado Margarete dos Santos, querida amiga com 

quem dividi tantos momentos no Doutorado Sanduíche em Paris, sempre me ensinando, 

apoiando e escutando. 



 
 

 
 

Agradeço ao Ph e ao Cláudio, um não podeia ser mais diferente que o outro, mas os dois 

juntos representam para mim o que é ser amigo, o que é crescer junto, estar junto separado, 

cuidar por cuidar, perdoar, motivar, escutar. Obrigada por sempre terem estado lá quando 

precisei nesses quatro anos de opiniões, força, conselhos e apoio moral e por me fazerem rir de 

tudo depois de chorar bastante. 

Agradeço também a Alice, esse encontro que me deu a energia de que precisava no último 

ano deste doutorado, o fatídico 2020, quem desde a primeira palavra me fez acreditar que 

conseguiria passar por tudo isso – e deixou tudo mais leve por saber poder contar com ela, 

minha artista preferida. 

Je remercie à Hugo, la renaissance que j’ai vécue lors de notre rencontre, le regard qui m’a 

sauvé de moi, l’amour qui a résisté l’attente à 10 000 km, la résilience.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

SUMÁRIO 

 

 

 

 

1. Introdução.......................................................................................................................p. 11 

 

2. Para pensar a categoria “mulheres”: (des)estabilizando conceitos............................p. 23 

 

3. Escrita e contaminação da ordem social.......................................................................p. 49 

3.1 Violette Leduc: “devastações” de uma “bastarda”...................................................p. 49 
3.2 Annie Ernaux: “uma experiência humana total”......................................................p. 58 

3.3 Colombe Schneck: “não é do meu feitio estar grávida...”........................................p. 70 
3.4 Nathalie Carron-Lanzl: “IVG, um direito fundamental”..........................................p. 73 

 

4. Aborto e Maternidade....................................................................................................p. 81 

4.1 A reprodução social .............................................................................................p. 81 

4.2 O mito materno: Eva e Lilith...............................................................................p. 96 
 
5. Tecendo redes literárias................................................................................................p. 114 

5.1 O “eu” e seus encontros......................................................................................p. 115 
5.2 Da transmissão pela rede....................................................................................p. 125 

5.4 Literatura patchwork .........................................................................................p. 132 
4.4.1 (Est)ética do fragmento.......................................................................p. 139 

 

6. Entre o indizível e a necessidade de dizer...................................................................p. 151 

6.1 (Re)escrever o trauma........................................................................................p. 152 

 6.2 Corpos melancólicos..........................................................................................p. 162 
 6.3 Cortar o cordão umbilical................................................................................p. 174
   

 

7. Autobiografia e Testemunho.........................................................................................p. 190 

  
8. Narrativas clandestinas.................................................................................................p. 212 

8.1 Conhecimento histórico dos fragmentos............................................................ p. 212 

8.2 “Basta escutar as mulheres”? ............................................................................ p. 217 
8.3 L’avortée inconnue............................................................................................ p. 239 

 

9. Considerações Finais.....................................................................................................p. 247 

 

10. Anexo............................................................................................................................p. 249 

 

11. Referências...................................................................................................................p. 256



11 
 

1. Introdução 

 

 

A proposta deste trabalho é analisar as narrativas autobiográficas sobre abortos de quatro 

autoras francesas: Violette Leduc (1907-1972), Annie Ernaux (1940-), Colombe Schneck 

(1966-) e Nathalie Carron-Lanzl (1975-). O corpus francês foi escolhido pela presença de 

narrativas sobre a temática antes e depois da legalização, em 1975. O corpus de análise desta 

tese são as obras: Ravages [Devastações] (1955) de Violette Leduc, L’événement [O 

Acontecimento] (2000) de Annie Ernaux, Dix-sept ans [Dezessete anos] (2015) de Colombe 

Schneck e Une femme sur trois: des mots sur l’IVG [Uma mulher a cada três: palavras sobre a 

IVG1] [2015] de Nathalie Carron-Lanzl. Também as obras La Bâtarde [A bastarda] (1964) de 

Violette Leduc e Les armoire vides [Os armários vazios] (1974) de Annie Ernaux compõem, 

em menor grau, este corpus, por compartilharem a mesma temática. São autoras de diferentes 

gerações e origens sociais, ligadas pela presença de uma narrativa detalhada dos abortos das 

personagens principais.  

A motivação desta pesquisa fora, sobretudo, a resposta à escassez de produção crítica sobre 

o aborto na literatura de mulheres. A temática me acompanha desde o mestrado, quando produzi 

uma dissertação dedicada interamente à L’événement2. A análise de como as escritoras 

francesas do século XX e XXI vêm abordando a escrita do aborto em suas autobiografias se 

mostrou um ponto de confluência entre minha prática acadêmica e política, na qualidade de 

pesquisadora e feminista. São narrativas cujo estudo é inseparável de questões relacionadas ao 

corpo, à memória pessoal e coletiva, e à transmissão de uma experiência da ordem do interdito. 

Como esta pesquisa foi guiada, desde de sua gênese, por uma perspectiva da crítica feminista 

contemporânea, não busco aqui uma voz totalizadora sobre as experiências de aborto, tampouco 

sobre a literatura de mulheres. A análise crítica apresentada tem por referência a prática da 

interação e diálogo entre diferentes autoras e teorias, filiando-se à epistemologia feminista de 

Donna Haraway (1988). Nessa perspectiva, destaco meu lugar de produção: mulher, cisgênera, 

militante feminista e brasileira que analisa obras literárias produzidas no contexto francês. 

Ademais, ressalto que o tema do aborto requer situar, igualmente, quais os corpos que 

vivenciam, normalmente, a experiência: aqueles que pertencem, segundo o discurso normativo, 

 
1 Sigla francesa para Interrupção Voluntária da Gravidez, como passam a se chamar o aborto a partir da 

legalização. 
2 Em 2017, defendi minha dissertação de mestrado entitulada  L’événement de Annie Ernaux: uma escrita dos 

limites, sob a orientação de Jovita Maria Gerheim Noronha, pelo Programa de Pós-Graduação em Estudos 

Literários da UFJF. 
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à categoria “mulheres” designada, em um ponto de vista biologizante, por seu dever de 

maternidade e cuidado, segundo a lógica da reprodução social. 

A temática explorada nessas narrativas vai de encontro à norma social e sua interdição e 

criminalização constituem um assunto atual e intimamente relacionado aos aparatos de 

dominação de gênero. Assim, a análise e divulgação de produções literárias referenciais sobre 

o tema se fazem necessárias para a ampliação do debate, colocando em questão a 

clandestinidade da experiência, muitas vezes vivida de forma violenta e traumatizante.  

Se na França o aborto fora legalizado em 1975, com mudanças na lei desde então que 

tendem a deixar o processo mais simples e acessível para as mulheres, no Brasil a prática 

continua criminalizada. É em 1974 que Simone Veil profere seu célebre discurso na Assembleia 

Nacional Francesa, majoritamente composta por homens, em defesa de uma lei mais justa de 

descriminalizaçãoa do aborto, sublinhando a responsabilidade do Estado em relação aos tantos 

abortos clandestinos e perigosos praticados até então. Hoje, a Interrupção Voluntária da 

Gravidez (IVG) até a décima segunda semana de gravidez (quatorze semanas de amenorreia) é 

um direito no território francês, reembonsável inteiramente pelo seguro de saúde ao qual todo 

cidadão francês tem acesso. É possível encontrar todas as informações necessárias no site3 do 

governo francês dedicado à questão, assim como dossiers atualizados, contatos, instruções e 

informações sobre o aborto e a contracepção. Os centros de Planificação ou Educação familiar 

e o Planning Familial são os principais responsáveis pelas informações, acolhimento e 

encaminhamento de IVGs no território francês. O segundo é uma organização feminista que 

continua a lutar pela garantia do direito ao aborto e sua democratização, denunciando, dentre 

oustros, o fechamento de centros de IVG e a cláusula de consciência do código deontológico 

medical – que permite que o profissional se recuse a realizar o procedimento caso vá contra 

suas convicções pessoais. No que tange o contexto francês de produção literária sobre a questão, 

a temática, antes do século XX, já perpassava algumas obras de autores de prestígio, como o 

romance naturalista Nana (1880) de Émile Zola, em que a personagem principal, uma prostituta, 

realiza um aborto. Ainda que o tema tenha sido abordado, fora apenas em obras escritas por 

homens, que reproduzem a imagem das mulheres como heroínas de dupla natureza, delicada e 

ardilosa, bela e assustadora, admirável e sórdida, etc, como já ressaltara Virginia Woolf. 

Durante o século XX, as mulheres lutaram também para ocupar o espaço da literatura, 

tornando-se autoras de suas próprias histórias e, nas últimas décadas, elas têm produzido cada 

 
3 Endereço web: https://ivg.gouv.fr/ (visitado dia 10 de dezembro de 2020) 

https://ivg.gouv.fr/
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vez mais, tanto na França como no Brasil. Como pontua Eurídice Figueiredo, em Por uma 

crítica feminista: leituras transversais de escritoras brasileiras (2020), 

[...] as mulheres deixam de ser faladas pelos autores e passam a falar à 
sua maneira, expressando ansiedades e expectativas, tensões e conflitos 
familiares, relações abusivas, medo, vergonha e raiva, mas também 
afeto amor e amizade. Tornam-se, assim, sujeitos de sua voz e de suas 
decisões, fogem do vitimismo e enfrentam os desafios, inclusive a 
violência simbólia e física. (p. 354) 

 

Essa tomada da palavra pelas mulheres fez com que temas antes considerados sujos ou 

sem importância, por seu aspecto íntimo, passassem a integrar a literatura, apesar da resistência 

da crítica literária clássica. Mesmo que a literatura brasileira não ofereça exemplos de obras de 

cunho autobiográfico que narram abortos – com exceção de Pagu, que alude metonimicamente 

ao aborto praticado em sua autobiografia – o tema se faz presente em narrativas ficcionais de 

autoras brasileiras, de modo implícito ou direito, como destacou a pesquisadora em sua obra 

que é também um mapeamento da escrita de mulheres no Brasil. Se Rachel de Queiroz tratou 

já do aborto em As três Marias, publicado em 1939, ainda que de modo indireto, é no século 

XXI que a literatura brasileira contará um maior número de narrativas sobre a temática4. 

A prática do aborto, ou da interrupção voluntária da gravidez, é um crime punido de 

reclusão no Brasil, a não ser nos casos de alto risco de morte da mãe, de anomalias fetais e de 

gravidez decorrente de um estupro. Além da lei punitiva, no Brasil observamos certas 

disposições que parecem se diferenciar do contexto Francês pré-legalização. Tal diferença pode 

ser apontada já pela ausência de narrativas autobiográficas que abordem a temática. Existem 

dois livros publicados no Brasil com relatos de abortos, permitindo vislumbrar o que é para as 

mulheres do país viverem essa prática ainda clandestina: O Aborto (1997), um conjunto de 

relatos (plurais em sua forma e enunciação) recolhidos e organizados por Regina de Castro e a 

publicação da SOF, Somos todas clandestinas (2016), que contém alguns dos relatos retirados 

do blog de mesmo nome. A apresentação do Blog é a seguinte:  

Somos um milhão de mulheres, a cada ano. Somos casadas, solteiras, 
divorciadas e viúvas. Somos negras, brancas, indígenas. Somos adolescentes, 
jovens e adultas. Somos trabalhadoras, estudantes, desempregadas. Professoras, 
sociólogas, publicitárias, empregadas domésticas, jornalistas, prostitutas, 
advogadas, enfermeiras. Somos filhas, somos mães. Somos mulheres em 
marcha, estamos Clandestinas e seremos Livres! 

 
4 Como demonstra o levantamento de Eurídice Figueiredo (2020, p, 232), citando dez autoras que escreveram 

sobre abortos em romances e contos publicados a partir dos anos 2000. 
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No Blog, figuram testemunhos publicados anonimamente por mulheres que realizaram 

abortos ilegais no Brasil e desejam compartilhar o que viveram, de modo a lutar pela 

legalização da prática. Provavelmente, o relativo silêncio sobre a temática está relacionado à 

criminalização do aborto em nosso país, bem como ao tabu da temática. Sendo assim, o 

contexto francês permite um olhar para tramissão narrativa da experiência por aquelas que a 

viveram antes e depois da legalização, possibilitando a análise do processo de tomar a palavra 

e narrar a própria vivência em diferentes contextos históricos.  

Como é possível observar pelas narrativas, em se tratando da realização do aborto – seja 

ele clandestino ou garantido pelo Estado –, a condição social da mulher age diretamente no 

modo como viverá a intervenção. Nas obras estudadas, o aborto ilegal é realizado por duas 

mulheres de origem social dominada, Violette Leduc e Annie Ernaux, de modo que a falta de 

dinheiro e de capital simbólico (por exemplo, o contato de médicos e clínicas dispostas a 

realizar a prática ilegal), leva-as a procurarem as fazedoras de anjos5, realizando abortos de 

risco e insalubres. Colombe Schneck, em 1984, pode realizar, como escreve, um aborto legal, 

seguro e bem assistido, em uma clínica parisiense. O mesmo não acontece no caso de Nathalie 

Carron-Lanzl, que vive três abortos legais e seguros no interior da França, porém com 

dificuldades para marcar a intervenção, falta de assistência e julgamento dos médicos. Se o 

contexto francês de legalização ainda aponta para como a classe e origem social das mulheres 

influem nesta vivência, o brasileiro, de interdição e criminalização, evidencia como não só a 

classe, mas também questões relacionadas a raça são inseparáveis da experiência do aborto. 

As principais vítimas da proibição do aborto no Brasil hoje são mulheres negras de classe 

econômica baixa, o que não significa dizer que são apenas essas mulheres que realizam 

intervenções apesar da lei, mas que são elas que devido a falta de capital correm maior risco 

em procedimentos inseguros. Ainda que as escritoras aqui estudadas sejam francesas e 

brancas, considero necessário ressaltar que a dominação e violência vivida pelas mulheres 

nunca é independente de outras dominações, de modo que a defesa do aborto legal, seguro e 

gratuito é uma luta que excede o feminismo. 

A escritora francesa Violette Leduc, apesar de ter sido publicada primeiramente em 1946, 

apenas em 1964 foi bem recebida pelo público, com a publicação de La Bâtarde [A bastarda], 

o que normalmente se atribui ao seu prefácio escrito por Simone de Beauvoir – escritora já 

 
5 Tradução do francês “faiseuse d’anges” que faz referências, provavelmente, a  crença de que os fetos abortados 

se tornam anjos. 
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legitimada na época. No entando, seu primeiro romance, L’Asphyxie [A asfixia] (1946) chamou 

a atenção de escritores como Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre e Jean Genet, mesmo tendo 

passado despercebido pela crítica. Ainda que suas obras precedam a origem do termo 

“autoficção”, a produção de Leduc remete à discussão sobre a escrita autobiográfica e 

autoficcional devido à ambiguidade do pacto proposto em certas obras e à própria leitura 

fortemente referencial feita sobre elas. A publicação de La Bâtarde (1964), La folie en tête 

(1970) e La chasse à l’amour (1973), que formam uma espécie de trilogia autobiográfica da 

autora, contribuiu para essa leitura autobiográfica, apesar de muitas de suas obras terem sido 

publicadas sob a categoria genérica de romance. 

Em 1955, Leduc publica Ravages [Desvastações] (1955) que, em seu texto original, 

narrava os diferentes momentos da vida amorosa da protagonista Thérèse (primeiro nome civil 

de Leduc), desde a descoberta da sexualidade no colégio com Isabelle, sucedida por sua 

relação com Cécile e depois com Marc, com quem vem a se casar, culminando em seu aborto 

clandestino que quase a leva à morte. Apesar de a obra ter sido publicada em 1955, a parte inicial 

foi suprimida pelo editor, considerada escandalosa e obscena por tratar da relação entre duas 

estudantes de modo fortemente erótico. Tal parte viria a ser publicada parcialmente apenas em 

1966, sob o título Thérèse et Isabelle, e, integralmente, somente em 2000. Contudo, essa 

relação com Isabelle foi narrada também em La Bâtarde (1964), obra em que aborda 

novamente o aborto ilegal, ainda que rapidamente, tendo sido narrado anteriormente em 

Ravages, cujo pacto de leitura parece se estabelecer de modo ambíguo e fantasmático, 

realizando-se no espaço autobiográfico6, através de entrevists e declarações da autora, como 

quando afirma, à emissão Variances (12 jan 1970), nunca ter escrito uma ficção pura, por se 

considerar sem imaginação.  

Na versão censurada de Ravages, a autora narra, além das relações amorosas de Thérèse, 

sua tentativa de suicídio e o aborto clandestino realizado aos quase cinco meses de gravidez. 

A narrativa está dividida em três partes, o aborto figura ao final, como culminação do trajeto 

realizado por Thérèse. Vale lembrar que Leduc declarou ter realizado um aborto ilegal, tendo 

assinado em 1971 o “Manifeste des 343”7. Sendo assim, ainda que o pacto autobiográfico não 

 
6 Noção forjada por Philippe Lejeune a partir da atitude de escritores como André Gide e François Mauriac ao 

afirmarem que a “sinceridade” ou a “verdade” estariam mais em seus romances do que nos textos memorialísticos, 

estabelecendo o espaço autobiográfico no qual desejam que sejam lidas suas obras. Desse modo, há uma forma 

indireta de pacto pois “é enquanto autobiografia que se decretou ser o romance mais verdadeiro” (LEJEUNE, 

2014, p. 50).   
7 Um manifesto publicado na revista Le Nouvel Observateur, composto pela assinatura de 343 mulheres célebres 

que reconhecem terem realizado um aborto ilegal. 
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seja proposto, Ravages é a primeira narrativa em que um aborto é contado por uma autora que 

afirma ter vivido essa experiência. Esse manifesto também foi assinado pela advogada 

francesa Gisèle Halimi, que fundou o movimento feminista Choisir pela legalização do aborto 

na França e foi a advogada de defesa de Marie-Claire, jovem que realizou um aborto 

clandestino aos dezessete anos após um estupro – um dos casos mais famosos de processo 

devido ao aborto na França, no qual Halimi agiu não apenas na defesa de Marie-Claire, mas 

também atacando o estado francês por sua lei ultrapassada e era em si mesma uma condenação 

prévia de todas as mulheres. Gisèle Halimi narra seus abortos clandestinos e a violência sofrida 

em La Cause des femmes (1973), tendo sofrido uma curetagem sem anestesia após o primeiro, 

realizado em 1946, tal obra pode ser considerada uma autobiografia política. 

Em L’événement [O acontecimento] (2000), Annie Ernaux chama a atenção para a escassa 

bibliografia literária sobre o tema do aborto. Segundo a autora, quando presente na literatura, 

não passa de mera alusão, permanecendo ausentes da narrativa os detalhes sobre o 

procedimento. Após a publicação de seu primeiro romance Les Armoires Vides [Armários 

Vazios] (1974), cujo assunto é o meio de origem da personagem, que retoma o passado a partir 

do aborto que acontece no presente da narrativa, Ernaux escreve mais duas obras ficcionais, 

Ce qu’ils disent ou rien [O que eles dizem ou nada] (1977) e La femme gelée [A mulher gelada] 

(1981). É a partir de La place [O lugar] (1983), em que aborda a relação com o pai e sua 

história de trânsfuga de classe, que decide por uma escrita exclusivamente referencial que 

recusa o ficcional. Seus textos costumam se centrar em acontecimentos e fragmentos de sua 

vida – além do aborto, a relação com os pais, o casamento, uma relação amorosa etc. Apesar 

do aspecto pessoal, suas obras são marcadas por uma preocupação que excede o acontecimento 

individual, buscando uma rememoração capaz de alcançar o espírito do tempo que é narrado 

em seus textos e evidenciando as estruturas de poder em ação nas relações sociais, mesmo 

quando essas estruturas já começaram a se dissolver, como é o caso do aborto – hoje 

descriminalizado na França – e sua vivência da ascensão de classe, que se tornou mais comum 

nas últimas décadas. O aborto é mencionado também em outras obras da autora, como Passion 

Simple [Paixão Simples] (1991), L’usage de la photo [A serventia da foto] (2005), e sua 

publicação mais recente, Mémoire de Fille [Memória de moça] (2016), o que revela a 

importância atribuída por Ernaux à experiência. 

Annie Ernaux publica, em 2000, L’événement8, obra cujo foco narrativo é o aborto 

 
8 Tal narrativa foi o foco de minha pesquisa de mestrado defendida em março de 2015 no Programa de Pós -

Graduação em Estudos Literários da UFJF, sob o título  L’événement de Annie Ernaux: uma escrita dos limites, na 

qual procuro situar a obra da autora como uma autobiografia ensaística, escrita a partir de um ponto de vista, 
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realizado pela autora-narradora em janeiro de 1964. Apesar de a publicação ter ocorrido vinte 

e cinto anos após a lei Veil, que legaliza o aborto na França, a obra narra o que era um crime 

na época em que foi praticado. Em Les Armoires Vides, publicada em 1974, portanto anterior 

à lei Veil, o estilo é distinto do empregado em L’événement, narrando a experiência de 

alienação social de Denise Lesur, personagem-narradora, bem como suas descobertas sexuais 

e a ação castradora da mãe. A narrativa se produz através de um ir e vir entre o passado e o 

presente, contando de forma entrecortada os acontecimentos e atrelando-os a sua origem de 

dominada, para usarmos um termo forjado por Pierre Bourdieu para se referir às classes mais 

baixas socialmente. A protagonista rememora suas origens, ao mesmo tempo que agoniza com 

uma sonda em seu ventre; essa primeira obra não chega a narrar a expulsão do feto, de modo 

que o aborto em si é o acontecimento anunciado, mas nunca concretizado. 

Nas obras de Leduc e Ernaux, figuram um procedimento inseguro e clandestino, que 

ameaça a vida das personagens e representa uma transgressão de diferentes formas. Ambas as 

autoras, como pode ser observado, escrevem a experiência em um primeiro momento de modo 

romanceado para depois voltar a ela em seus textos declaradamente referencias. Tal aspecto 

não pode ser apenas devido à lei de interdição do aborto, como poderia se imaginar, uma vez 

que Leduc publica sua narrativa referencial, na qual também figura seu aborto, onze anos antes 

de sua legalização, em um momento no qual mesmo os anticoncepcionais eram proibidos. 

Realizam, então, a escrita e a reescrita dessa experiência, repetição que condiz com a 

importância do vivido para elas, sendo necessário o sujeito revisitar constantemente o passado 

para que seja possível sua elaboração narrativa. 

Colombe Schneck é uma autora que pode ser considerada já de outra geração, tendo 

publicado seu primeiro livro em 2006, L’increvable Monsieur Schneck [O indestrutível senhor 

Schneck], sobre a busca da história de seu avô assassinado. Um dos temas recorrentes em 

Schneck é a família e sua origem judaica, como em La Réparation [A reparação] (2012), no 

qual evoca a história da parte de sua família desaparecida em Auschwitz. Em 2015, aos 40 

anos da aprovação da lei Veil, a autora publicou o texto autobiográfico Dix- sept ans [Dezessete 

anos] sobre a “IVG”, sigla francesa para “Interrupção Voluntária da Gravidez”9, vivida nessa 

idade. Na obra, a autora-narradora conta um aborto legal feito em uma clínica em 1984. Apesar 

da legalidade, o procedimento simboliza também uma experiência traumática que evidencia 

discussões sobre a dominação de gênero e o pensamento da diferença sexual. Como aponta 

 
sobretudo, social para narrar seu aborto levando em conta sua vivência enquanto mulher e oriu nda da classe 

dominada. 
9 Interruption Volontaire de la Grossesse. 
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Véronique Montémont, sobre Les armoires vides e L’événement: “assumir a evidência do não-

desejo de um filho, a falta de culpa, é colocar que a aspiração à maternidade não é algo 

imanente, que esse desejo não está necessariamente intrínseco ao corpo das mulheres” 

(MONTÉMONT, 2015, p. 31)10, o que é também observável nos textos de Leduc, Schneck e 

Carron-Lanzl, pois além das questões jurídicas que permeiam o assunto, diferentes aspectos 

morais e psicológicos são colocados em jogo. 

 Publicado no mesmo ano da obra de Schneck, Une femme sur trois: des mots sur l’IVG 

[Uma mulher a cada três: palavras sobre a IVG] (2015) é um texto autobiográfico em terceira 

pessoa escrita por Nathalie Carron-Lanzl. A autora nasceu em 1975 na Alemanha, tendo-se 

mudado para França ainda criança, onde se naturalizou. Sua primeira publicação, Mon cher 

Johann: lettres à un prisonnier de guerre allemand [Meu querido Johann: cartas a um 

prisioneiro de guerra alemão] data de 2013, a escrita desse testemunho histórico, segundo a 

definição da autora, partiu de uma descoberta em um antiquário: uma caixa de cartas datadas 

de 1947 a 1948 endereçadas a um soldado alemão, obrigado a permanecer na França após a 

Segundo Guerra, escritas por sua amante, Anna, que espera seu retorno à Alemanha Soviética. 

Ela justifica a escolha da terceira pessoa do discurso pela busca de um distanciamento entre o 

passado e o presente. Carron-Lanzl é a menos conhecida das autoras aqui estudadas, seu 

relativo anonimato pode ser explicado, principalmente, pela pequena editora de baixa 

distribuição que publicou seus livros. 

Ainda que não tenha o mesmo prestígio de Leduc, Ernaux e Schneck, fiz a escolha política 

de acrescentar ao meu corpus11 esta obra pelo seu estilo e vivências singulares, com o intento 

também de possibilitar uma maior divulgação de seu trabalho no meio acadêmico e intelectual. 

A obra, além de uma narrativa, é também um ensaio sociológico em que conforme narra a 

maneira pela qual abortou de forma legal três vezes em sua vida – em 1991, 1997 e 200612 – 

realiza um estudo histórico sobre as modificações da legislação sobre o aborto na França, a 

luta dos movimentos feministas, bem como produz um comentário crítico sobre as políticas 

públicas francesas voltadas para a questão nas últimas décadas e sobre a vexação sofrida pelas 

mulheres que recorrem mais de uma vez a IVG, mesmo sendo legal.  

O número de estudos sobre as narrativas que têm por temática o aborto é também um 

 
10  Tradução minha, assim como todas aquelas citadas nesse trabalho e acompanhadas do texto original: “Assumer 

l’évidence du non-désir d’enfant, l’absence de culpabilité, c’est poser que l’aspiration à la maternité n’est pas 

chose immanente, que ce désir n’est pas forcément ancré dans le corps des femmes”  
11 Em meu projeto original de pesquisa doutoral, seriam analisadas apenas as obras de Leduc, Ernaux e Schneck, 

tendo descoberto apenas posteriormente a obra de Carron-Lanzl. 
12 A autora, conforme narra, sofre de epilepsia o que restringe suas possibilidades de contracepção, porém só 

descobriu depois do primeiro aborto. 
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reflexo da escassez de obras que abordam o tema. Apesar de Annie Ernaux ser uma autora, 

atualmente, muito estudada em diferentes países, a presença de seu aborto em suas obras – uma 

vez que ela o retoma em diferentes textos – ainda não foi esgotada por pesquisas na área. No 

caso de Leduc, a autora foi muito negligenciada pela academia, tendo sido mantida à margem 

dos estudos acadêmicos por décadas, quadro que começou a mudar recentemente ao ter sido 

resgata pelo campo dos Estudos de Gênero nos Estados Unidos. O aborto em sua obra, porém, 

não é objeto central das pesquisas sobre ela, cujos temas são normalmente voltados para sua 

abordagem da sexualidade e seu estilo de escrita singular. Quanto a Colombe Schneck, além 

de ser uma escritora mais jovem, a obra em questão data de apenas poucos anos, de modo que 

não foi possível encontrar um material crítico dedicado somente a ela. O mesmo ocorre em 

relação a obra de Nathalie Carron-Lanzl que, ademais, não possui uma personalidade midiática 

como Schneck, devido ao seu trabalho de jornalista. Carron-Lanzl é também a mais jovem das 

autoras, tendo publicado recentemente seu terceiro livro – Contes d’Albanies [Contos da 

Albânia] (2020) –, Une femme sur trois é sua segunda publicação. Isto posto, pesquisar essas 

narrativas é relevante pela atualidade do tema entre nós, considerando-se que ele permanece 

criminalizado no Brasil13. Ao aborto, atribui-se ainda uma significação abjeta, trata-se de algo 

da ordem do interdito, tabu, que marca aquelas mulheres que o realizam, sendo, desse modo, 

um tema que se deve evitar, mantido sob o manto do silêncio. Falar sobre o aborto, deve-se 

lembrar, levanta questões sobre a vida, a relação da mulher com a maternidade e os 

catalisadores da culpa e do trauma, mesmo quando o procedimento é realizado legalmente. Ao 

narrarem o acontecimento, essas autoras retomam o debate sobre os direitos das mulheres e as 

relações de dominação, assumindo um posicionamento que não pode ser dissociado da política 

e do feminismo. 

Apesar de atualmente o aborto não mais ser criminalizado na França, ele continua “à 

margem da literatura” (SCHNECK, 2015, p. 14)14. Tendo em vista que Dix-sept ans e Une 

femme sur trois foram publicadas sessenta anos depois de Ravages, e L’événement quarenta e 

cinco anos depois, as obras foram escritas e recebidas em diferentes momentos da história da 

França e da luta pelos direitos das mulheres. Em L’événement, aspecto comum às narrativas 

de Annie Ernaux, a questão de classe está fortemente atrelada à experiência, destacando 

também sua interação com a dominação de gênero. Schneck, por outro lado, narra a 

 
13 Apesar dos muitos entraves à discussão devido à situação política atual do país de orientação conservadora, entre 

os movimentos sociais a questão da legalização do aborto aflorou novamente no país, o que ganhou mais força 

com a recente conquista da legalização do aborto na Argentina. 
14 "en marge de la littérature" 
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experiência por um ponto de vista distinto, não só pelo procedimento ter sido realizado 

legalmente, mas por se inserir em um contexto social mais privilegiado. Assim sendo, as 

narrativas oferecem relatos plurais sobre a vivência e a transposição para a escrita do processo 

de tomada de decisão do aborto em si e do que resta após a experiência e a legalização. Apesar 

das diferenças entre essas autoras, no que diz respeito às classes sociais e ao contexto, a 

conexão que pode ser estabelecida entre elas está também na abordagem detalhad a do tema, 

narrando o percurso realizado pelas protagonistas desde a descoberta da gravidez até depois 

do aborto. As obras não se limitam a pôr em cena a decisão de se submeter a um aborto, mas 

evocam as próprias condições em que o procedimento é realizado, enfatizando suas 

implicações sociais. Dessa forma, torna-se possível estabelecer uma espécie de filiação, ou, 

como sugere Eneida Maria de Souza, um vínculo de “amizade literária” que tece a rede que 

conecta essas narrativas que questionam a compreensão do corpo da mulher a partir de sua 

associação orgânica à família e às crianças. 

O olhar para as narrativas não pode prescindir, igualmente, de uma perspectiva sócio-

histórica, pois as seis obras narram um aborto realizado em diferentes momentos da França: a 

primeira de Leduc, publicada em 1955, vinte anos antes da lei Veil, e a segunda, em 1964 

(ambas referindo-se ao aborto feito em 1941); Les armoires vides em 1974, pouco antes da 

legalização e L’événement que, apesar de publicada depois da lei Veil, refere-se ao mesmo 

procedimento clandestino de 1964, a obra de Colombe Schneck que evoca a realização de um 

aborto em Paris em 1984 posterior a sua legalização e a de Carron-Lanzl que narra três abortos 

realizados na província, nas décadas de 1990 e 2000. Logo, o corpus oferece, igualmente, a 

possibilidade de se pensar, a partir da literatura, os efeitos da legalização do aborto, no âmbito 

político e social. Ademais, além de temáticas coletivas, as narrativas mobilizam questões 

individuais, pois abordam uma experiência também traumática. Trata-se de criações 

discursivas sobre atos de ruptura e transgressão, momentos de sofrimento físico e psicológico, 

que influem diretamente na formação do sujeito. Sendo assim, a relação entre Leduc, Ernaux, 

Schneck e Carron-Lanzl se estabelece também sob o signo do trauma e da melancolia. 

Tendo em vista essas questões, a hipótese deste trabalho foi desenvolvida em sete 

capítulos. Primeiramente, serão abordadas discussões pertinentes ao feminismo, à literatura de 

mulheres e à crítica feminista, pensando quem são os sujeitos que emergem dos textos escritos 

por mulheres e a própria categoria “mulheres”. No segundo capítulo, apresento mais 

detalhadamente as autoras e as questões relevantes de suas obras para esta pesquisa. Em 

seguida, discuto sobre a questão da maternidade, em sua construção histórica e social.  
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No quarto capítulo, o foco é o estudo da filiação na literatura independente de laços de 

sangue, explorando como os textos podem produzir relações e diálogos, engendrando suas 

próprias tradições e narrando experiências humanas apagadas do registro oficial. A noção de 

rede é explorada em sua heterogeneidade, uma vez que é preciso levar em conta não só o 

gênero (gender) da autoria, mas também as condições sociais, políticas, geográficas e 

históricas.  O quinto capítulo tem por temática a produção narrativa sob o signo do trauma, da 

perda e da melancolia. Após essa abordagem de uma dimensão psicológica da experiência, o 

capítulo seguinte tem como ponto principal a dimensão testemunhal das obras, pensando as 

categorias de autobiografia e testemunho.  

Na condição narrativas de traumas que devem ser transmitidos, as obras se aproximam do 

testemunho por escreverem de uma posição de sobreviventes do acontecimento compartilhado 

por diferentes mulheres ao longo dos séculos. Por isso, este trabalho tem por central a 

passagem do individual para o coletivo realizada pelas autoras ao transmitirem suas 

experiências. A literatura autobiográfica é aqui pensada como um espaço de agenciamentos 

em que o sujeito toma o protagonismo em seu processo de subjetivação, comunicando suas 

experiências aos outros e permitindo tanto uma identificação, quanto a humanização a partir 

da leitura. As narrativas são tomadas, desse modo, em seus diferentes contextos para 

estabelecer como a literatura funciona enquanto uma escrita de histórias apagadas da História 

da humanidade, evidenciando vivências que não cabem nas determinações biológicas, 

concebendo o corpo como um lugar de ação e constituição do indivíduo. Assim, no sétimo e 

último capítulo, para ir mais além na reflexão sobre o teor testemunhal das obras, serão 

mobilizados conjuntos de testemunhos, muitas vezes anônimos, de francesas e brasileiras, 

tendo por objetivo estabelecer como as obras de Leduc, Ernaux, Schneck e Carron-Lanzl 

interrogam o político e o social, (re)inscrevendo esses corpos na história e (re)escrevendo a 

história das mulheres. 

Quando se trata do aborto, é comum pensar em sua proibição como um fato constante 

na história da humanidade, o que, paradoxalmente, atribuiria-lhe uma dimensão a-histórica, que 

vem corroborar sua não naturalidade. A interrogação desta perseguição guiou também este 

trabalho, por isso sua ênfase na reinserção dessas vivências na história. A bem da verdade, 

mesmo se o aborto é mencionado, segundo Jean Yves Le Naour e Catherine Valenti (2003, p. 

8-9), em um dos textos legais mais antigos conhecidos, como o código de Hammurabi que 

funda o direito babilônio, a condenação não diz respeito ao ato em si do aborto “mas ao atentado 
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contra o poder do pai ou do marido”15. É só a partir da moral cristã que o ato em si do aborto 

passará a ser condenado, sob a justificativa da proteção da alma da criança ainda não batizad a. 

Ainda assim, a punição é, inicialmente, determinada pela igreja, como excomunham total ou 

pelo período de dez anos. Como veremos, o Estado passa a legislar diretamente sobre o assunto 

apenas diante de crises populacionais, como a resultante da peste negra.  

 Por fim, o objetivo desta pesquisa pode ser resumido pela tentativa de demarcação da 

literatura de cunho autobiográfico produzida por mulheres como um espaço a partir do qual 

são engendradas novas configurações sociais e discursivas, colocando em interação com o 

coletivo vivências outrora inauditas.  

Com o intuito de estruturar as relações entre história, sociedade e literatura levantadas ao 

longo da pesquisa e melhor situar o contexto de produção das narrativas, elaborei um quadro 

(Anexo 1), para situar temporalmente as datas de publicação das narrativas, a história da luta 

das mulheres e do feminismo e os direitos conquistados no campo da contracepção e da 

reprodução no contexto francês, partindo-se de implementação do código penal francês de 

1810, que condena sem distinções a prática do aborto, o qual vem culminar na votação da lei 

de proibição do aborto e da contracepção pela Assembleia Nacional 1920. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
15 “l’atteinte à la  puissance du père ou du mari » 
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2. Para pensar a categoria “mulheres”: (des)estabilizando conceitos 

 

 

 

Escrever sobre o aborto é escrever sobre uma experiência que atravessou corpos 

situados em espaços geográficos diversos, de origens distintas sociais e culturais, e de formas 

diferenciadas, o que faz com que seja uma experiência de vida, pois não é algo extraordinário, 

e da vida, por representar uma vivência singular para cada uma. As obras dessas autoras falam 

do que marcou suas existências, sua clandestinidade, o ato que interroga, através da leitura, 

também aqueles que não o viveram na pele. Ernaux escreve em L’événement que “a única 

verdadeira memória é material” (2011, p. 297)16, sublinhando como o aborto ultrapassa o 

literário, e a rememoração, sendo, primeiramente, um ato incontornavelmente físico e de 

implicações psicológicas, sociais e morais. Tendo isso em mente, aceitei receber a transmissão 

que Ernaux propõe, seu desejo de se dissolver “na cabeça e na vida dos outros” (2011, p. 319), 

da passagem da experiência, aceitei seu corpo-escrito carregando a vida e a morte, juntei-me a 

ela em sua via crúcis17, em sua derrelição até o calvário, a culminação do ato, o feto despontando 

entre as pernas, a solidão, a clandestinidade estampada no desprezo dos médicos e depois o 

silêncio, a narrativa desse Acontecimento. 

Considero importante ressaltar ainda que escrevo sobre a temática a partir de minha 

experiência de mulher, pesquisadora e militante brasileira, ou seja, de dentro de uma sociedade 

onde a mera menção ao aborto é interdita e sua prática um crime. Sendo assim, ao produzir este 

texto decidi conscientemente, como propõe Donna Haraway (1988), abandonar a fala a partir 

de uma suposta “inocência”, que seria a busca de uma neutralidade científica, para não só 

escrever, mas também ser escrita, buscando uma objetividade incorporada. 

Annie Ernaux também se liga a outras mulheres, frisando como, além dela, ao chegar 

no endereço da “fazedora de anjos”: 

 
16 Todas as traduções aqui presentes são de minha responsabilidade: « La seule vrai mémoire est matérielle. » 
17 Como abordei em minha dissertação de mestrado sobre L’événement, quando Ernaux afirma sentir sua provação 

vivida devido ao aborto ser narrada pelas vozes de A paixão Segundo São João de Bach: “No texto bíblico da 

Paixão de Cristo é narrada a via crúcis, também conhecida como via sacra ou via dolorosa, que engloba o trajeto 

de Jesus do Pretório até o Calvário. Ela é dividida em quatorze etapas, da condenação ao sepultamento de Cristo. 

Durante o caminho, Jesus carrega a cruz às costas até ser despojado de suas vestes e pregado nela para morrer. 

Pensando-se com base na analogia feita pela autora, podemos relacionar a condenação ao momento da descoberta 

da gravidez, a partir do qual a jovem passa a carregar algo que representa um grande peso para ela, que pode ser 

associado metaforicamente à cruz. Mais de uma vez na narrativa, a  autora mobiliza a ideia de um caminho a ser 

percorrido, de uma “marcha inelutável” que a conduz a seu calvário final, no qual também seu corpo será exposto 

em um estado à beira da morte. No texto bíblico, Jesus passa pelos estágios da Paixão, Morte e  Ressurreição para 

ascender aos céus. Em L’événement, é possível pensar, igualmente, nessa ressurreição, presente no novo 

nascimento desencadeado pelo acontecimento iniciático.” (PONTES, 2017, p. 77) 
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Milhares de moças subiram uma escada, bateram numa porta, atrás da 
qual tinha uma mulher de quem nada sabiam, a quem confiariam seu 
sexo, seu ventre. E essa mulher, a única pessoa capaz de fazer passar a 
agonia, abriria a porta, de avental e chinelo de estampa de bolinhas, um 
pano de prato na mão: “Pois não, senhorita?” (2011, p. 299)18 

 

Sabe que muitas a antecederam, e escreve tais palavras em 1999, momento posterior às 

publicações de Violette Leduc e ao “Manifeste des 343”19, de 1971, por esta assinado. Ernaux 

se aproxima de Leduc nos seus passos e no compartilhamento do que viveram e escolheram 

narrar. Mais adiante, Colombe Schneck também se junta a elas, explicitando como o desejo da 

escrita de Dix-sept ans partiu das palavras de Ernaux. Ao entrevistar a escritora Nathalie 

Carron-Lanzl, pude descobrir que produzira sua obra mais ou menos concomitantemente à de 

Schneck20. As obras de Ernaux e Schneck figuram também na bibliografia de seu livro. 

Ademais, vale lembrar que o momento de escrita de ambas fora próximo ao aniversário de 

quarenta anos de conquista do direito à IVG, quando a temática foi retomada como lembrança 

e resistência às ameaças de retrocessos. Elas realizam a passagem para narrativa de algo cuja 

linguagem é incapaz de alcançar completamente, assumem a empreitada de narrar o que não 

pode ser narrado, que não pode ser plenamente transmitido, algo da ordem da experiência dos 

extremos.  

 Em L’événement, Annie Ernaux conta a descoberta de uma gravidez indesejada, em 

outubro de 1963, e o aborto realizado em janeiro de 1964 em Paris, percorrendo diferentes 

aspectos relacionados à realização de um aborto clandestino, como a falta de informação 

disponível no início dos anos 1960. Sua escrita não é puramente retrospectiva, apresentando 

também reflexões e análises que aproximam o leitor não só do relato, mas do processo de sua 

 
18“Des milliers de filles ont monté un escalier, frappé à  une porte derrière laquelle il y avait une femme dont elles 

ne savaient rien, à qui elles allaient abandonner leur sexe et leur ventre. Et cette femme, la seule personne alors 

capable de faire passer le malheur, ouvrait la  porte, en tablier et en pantoufles à pois, un torchon à la main: "C'est 

pour quoi, mademoiselle?” 
19 Um manifesto publicado no jornal Le Nouvel Observateur, composto pela assinatura de 343 mulheres célebres 

que reconhecem terem realizado um aborto ilegal. 
20 Em 19 de dezembro de 2018 entrevistei a  escritora Colombe Schneck sobre a escrita de Dix-sept ans e, em 23 

de março de 2019, entrevistei Nathalie Carron-Lanzl sobre a escrita de Une femme sur trois. Carron-Lanzl afirma 

que provavelmente ela e Schneck trabalharam sobre suas obras concomitantemente, devido ao momento: 

“A publicação do livro, por exemplo, concidia com a campanha eleitoral quando muitas coisas sobre o direito do 

aborto foram exprimidas. Foram eventos simultâneos pois, sobre Annie Ernaux, eu não havia lido a entrevista e eu 

já escrevia meu livro. Na verdade, achava inadmissível que as mulheres não abordassem o assunto do aborto. Uma 

mulher em três é tocada por essa experiência e era raro que falassem disso perto de mim” [La sortie du livre, par 

exemple, coïncidait avec la campagne électorale où beaucoup de chose à propos du droit à l’avortement se sont 

exprimées. C’était un concours de circonstance car, pour Annie Ernaux, je n’avais pas lu l’entretien et j’étais déjà 

dans l’écriture du livre. En effet je trouvais cela inadmissible que les femmes n’abordent pas le sujet de 

l’avortement. Une femme sur trois est concerné par cette expérience et c’était rare qu’elles en parlent autour de 

moi.]. 
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produção. No que concerne ao título, em artigo sobre a recepção da obra, ela destaca que a sua 

escolha se deu devido ao caráter universal que enxerga na palavra acontecimento: 

Meu objetivo em L’événement é exatamente esse: fazer de uma 

experiência que só pode ser de uma mulher, algo que ultrapasse essa 

singularidade, fazer desse aborto o que realmente ele foi para mim 

durante semanas: “a medida de todas as coisas” [...] Donde a escolha, 

também, do título, “o acontecimento” e não “o aborto”: entre os dois há 

a distância entre o universal e o singular. (ERNAUX, 2000, p. 33)21 

 

A obra se inicia com a cena da autora-narradora na sala de espera de um consultório, 

onde aguarda o resultado de um teste de HIV, em um momento anterior à escrita do livro, porém 

décadas após o aborto. Sobre a situação, declara: “[m]inha vida se situa então entre o método 

Ogino22 e o preservativo a um franco nos revendedores. É uma boa forma de medi-la até mais 

certa que outras” (2011, p. 273)23, o que parece indicar a ligação de sua vida à liberdade sexual 

e a uma certa negligência em relação aos métodos contraceptivos. É também um modo de 

assumir, não sem certo sarcasmo, que escreve sobre situações do quotidiano de mulheres que 

têm uma vida sexual ativa, situações essas também merecem ser escritas. 

Em Ravages, Leduc escreve sobre o amor, as relações, o corpo e a sexualidade com 

imagens dotadas de lirismo, mas também descrições embaraçosas que demonstram o 

sentimento de deslocamento da personagem-narradora. Como aponta Alison Péron (2011), 

Violette Leduc é uma figura sempre à margem devido a sua posição de bastarda, mulher 

escritora, à sua poética original e, acrescento, a sua sexualidade ambígua e sua origem na classe 

dominada. A menção à gravidez aparece na terceira parte do livro (na publicação censurada 

pela editora Gallimard), logo após a personagem ter narrado a tentativa de suicídio fracassada, 

que se segue a proposição de divórcio a Marc – seu então marido com quem possui uma relação 

ambígua que se aproxima mais de trocas entre dois camaradas desajustados. Diferentemente da 

narrativa de Ernaux, Thérèse, a narradora-personagem de Ravages, rapidamente consegue um 

endereço onde ir abortar clandestinamente, porém precisa retornar algumas vezes. 

Na narrativa de Schneck, a autora narra a adolescência de uma moça que integra a parte 

da população que pode usufruir dos avanços e liberdades dos anos 1980. Ela narra sua primeira 

 
21« L’Enterprise dans L’événement est bien celle-ci : faire d’une expérience que ne peut être que celle d’une femme, 

quelque chose qui dépasse cette singularité, faire de cet avortement ce qu’il a  été réellement pour moi pendant des 

semaines : “la mesure de toutes chose” [...] D’où le choix, aussi, du titre, “l’événement” et non “l’av ortement” : 

entre le deux il y a la distance entre l’universel et le singulier. » 
22 Método de contracepção através da contagem dos dias, baseado nas descobertas do ginecologista Kyusaku 

Ogino. 
23 « Ma vie se situe donc entre la méthode Ogino et le préservat if à  un franc dans les distributeurs. C’est une bonne 

façon de la mesurer, plus sûre que d’autres, même » 
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vez com Vincent, o namorado de quem vem a engravidar, sem romantização ou insegurança e 

afirma sua liberdade de não precisar responder aos pais ou às vontades do rapaz. Eles podem 

viver a sexualidade livremente sem precisar se esconder, sem a proibição da religião ou da 

moral. Sua família é descrita como um modelo da elite francesa progressista: intelectualizada, 

aberta, de esquerda, que não censura a filha por exercer sua sexualidade. Logo no início da 

narrativa, a autora-narradora situa o contexto de sua vivência, não só temporal, mas social, 

começando por afirmar que é 1984, a esquerda está no poder  

[a] pena de morte foi abolida, a Fête de la musique inventada, o CD, 
prometido, inquebrável. O primeiro ministro tem trinta e oito anos, a 
aids é para mim uma doença tão ameaçadora quanto distante, a 
revolução feminista é, creio, quase finda. Na televisão, vemos 
Apostrophes, Droit de réponse e o Ciné-Club de Jean-Claude Philippe. 
Enfim, somos todos inteligentes e modernos. (SCHNECK, 2015, p. 
19)24 

 

Toda essa facilidade narrada parece colocar a autora-narradora em uma posição de certa 

ingenuidade e ignorância em relação à realidade. Sua ignorância não diz respeito à falta de 

conhecimento, mas de perspicácia em relação à vida. A narrativa nos apresenta uma adolescente 

criada no mundo quase ideal, com questões de adolescentes, pra quem “tudo é fácil”, que tem 

opiniões fortes sobre os assuntos em voga, pode ir e vir livremente, não sendo guardada pelos 

olhos atentos de uma mãe castradora ou um pai conservador. Sentia poder ser livre e 

despreocupada, agindo como se a realidade não atingisse seu corpo: “[n]a primeira semana 

penso na pílula todas as noites. Em seguida, acontece-me de esquecer. Aquilo me diverte 

menos, não é mais uma novidade, uma coisa grande, apenas uma obrigação. Tenho problemas 

com obrigações’’ (2015, p.30)25. Toda a tranquilidade presente no início da narrativa é, porém, 

quebrada quando descobre a gravidez, aos dezessete anos, como já indica o título da obra, nas 

vésperas de prestar o bac26. 

Em Une femme sur trois: des mots sur l’IVG, o primeiro aborto realizado pela autora-

personagem ocorre devido a uma gravidez indesejada e inesperada, uma vez que tomava 

anticoncepcionais, porém não sabia que o efeito era anulado pelos remédios para epilepsia que 

precisava tomar concomitantemente. A personagem tinha apenas dezesseis anos na ocasião 

 
24 « La peine de morte est abolie, la  Fête de la musique inventée, le CD, c’est promis, est incassable. Le premier 

ministre a trente-huit ans, le sida est pour moi une maladie aussi menaçante que lointaine, la  révolution féministe 

est, je crois, presque achevée. A la télévision, on regarde Apostrophes, Droit de réponse et le Ciné-Club de Jean-

Claude Philippe. Enfin, nous sommes tous intelligent et modernes » 
25« La première semaine je pense à la pilule tous les soirs. Ensuite, il m’arrive d’oublier. Cela m’amu se moins, ce 

n’est plus une nouveauté, un truc de grand, juste une contrainte. J’ai du mal avec les contraintes.  » 
26Baccalauréat, diploma do sistema de ensinofrancês 
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dessa primeira IVG, tendo realizado mais duas também narradas na obra. Apesar de sua 

vivência ser mais recente, o fato de não viver em um local central geograficamente – ainda que 

no território metropolitano francês – age na maneira como vive os três procedimentos e nos 

julgamentos que sofre pela repetição do ato, tendo vivenciado diferentes momentos de dor e 

abandono no hospital. Escolhe narrar os acontecimentos na terceira pessoa do discurso: “Ele 

[seu testemunho] foi redigido na terceira pessoa para facilitar um distanciamento com o passado 

– essa margem onde subsiste um fragmento de si – e para apresentar essa narrativa como uma 

história individual entre outras, um excerto de cenas ordinárias ao redor da IVG” (CARRON-

LANZL, 2015, p. 7)27. Tal decisão provoca, igualmente, certo distanciamento por parte do leitor 

em relação à personagem, por ser impedido de conhecer detalhes de sua vida para além dos 

diretamente ligados aos acontecimentos em questão28. 

Considerando a pluralidade desses textos, este capítulo propõe um levantamento 

teórico para se pensar em que termos podemos situar um corpus dentro da literatura de 

mulheres que narram experiências vividas pelas autoras-narradoras, levando em conta seu 

aspecto autobiográfico como um qualitativo ético e estético dessas narrativas, o que 

demandará a volta a teorias da crítica feminista, sobretudo aquelas que contribuem para se 

pensar o aborto na literatura referencial. Sendo assim, inicialmente será necessário uma 

revisão teórica das produções que buscam pensar o gênero (gender) e as categorias por ele 

suscitadas, situando-se os conceitos que guiarão a análise e permitirão estabelecer como essas 

obras agem de modo a revelar vivências silenciadas, expondo as feridas apagadas da literatura 

majoritariamente escrita por homens, e representando vozes que diferem de certas tendências 

da literatura de mulheres e do feminismo, que vêm sendo questionadas nas últimas décadas. 

Ao se considerar um corpus da literatura produzida por mulheres, não se pode ignorar a 

pluralidade do termo “mulheres”, caso contrário, a tentativa de estabilização da categoria pode 

exercer uma violência contra os corpos que não atendem completamente às suas exigências. 

Como postulou Teresa de Lauretis (1994), a noção de “Mulher” está atrelada à existência do 

ser singular da essência feminina, e a de “mulheres” diz respeito a sujeitos reais e históricos 

engendrados nas relações sociais. A teórica prefere, então, a noção de “subjetividades 

múltiplas”, para pensar o sujeito na vida social em geral. Como busco um pensamento analítico 

que não esteja sujeito a essencialismos, a recusa do uso acrítico do termo “Mulher” se dá por 

 
27« Il reste rédigé à la troisième personne pour faciliter une mise à distance avec le passé – ce rivage où subsiste 

un fragment de soi – et pour présenter ce récit comme une histoire individuelle parmi les autres, un extrait de 

scènes ordinaires autour de l’IVG. » 
28 Em entrevista, a  autora afirma ter sido esse seu desejo, porém revela também ter sofrido cortes da editora. 
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não ser capaz de levar em conta toda a diversidade dos seres alocados sob essa categoria, 

tampouco considera o corpo em suas inscrições que ultrapassam o biológico. Nesse sentido, 

também os termos “escrita feminina” e “literatura feminina” parecem endossar a ligação das 

mulheres com algo que lhes seja próprio, um feminino ancestral, ou, mesmo, um adjetivo cujas 

significações – a exemplo, características como docilidade, cuidado, delicadeza e etc –  

contribuem para que os efeitos das dominações, sua decodificação social, apareçam enquanto 

causas, estabelecendo o sujeito normal, a “mulher feminina” e o “homem masculino”, 

contraposto ao abjeto, aquele que não corresponde à suposta naturalidade dessas categorias e 

qualitativos, como a mulher masculina. Partindo desse debate explorarei uma proposta de 

passagem do sujeito Mulher, ou feminino, para o sujeito que se constitui continuamente dentro 

da pluralidade da categoria “mulheres” e busca se expressar de forma autônoma, resistindo aos 

mecanismos de dominação e afirmando sua existência num sistema normativo que quer apagá-

lo. Desse modo, o termo “literatura de mulheres” é utilizado aqui não como um referencial fixo, 

mas como um referente que remete a noções e agrupamentos constituídos socialmente e 

historicamente, através de um discurso que nasce simultaneamente ao sujeito que afirma 

designar. 

A concepção estabilizada de mulheres foi colocada em questão, sobretudo, pelo 

feminismo contemporâneo, cujo discurso alcançou maior amplitude no final da década de 1980 

– o que não significa dizer que anteriormente não foram elaboradas teorias que já questionassem 

as categorias por aquilo que dizem representar, mas fracassam. É também necessário 

compreendermos como a noção de “Mulher” ideal se impôs através do tempo e sua relação com 

a maternidade – como será abordado nos capítulos seguintes. Vale lembrar que o feminismo é 

um movimento que engloba diferentes – até mesmo opostas – significações e teorias, em 

constante interação com a literatura, a arte, o cinema. Compreender “o feminismo”, como 

aponta Marie-Hélène Bourcieu e Alice Moliner (2012, p. 7-8), 

é também se interessar pelos problemas que ele coloca e se coloca. Por 
suas ferramentas, suas mutações e suas contradições, seus limites e seus 
recursos, pelos objetivos de uma revolução política e cultural em ação 
mais forte a partir do século XIX. Por sua maneira de fazer do sujeito, 
da política, da cultura, da arte, do cinema, das mídias, de fabricar a 
masculinidade e a feminilidade. De mudar o sexo e a relação com o 
poder. De se aburguesar, de acalmar e dar medo. De ter mudado a vida 
de milhares de mulheres e fracassado ao convencer muitas outras. De 
ser dividido.29 

 
29 « c’est aussi s’intéresser aux problèmes qu’il pose et se pose. À sa boîte à outils, à  ses mutations et à  ses 

contradictions, à  ses limites et à  ses ressources, aux objectifs d’une révolution politique et culturelle majeu re en 

marche depuis le xixe siècle. À sa manière de faire du sujet, de la politique, de la culture, de l’art, du cinéma, des 

médias, de fabriquer de la féminité et de la masculinité. De changer le sexe et le rapport au savoir. De 



29 
 

 
 

 

Propõem compreender o feminismo como um movimento que possui uma história, 

conquistas, diferenças e divisões. Sendo assim, para se estabelecer o lugar dentro do feminismo 

do qual parte esta análise, perpassarei por teorias ligadas à sociologia e à filosofia, buscando 

situar as relações com a literatura de mulheres e feminista. Essas teorias serão mobilizadas para 

se situar as possibilidades de um corpus formado pela literatura de mulheres que não seja 

direcionado por um feminino atemporal, compreendendo como essas questões se manifestam 

na escrita de mulheres. 

Partindo do estudo de Pierre Bourdieu, em A dominação masculina, de 1998, serão 

apresentados alguns indícios dos processos pelos quais se dá a transformação do arbitrário 

cultural em natural nas relações de gênero, revelando como práticas históricas e culturais se 

instituíram como naturais. Tal reflexão aponta a ação das estruturas de dominação que opõem 

e subordinam o feminino ao masculino – em acordo com o binarismo mulher/homem e 

macho/fêmea. 

Pierre Bourdieu se interessa pela análise da percepção social do corpo, desenvolvendo 

conceitos e teorias que permitem pensar a corporeidade enquanto uma unidade entre atributos 

físicos e o habitus – herança social – incorporado, somados aos contextos de classe. Em A 

dominação masculina, concentra-se sobre os esquemas de percepção da cosmologia 

androcêntrica da sociedade da Cabília. Nesse estudo, o sociólogo busca reinserir na história a 

divisão sexual, apontando como a percepção e constituição do mundo se articulam a partir da 

oposição masculino/feminino que se insere num sistema de oposições homólogas, tais como: 

alto/baixo, seco/úmido, duro/mole, claro/escuro, público/privado etc. Segundo ele, 

 

Esses esquemas de pensamento, de aplicação universal, registram como 
diferenças de natureza, inscritas na objetividade, os distanciamentos e 
os traços distintivos (em matéria corporal, por exemplo) que eles 
contribuem para que existam ao mesmo tempo que “naturalizam” ao 
inscrevê-los em um sistema de diferenças, todas igualmente naturais na 
aparência; de modo que as antecipações que engendram são 
incessantemente confirmadas pelo curso do mundo, por todos os ciclos 
biológicos e cósmicos especialmente. Também não se vê como poderia 
emergir na consciência a relação social de dominação que está em seu 
princípio e que, por uma inversão completa das causas e efeitos, aparece 
como uma aplicação em meio a outras de um sistema de relações de 
sentido perfeitamente independente das relações de força. 
(BOURDIEU, 2014, p. 20-21) 

 

 
s’embourgeoiser, de s’assagir ou de faire peur. D’avoir changé la vie de milliers de femmes et échoué à en 

convaincre beaucoup d’autres. D’être divisé. » 
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Desse modo, a ordem social ratifica as dominações, através desse processo de inversão das 

causas e efeitos. Essa mesma ordem constrói o corpo em realidade sexuada, tomada como fato 

pelos discursos biologizantes que corroboram diferentes separações e hierarquias. O trabalho 

de construção simbólica legitimado pela inscrição biológica se solidifica através de 

transformações duráveis dos corpos, 

em e para um trabalho de construção prática que impõe uma definição 
diferenciada dos usos legítimos do corpo, principalmente sexuais, que 
tende a excluir do universo do pensável e do fazível tudo que marca um 
pertencimento a outro gênero – e em particular todas as virtualidades 
biologicamente inscritas no “perverso polimorfo” que é, a acreditar em 
Freud, toda jovem criança – para produzir esse artefato social que é o 
homem viril ou a mulher feminina. (BOURDIEU, 2014, p. 40) 

  

 Bourdieu destaca o caráter construído da ideia de homem, portanto viril, e mulher, 

portanto feminina, no uso mesmo do termo “artefato social”, uma vez que o artefato é um artigo 

manufaturado. O sucesso dessas trocas entre homens e mulheres que produzem e reproduzem 

os corpos socialmente em relação hierarquizada depende daquilo que denomina “violência 

simbólica”. Ela se realiza de forma tácita, através de uma dominação que o dominado não tem 

meios para deixar de assentir, pois ele se pensa a partir dos próprios instrumentos de 

conhecimento que possui em comum com o dominante, produzindo o efeito de naturalidade. 

Essa dominação “se exerce não em uma lógica pura de consciências cientes, mas através de 

esquemas de percepção, de apreciação e de ação que são constitutivos dos habitus” 

(BOURDIEU, 2014, p. 58-59) – o “habitus” pode ser pensado como o modus operandi 

traduzido no opus operatum de um conjunto de indivíduos que compartilham do mesmo sistema 

de disposições, formando uma classe social. 

Para Bourdieu, o pensamento essencialista – incorporado por algumas correntes do 

feminismo – pensa a “experiência feminina” fora da história das relações, desconsiderando o 

trabalho de des-historização dos conjuntos de permanência que compõem a realidade histórica. 

Ou seja, é necessário se distanciar das explicações baseadas em uma natureza que se sabe 

também construída e não-originária e pensar a recriação contínua das estruturas da dominação 

masculina, realizadas através de efeitos do poder que se materializam em agentes como a Igreja, 

o Estado e a Escola. Como veremos mais adiante, Silvia Federici realiza um trabalho de 

historização do papel social da mulher durante a constituição do capitalismo patriarcal, a partir 

do qual podemos melhor compreender como a Igreja e o Estado agiram nesses processos. A 

partir dessas noções, é possível observar como os próprios termos nos quais se estabelecem as 

noções de feminino e feminilidade são oriundos de disposições hierarquizantes, que, através da 
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inversão dos efeitos e das causas, levam à interpretação das permanências observáveis ao longo 

da história como fruto de uma condição natural de separação e subjugação das mulheres. 

 O conceito clássico de gênero foi construído a partir da oposição do pensamento 

ocidental entre natureza e cultura, apontando para um afastamento do biológico, visto como 

uma prisão do corpo da mulher, processo primordial para a reinserção das diferenças na história, 

porém insuficiente para contestação das naturalizações que estabelecem a legitimação do 

originário. Sendo assim, como aponta Strey (1998), o sexo seria biológico e reprodutivo, e o 

gênero um sistema de características psicológicas e culturais que marcam as diferenças – já 

apontadas pelo sexo – entre homens e mulheres. Essa separação intuía a possibilidade de se 

pensar o gênero na condição de construção social, levando em conta a artificialidade do 

confinamento de certos comportamentos dentro do feminino ou do masculino. Noção também 

presente em O Segundo Sexo, publicado em 1949, de Simone de Beauvoir30, na famosa frase: 

“não se nasce mulher, torna-se mulher” (2014, p. 13). Beauvoir constrói um pensamento da 

mulher identificada ao “Outro”, que teria toda sua formação voltada para a compreensão de si 

como inessencial, já o homem seria o “Um”, o universal. Um grande número de teóricas 

feministas escreveu, igualmente, a partir dessa oposição. Monique Wittig (1978), no entanto, 

defende que designar a diferença de sexo é também criá-la, de modo que homens e mulheres 

seriam categorias políticas e não naturais.  

 Considerando o momento histórico da produção de Monique Wittig, ensaísta e 

romancista, vale destacar que o feminismo europeu, em termos gerais, nas décadas de 1970 e 

80, foi perpassado por um pensamento da comunidade horizontal de mulheres. Tanto na teoria, 

quanto na literatura, as autoras tenderam a fazer tabula rasa do passado, optando por uma 

orfandade voluntária que seria capaz de horizontalizar as relações. Nessas décadas, o 

movimento era marcado por um “nós mulheres” que se queria homogêneo, uma união que se 

daria a partir de uma “identidade feminina” ou “Mulher”. Tal momento do feminismo foi 

fortemente marcado, desse modo, pelo discurso da sororidade, que designa a irmandade entre 

as mulheres, rejeitando o legado dos pais e voltando-se para emancipação e luta contra “um 

inimigo comum”: o patriarcado. Segundo Ledoux-Beaugrand (2013), as teóricas e autoras 

mulheres dessas décadas produzem um discurso mais ou menos uníssono que revela a busca de 

um passado pré-jurídico, essencialmente maternal. Como para a psicanálise é pela perda do 

corpo da mãe que a criança desenvolve a linguagem – quando a lei do pai intervém e tolhe o 

 
30Filósofa e escritora francesa que além de ter mudados os rumos do feminismo contemporâneo, foi um grande 

incentivo para Violette Leduc como escritora, por quem Leduc nutria, até mesmo, uma paixão e adoração, narradas 

em L’affamée (1948). 
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contato – esse momento também seria pré-linguístico e pré-cultural, seja na constituição do 

indivíduo ou, mesmo, da sociedade, através da crença nesse passado mítico e matriarcal. Gerda 

Lerner em A criação do Patriarcado: história da opressão das mulheres pelos homens, 

originalmente publicado em 1986, pesquisa as origens desse sistema de dominações das 

mulheres, buscando respostas desde o período Neolítico. A historiadora se opõe à compreensão 

das mulheres na posição de vítimas históricas e procura compreender sua participação neste 

sistema, sem recorrer a “forças inexplicáveis” ou a uma noção de matriarcado empoderador que 

seria o avesso do patriarcado tal qual o conhecemos, em suas palavras: 

A criação de mitos compensatórios do passado distante das mulheres 
não as emancipará nem no presente, nem no futuro. O pensamento 
patriarcal é construído de tal modo em nossos processos mentais, que 
não podemos excluí-lo se não tomarmos consciência dele, o que sempre 
significa um grande esforço. Assim, quando pensamos sobre o passado 
pré-histórico das mulheres, estamos presos ao sistema explicativo 
androcêntrico, que o único modelo alternativo que vem de imediato à 
cabeça é o oposto. (2019, p. 65) 

  

Na literatura francesa dessas décadas, grande parte da produção de mulheres se 

aproxima da écriture féminine31, a qual Ledoux-Beaugrand (2013) associa, em seu estudo, a 

uma das formas da “escritas da sororidade”. O ato de escrita, nesse momento, é encarado como 

um modo de guerrilha contra o patriarcado. Hélène Cixous escreve em seu manifesto Le rire de 

la méduse que as escritoras devem “pegar a pena como pegam as armas”32, produzindo uma 

escrita do corpo feminino que ultrapassa as definições da psicanálise dominante até o momento. 

Cixous enuncia em seu chamado às mulheres: “vamos mostrar-lhes nossos sextos33” (2010, p. 

54)34, incorporando a seu próprio texto o corpo “da mulher”, na tentativa de deseufemisá-lo, 

usando a escrita como ação direta. Vale ressaltar que a “escrita feminina” nomeada por Cixous 

é uma escrita de um novo estilo do feminino, que busca retornar a um lugar esquecido, para que 

seja (re)descoberto e (re)conquistado.  

 As obras de mulheres produzidas nas décadas de 1970 e 1980 representam um território 

que transcende os nacionais para se fundar no compartilhamento do mais pessoal da mulher: o 

corpo. Neste momento do famoso slogan “o pessoal é político”, o corpo aparece como uma 

página, um palimpsesto no qual se pode adivinhar as escritas de uma outra história. A política 

das narrativas desse período inscreve “uma multidão de corpos femininos, individuais, que, por 

 
31Termo criado por Hélène Cixous 
32 « prendre la plume comme on prend les armes » 
33 Em francês, texto se escreve « texte”, de modo que a inversão “sexte” é um jogo entre as letras que incorpora o 

“sexo” no “texto”. 
34 « On va leur montrer nos sextes » 
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sua inscrição textual, vêm dela formar o território da sororidade” (LEDOUX-BEAUGRAND, 

2013, p.55)35. A comunidade sororal fundada nasce impregnada por uma nostalgia por um 

período que se situaria antes e fora do patriarcado, momento em que a morte simbólica do pai 

e de toda paternidade – uma vez que as autoras e teóricas não estabelecem uma relação vertical 

com o passado – aparece como um modo de romper com o sistema alienante da família. Assim, 

a sororidade seria a comunidade sem hierarquias, dentro da qual as narrativas colocam em ação 

um gozo difuso e englobante, sem zonas privilegiadas; corpos que se escrevem e se descobrem, 

comunicando-se uns com os outros através da página, da boca, do sangue: “Escrever para tocar 

letras, lábios, o suspiro, acariciar a língua, lamber a alma, provar o sangue do corpo amado; da 

vida distante; para saturar de desejo a distância, afim de que ela não te leia” (CIXOUS, 1976, 

p. 12)36. 

A noção de identidade presente no próprio adjetivo “feminina” é alvo de críticas não só 

de Wittig, mas de diferentes autoras, sobretudo não-europeias, que denunciam o modo como o 

termo acaba por reafirmar o essencialismo na necessidade de uma fixidez para estabelecer a 

categoria das mulheres. Além dessa questão, a ideia de uma comunidade sororal, que dominava 

o pensamento feminista europeu até a década de 1980, é alvo de inflamadas críticas sobretudo 

de feministas estadunidenses e latino-americanas, por não considerar as diferenças entre as 

mulheres, desejando horizontalizar relações que nunca foram horizontais. Ao estabelecerem, 

como destaca Misha Kavka (2001), um objeto preciso, as mulheres, com o objetivo preciso de 

lutar contra o “inimigo principal” (DELPHY, 2001), o patriarcado. A união desse objeto a esse 

objetivo se dá pela afirmação da identidade feminina estável e compartilhada, formando uma 

comunidade que ignora as relações de poder em seu próprio interior. 

Quando se pensa os substantivos “Mulher”, “feminino” e, mesmo, “mulheres” os 

atravessamentos de classe e raça são muitas vezes apagados, sendo cesuras nunca plenamente 

integradas na sororidade. A busca pela comunidade sororal foi relevante por propor um espaço 

em que as mulheres poderiam se sentir acolhidas e afirmar sua existência, porém a estabilização 

da identidade se aproxima de uma totalidade que, ainda que não masculina, não foi capaz de 

representar os sujeitos e corpos em suas outras marcas, sociais, étnicas, geográficas, culturais, 

etc. Apesar das polêmicas entorno da questão, destaco que, dentro da literatura, o momento da 

écriture féminine e textos que dela se aproximam representa uma mudança de paradigma em 

 
35 « une multitude de corps féminins, individuels, qui, par leur inscription textuelle, en viennent à former le 

territoire de la sororité » 
36 « Écrire pour toucher des lettres, des lèvres, du souffle, pour caresser de la langue, lécher de l’âme, gôuter le 

sang du corps aimé ; de la vie éloignée ; pour saturer de désir la  distance ; afin qu’elle ne te lise pas. » 
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relação à representação do corpo da mulher e sua sexualidade, o chamado de Cixous rompe 

com a separação entre corpo, que seria só materialidade, e escrita, da ordem da mente, do 

abstrato. Nos próprios textos de Cixous, encontramos um corpo-conhecimento, múltiplo e 

multiforme que busca seus encontros, seu prazer e se nega à subordinação 

Essas autoras e pensadoras tiveram um lugar singular na reconquista de seu corpo pelas 

mulheres. Porém, não foram capazes de responder a todos os questionamentos, uma vez que, 

para se oporem à dominação masculina universalizante, acabaram por criar outras 

universalizações também violentas. Seguindo-se a elas, a partir de meados dos anos 1980, há a 

emergência de textos de teóricas voltadas para a alteridade, ao invés do pensamento da 

indentidade estável reproduzida por muitos discursos feministas. Dentre essas críticas, destaco 

a teórica Teresa de Lauretis que questiona a definição calcada na diferença sexual e os conceitos 

derivados marcados pelo gênero – tais como a “cultura da mulher”, a “feminilidade” e a “escrita 

feminina” – por serem uma forma de limitação e deficiência do pensamento feminista, pois 

pensar em termos da diferença sexual significa, igualmente, pensar na diferença entre o homem 

e a mulher, entre o feminino e o masculino, o que, dentro da lógica do patriarcado ocidental, 

trata-se de uma diferença em relação ao homem – que é o universal: 

A primeira limitação do conceito de “diferença(s) sexual(ais)”, 
portanto, é que ele confina o pensamento crítico feminista ao arcabouço 
conceitual de uma oposição universal do sexo (a mulher como a 
diferença do homem, com ambos universalizados: ou a mulher como 
diferença pura e simples e, portanto, igualmente universalizada), o que 
torna muito difícil, se não impossível, articular as diferenças entre 
mulheres e Mulher, isto é, as diferenças dentre as mulheres ou, talvez 
mais exatamente, as diferenças nas mulheres. (DE LAURETIS, 1994, 
p. 207) 

 

O problema da diferença sexual está no que ela exclui: as mulheres não compreendidas 

por essa visão universalizada. Desconsidera-se a constituição múltipla do sujeito que ocorre 

também nas relações de raça e classe – diferentemente entre as mulheres e nelas próprias. Como 

uma alternativa à noção de gênero presa à diferença sexual, De Lauretis toma a noção de 

Foucault sobre a sexualidade como “tecnologia sexual”, e a aplica ao gênero, que seria uma 

(auto)representação, o produto de tecnologias sociais, no lugar de uma propriedade de corpos 

ou algo existente a priori. 

A hipótese de que o gênero seria uma representação destaca sua dimensão relacional, 

pois trata-se da representação de uma relação que se dá a partir de um pertencimento a uma 

categoria. O gênero não se refere, desse modo, a um indivíduo separado dos outros, mas à 

construção do pertencimento a uma categoria que é necessária para inteligibilidade do sujeito. 



35 
 

 
 

A concepção de que o sujeito precisa ser compreendido dentro de um dos polos, masculino ou 

feminino, forma o “sistema de gênero, um sistema simbólico ou um sistema de significações 

que relaciona o sexo a conteúdos culturais de acordo com valores e hierarquias sociais” (1994, 

p. 211).  

De Lauretis associa a definição de gênero à de ideologia de Althusser – a qual destaca 

a existência de um sujeito concreto sobre o qual a ideologia deve agir, construindo suas relações 

imaginárias. A “ideologia de gênero” designaria a norma que constrói “indivíduos concretos 

em homens e mulheres” (1994, p. 213), operação que se inscreve na constituição dos papéis 

sociais e no sistema das relações produtivas, a exemplo do trabalho. Assim, no sistema de 

gênero, tanto sua representação social afeta sua construção subjetiva, quanto a representação 

subjetiva afeta sua construção social. Desse modo, De Lauretis desloca a noção de sujeito como 

apenas produto da construção social, apontando a possibilidade de agenciamento37 e auto-

determinação, o que leva a afirmar que “a construção do gênero é o produto e o processo tanto 

da representação quanto da auto-representação” (1994, p. 217, grifo meu).  Se o gênero é 

relacionado e construído pelos discursos – propagados pela literatura, cinema, jornais, 

programas de televisão etc – e pelo sujeito ao mesmo tempo espectador e agente, então, torna-

se falsa a noção de que um gênero atestar uma característica natural. Não se trata de afirmar 

que a corporalidade biológica é ilusória, sendo o que, no caso dos corpos normalmente definidos 

sob a categoria “mulheres”, significa a possibilidade de geração de uma vida e a maternidade. 

Esta, em verdade, sendo apenas uma das possibilidades, um dos possíveis desse corpo e não o 

ato pelo qual sua existência se justifica. Nesse sentido, tendo em vista que o sujeito é também 

agente de sua construção, quando a mulher decide por um aborto, ela está reorganizando sua 

auto-representação, indo contra os discursos normativos e afirmando sua capacidade de agir em 

relação a si e seu corpo e, em uma óptica coletiva, limitando o controle do Estado sobre sua 

vida e as vidas que poderiam vir ao mundo através de si. 

Em se tratando do agenciamento, pode-se pensar em uma ambiguidade do gênero 

relacionada intimamente com a noção de poder proposta por Foucault na História da 

sexualidade I. Segundo ele, o poder teria também uma forma criativa, agindo por uma 

multiplicidade de relações de força interiores aos outros tipos de relações. O conceito de 

“tecnologia sexual” nasce da percepção da forma produtiva do poder, destacando sua ação de 

maximização da vida e da sexualidade. Assim sendo, o poder produz e controla as vidas e as 

 
37 Para Sara Salih (2015), que se apoia no pensamento de Judith Butler, o agenciamento remete à possibilidade do 

sujeito de subverter a lei para que ela volte contra si mesma com intenções políticas e radicais, agindo na construção 

da própria subjetividade.  
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sexualidades, o que se contrapõe à hipótese de sua função meramente repressiva. De Lauretis, 

no entanto, apesar de pensar a partir da noção de poder de Foucault, não deixa de ressaltar que 

considerar somente os aspectos produtivos do poder e esquecer sua ação violenta pode também 

ser uma armadilha. A teórica questiona também outros filósofos pós-estruturalistas, como 

Derrida e Deleuze, por ignorarem e negarem o gênero como componente de uma subjetividade 

de mulheres reais, existindo apenas como uma figura textual ou como um devir, 

desconsiderando a história de dominação e resistência do feminismo, pois confeririam às 

mulheres o status de “futuro da humanidade” apenas quando desprovidas de existências reais. 

É como culminação dessa crítica que Teresa de Lauretis faz um apelo pela construção de uma  

produção de narrativas teóricas e culturais que tragam a visão do space-off, o “outro lugar”, 

alternativa às narrativas masculinas de gênero presas ao contrato heterossexual que são 

reproduzidas também por algumas feministas. Esse outro lugar não remete a um futuro utópico 

ou à volta a um passado mítico e matriarcal, a salvo dos conflitos de classe e raça, mas “o outro 

lugar do discurso aqui e agora, os pontos cegos, ou o space-off38 de suas representações”, seria 

um “espaço nas margens dos discursos hegemônicos, espaços sociais entalhados nos interstícios 

das instituições e nas fendas e brechas dos aparelhos de poder-conhecimento” (1994, p. 237).  

Esse seria o espaço do excesso do gênero, ocupado pelo que o sistema de gênero produz, 

mas não pode completamente representar, onde De Lauretis situa a possibilidade de existência 

do “sujeito do feminismo”, um sujeito nunca plenamente acabado. Na qualidade de espaço de 

recalcamento – por ser constituído por aquilo que o sistema cria, mas nega a existência – ele é 

menos mediado, representando uma constante ameaça que pode vir à tona e desestabilizar o 

sistema que o marginalizou: o sujeito em andamento “dentro e fora da ideologia do gênero” que 

carrega em si mesmo uma relação de multiplicidade e tensão, estando em um movimento 

constante entre 

o espaço discursivo (representado) das posições proporcionadas pelos 
discursos hegemônicos e o space-off, o outro lugar, desses discursos: 
esses outros espaços tanto sociais quanto discursivos, que existem, já 
que as práticas feministas os (re)construíram, nas margens (ou “nas 
entrelinhas”, ou “ao revés”), dos discursos hegemônicos e nos 
interstícios das instituições, nas contrapráticas e novas formas de 
comunidade. (1994, p. 238) 

 

Teresa de Lauretis busca substituir a perseguição de uma unidade feminina “perdida” 

pela noção de subjetividades múltiplas contemplada pelo termo “sujeito do feminismo”, que 

 
38 De Lauretis toma emprestada a terminologia do cinema de um extracampo, que pode ser pensado como o espaço 

fora da cena, mas implícita nela, seu extra -espaço que mesmo que invisível e “fora” dela, nela incide. 
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excede a Mulher enquanto entidade e as mulheres, indivíduos históricos. Esse sujeito pode 

emergir da literatura, como nas obras aqui estudadas, uma vez que a própria temática, o aborto, 

leva as narradoras a falarem do “ponto cego” do discurso, desafiando a definição do que é o 

feminino, a mulher e seu corpo. Um sujeito que se forma conforme transgridem, pelo ato e pela 

ruptura do silêncio, quando clamam pelo direito de narrar a própria experiência. São mulheres 

que narram o que viveram, criando, pela literatura, um discurso das contra-práticas, discurso 

este que se liga a outros discursos, na formação constante desse sujeito que só pode ser 

constituído de subjetividades múltiplas. É o caso de Schneck ao declarar escrever por ter sentido 

que Ernaux “falava com ela”, numa espécie de tradição alternativa da literatura, a partir da 

representação literária do vivido, ainda quando incômodo. 

Voltando-se à análise das teorias aqui mobilizadas, percebe-se que a noção de feminino 

remete já a um significado situado no centro das relações do sistema de gênero que, devido a 

sua permanência ao longo da história, tende a ser compreendido como imutável e associado à 

mulher, atribuindo-lhe papéis sociais. A crítica preconizada por Monique Wittig e desenvolvida 

por teóricas contemporâneas, problematiza a possibilidade de exterioridade ao poder, revelando 

a utopia da existência de um território feminino preservado dos efeitos da lei e a própria 

problemática da postura nostálgica de perseguição de um passado originário e místico. Ainda 

que a ideia de comunidade do século passado represente um fator que permitiu às mulheres 

estabeleceram uma ligação com o intuito de se (re)encontrarem e travarem sua luta por 

emancipação e reconhecimento, a contestação dos limites dessa comunidade por outras 

mulheres buscou revelar o grau de exclusão nela também contida. No lugar da fixidez da 

identidade, o pensamento feminista volta-se, então, para a identificação que questiona a 

legitimidade atribuída à origem e ao biológico. Nesse sentido, a compreensão do sexo e gênero 

na linha da oposição natureza/cultura é também contestada, considerando-se novas maneiras de 

pensar as corporalidades, as sexualidades e as categorias. Assim, o conceito de gênero passa 

por um momento de reanálise, para a qual a teoria de Judith Butler se faz indispensável.  

 A filósofa estadunidense pensa o gênero como, antes mesmo de uma construção social, 

uma construção discursiva, funcionando como uma “identidade tenuemente constituída no 

tempo, instituído num espaço externo por meio de uma repetição estilizada de atos” (2015a, p. 

242, grifo da autora).  O gênero, segundo ela, representa uma interpretação cultural de uma 

série de comportamentos repetidos que compõem o conjunto de produção no qual o sexo será 

reconhecido: 

Se o sexo é, ele próprio, uma categoria tomada em seu gênero, não faz 
sentido definir o gênero como a interpretação cultural do sexo. O gênero 
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não deve ser meramente concebido como a inscrição cultural de 
significado num sexo previamente dado (uma concepção jurídica); tem 
de designar também o aparato mesmo de produção mediante o qual os 
próprios sexos são estabelecidos. Resulta daí que o gênero não está para 
a cultura como o sexo para a natureza; ele também é o meio 
discursivo/cultural pelo qual “a natureza sexuada” ou “um sexo natural” 
é produzido e estabelecido como “pré-discursivo”, anterior à cultura, 
uma superfície politicamente neutra sobre a qual age a cultura (2015a, 
p. 27, grifo da autora). 

 

 Butler demonstra como a correlação entre sexo e gênero se dá através da linguagem, 

que não apenas descreve ou representa a realidade, mas também a constitui, de modo que o 

próprio corpo só é inteligível quando associado a um gênero – a teoria de Butler radicaliza, 

assim, a proposição de De Lauretis. Como afirma Foucault (2014), os sistemas jurídicos de 

poder produzem os próprios sujeitos que em sequência representam, como é o caso da categoria 

“mulheres” acionada pelo feminismo. Tal produção se dá sempre dentro da própria matriz, 

porém, como afirma Butler (1993, p.7):  

Afirmar que o sujeito é autoproduzido em e como uma matriz generificada de 
relações não é desconsiderar o sujeito, mas apenas buscar pelas condições de 
sua emergência e operação. A “atividade” dessa generificação não pode, 
estritamente falando, ser um ato ou expressão humana, uma apropriação 
premeditada e certamente não é uma questão de colocar uma máscara; é a 
matriz através da qual todo querer se torna primeiro possível, sua condição 
cultural de possibilidade. Nesse sentido, a matriz de relações de  gênero 
antecede a emergência do “humano”.39 

 

 É importante ressaltar que, para Butler, a ilusão da substantivação do gênero faz com 

que ele seja compreendido como “constituinte dessa identidade que supostamente é” (2015a, 

p.56). Desse modo, o gênero é algo que “se faz” e não algo que “se é”, não havendo nenhuma 

relação necessária entre ele e o corpo. Sob essa perspectiva, o “feminino” seria uma ilusão de 

identidade determinante e determinada por atos repetidos, o que quebra a ideia também ilusória 

de um eu contínuo e total marcado pelo gênero. Butler não propõe, no entanto, uma ruptura 

completa com o gênero, mas sua subversão e transfiguração que deve se dar no interior do 

próprio discurso, explorando suas múltiplas possibilidades em um movimento de construção e 

desconstrução. 

 
39 “To claim that the subject is itself produced in and as gendered matrix of relations is not to do away with subject, 

but only to ask after the conditions of its emergence and operation. The “activity” of this gendering cannot, strictly 

speaking, be a human act or expression, a willful appropriation, and it is certainly not a question of ta king a mask; 

it is the matrix through which all willing first becomes possible, its enabling cultural condition. In this sense the 

matrix of gender relations is prior to the emergence of the “human”.  
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 Considerando-se que o agenciamento remete ao modo pelo qual o sujeito se forma no 

mundo saturado por práticas discursivas que lhe são preexistentes e designam diferentes signos 

sob os quais deve se reconhecer, é preciso ressaltar que essas práticas não determinam o sujeito, 

mas o constituem, podendo ser agenciadas e redirecionadas. Judith Butler (2004) apesar de 

evidenciar o poder performativo da linguagem e a construção discursiva do sujeito, não confere 

um poder infinito à linguagem, o que seria da ordem da determinação. Isto posto, ainda que as 

práticas discursivas designem e nomeiem, sendo usadas pelos sujeitos dominantes para afirmar 

seu poder, através do agenciamento, é possível subverter a linguagem, enfrquecendo seu 

aspecto dominador através de uma apropriação positiva. Foi esse o caso da palavra queer nos 

Estados Unidos, cujo significado original é “estranho”, comumente utilizada para ofender os 

corpos que fogem à norma, sobretudo em relação à sexualidade e às performances de gênero, 

até que os indivíduos subjugados a incorporam e fazem dela uma categoria política de 

identificação, destituindo-a de seu poder de injúria. 

Quando estendemos essa análise ao corpo, é possível perceber como ele foi 

compreendido segundo certas suposições dentro da vida social, política, cultural, psíquica e 

sexual que reforçam certas categorias e binarismos, subordinando-o à mente. Assim, esse 

binarismo, como afirma Elizabeth Grozs (2000), atribui à mente o papel do dominante, do termo 

primário que para se definir e estabelecer suas próprias fronteiras precisa expulsar o outro. O 

corpo é, pois, implicitamente definido como desregrado, uma fonte de interferência e perigo 

para as operações da razão, por ser correlacionado a termos como a paixão, a sensibilidade, o 

dentro, a fisiologia, a matéria etc. Tais associações atrelam-no a noções a-históricas – como 

ressaltado na análise de Bourdieu – inertes e disruptivas que justificam a necessidade do 

direcionamento e controle da mente. Essas separações e subordinações levaram ao seu 

esquecimento de seu status de matéria orgânica e inorgânica, que constrói e é construída por 

um interior, uma visão psíquica e significante, uma consciência e um exterior.  

Por mais que as compreensões sobre o corpo não tenham se mantido estáticas desde 

Platão, cujo pensamento determina a clivagem entre ele e a mente, muitas das ideias posteriores 

– até mesmo as reproduzidas por alguns feminismos – não romperam com o dualismo 

natureza/cultura, desconsiderando o corpo enquanto um campo repleto de inscrições “sociais, 

políticas, culturais e geográficas” (GROZS, 2000, p. 84). Grozs propõe a noção de 

“subjetividade corporificada” como um modo de reinserir a corporalidade e suas marcas na 

construção de si realizada pelo sujeito – podendo ser compreendida também como um dos 

aspectos de seu agenciamento. Tal noção dialoga com a de “subjetividades múltiplas” de De 



40 
 

 
 

Lauretis, pois toma o corpo na condição de lugar de vivências em interações com o meio social 

em que se encontra, sendo formado por diferentes marcas e que é e não é, simultaneamente, a 

mente, pois seus atravessamentos influem de modo orgânico e inorgânico, dando lugar a 

possibilidades impensáveis ou inaceitáveis dentro da norma, sendo, invariavelmente múltiplo e 

encontrando os outros sujeitos através dessa multiplicidade.  

As expressões da subjetividade, que não levam em consideração apenas a razão, 

aproximam-se da construção dos sujeitos operada pelas narrativas de Leduc, Ernaux, Schneck 

e Carron-Lanzl, ao colocarem em cena corpos que abortam, abordando as dimensões físicas, 

psíquicas, políticas e sociais envolvidas, nas palavras desta última: 

Testemunhar sobre a IVG é restituir o que essas escolhas me ensinaram, 
lembrar a evolução de um direito que se inscreve na especificidade da 
história das mulheres e no desejo de autonomia, bem como engajar uma 
reflexão sobre a perseguição de nossos direitos fundamentais. 
(CARRON-LANZL, 2015, p. 114)40 

 

Carron-Lanzl faz de suas vivências narrativa, documentando suas IVGs e suas 

significações coletivas e pessoais para também compor essa história maior e plural que é a 

história das mulheres. Elas engajam seus corpos nessa empreitada bem traduzida por Annie 

Ernaux (2011, p. 319), também sobre a experiência do aborto: “E o verdadeiro objetivo de 

minha vida é talvez apenas este: que meu corpo, minhas sensações e meus pensamentos se 

tornem escrita, isto é, algo de inteligível e de geral, minha existência completamente dissolvida 

na cabeça e na vida dos outros”41. Essas subjetividades múltiplas se encontram através de uma 

vivência comum, uma experiência subjetiva, inseparável do corporal e do social. 

Dizer que as mulheres são confinadas às exigências biológicas da reprodução, ao passo 

que o masculino seria o corpo que não é só corpo, governado pela razão e capaz de transitar 

entre os ditos opostos corporalidade/racionalidade, significa que, dentro do sistema de gênero, 

as mulheres, como polo oposto, são o corpo que não pode escapar do corpo. A associação do 

homem ao polo privilegiado é construída e instituída continuamente pelo pensamento da 

diferença sexual que se mostrou ineficaz na contestação da posição do masculino enquanto o 

Universal, o Um, o Sujeito – a partir do qual se define o diferente, o outro, o abjeto. Ademais, 

a fé cristã endossou a negação do corpo, visto como a manifestação do pecado e aliado à mulher 

 
40« Témoigner sur l’IVG, c’est restituer ce que ces choix m’ont appris, rappeler l’évolution d’un droit qui s’inscrit  

dans une spécificité de l’histoire des femmes et dans le désir d’autonomie, ainsi qu’engager la réflexion sur la 

poursuite de l’engagement pour nos droits fondamentaux. » 
41 « Et le véritable but de ma vie est peut-être seulement celui-ci : que mon corps, mes sensations et mes pensées 

deviennent de l'écriture, c'est-à-dire quelque chose d'intelligible et de général, mon existence complètement 

dissoute dans la tête et la  vie des autres. » 
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que seria um ser “impuro”, o corpo atrelado à natureza, ou seja, ao instinto. Mesmo quando o 

pensamento ocidental assume que a corporalidade é também masculina, tende a manter as 

dualidades, qualificando os corpos das mulheres como sempre desiguais, inferiores e 

subordináveis por suas características biológicas. 

 O corpo passa a ser pensado também em seu caráter performativo, evidenciado por 

Butler ao realocar a questão do que o feminino é para o que ele faz. Tomar o poder como 

relações pertencentes ao aqui e agora, é preciso evidenciar que, por seu caráter produtor, a 

desconstrução do gênero inevitavelmente causa sua (re)construção. Desse modo, como propõe 

De Lauretis, a “des-reconstrução” do gênero deve ocorrer nas fissuras do sistema, através de 

um afastamento do referencial androcêntrico dos discursos institucionais, em novas 

configurações das relações e representações nos espaços do ponto cego desses mesmos 

discursos, lugares implícitos donde fala o “sujeito do feminismo”. Nesse sentido, uma vez que 

para Butler a constituição do sujeito se dá por práticas discursivas repetidas e não por uma 

determinação – o que conferiria infinito poder à linguagem – o poder pode fracassar seus 

objetivos reguladores ao ser realocado, distorcido, interrogado, repensado, ressignificado.  

 A unidade da categoria “mulheres” é também questionada pela teórica, por agir de modo 

a fixar e restringir os sujeitos que pretende libertar: 

Os deslocamentos feministas contemporâneos sobre o essencialismo 
colocam de outra maneira a questão da universalidade da identidade 
feminina e da opressão masculina. As alegações universalistas são 
baseadas em um ponto de vista epistemológico comum ou 
compartilhado, compreendido como consciência articulada, ou como 
estruturas compartilhadas de ostensivamente transculturais da 
feminilidade, maternidade, sexualidade e/ou écriture féminine. [...] 
[E]sse gesto globalizante gerou certo número de críticas da parte das 
mulheres que afirmam ser a categoria das “mulheres” normativa e 
excludente, invocada enquanto as dimensões não marcadas do 
privilégio de classe e de raça permanecem intactas. Em outras palavras, 
a insistência sobre a coerência e unidade da categoria das mulheres 
rejeitou efetivamente a multiplicidade das intersecções culturais, 
sociais e políticas em que é construído o espectro concreto das 
“mulheres”. (BUTLER, 2015, p.38-39) 

 

 Interrogar essa categoria é também ressignificá-la, pois romper com o essencialismo das 

identidades não torna impossível conceber a fixação parcial de identificações, mas desfaz a 

ilusão da crença em um inimigo único e comum, a qual acaba por mimetizar a estratégia de 

apropriação do opressor. Isso não impede, tampouco, a identificação de conjuntos de 

mescanismos sistêmicos históricos e sociais que correspondem ao binômio capitalismo -

patriarcado, desde que não se perca de vista que esse poder não se faz sobre nós, mas nos 
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perpassa, nos produz e é produzido por nós, nos conduz e é conduzido por nós. Também a 

escolha por identificações, no lugar da fixidez da identidade, pode funcionar como uma fuga 

do gesto totalizante sem impedir políticas de coalisão, a partir de pontos comuns de indivíduos 

e grupos que partilham experiências, desacomodando as noções estáticas e binárias do sujeito 

que, na busca pela liberação de um grupo de indivíduos, acaba por aprisioná-lo a uma categoria 

supostamente fixa e imutável, pois a própria busca pela unidade só ocorre a partir do 

apagamento dos elementos plurais. 

 Outras teóricas feministas contemporâneas, como Jane Flax (1992), falam deste 

momento como “o fim da inocência” que simboliza, também, outro traço da herança 

melancólica de escritoras mulheres – impulsionado pela desconfiança em torno das grandes 

narrativas e da possibilidade de uma unidade que representaria a todos, uma das mais potentes 

marcas deixadas pelas crises do pós-guerra. As mudanças epistemológicas sofridas pelo 

feminismo nas últimas décadas estão concisamente ponderadas no trecho de Donna Haraway a 

seguir: 

Tornou-se mais difícil designar o feminismo por meio de um adjetivo – 
ou até mesmo insistir em cada circunstância do próprio substantivo. É 
aguda a consciência de exclusão através do ato de nomear.  As 
entidades parecem contraditórias, parciais e estratégicas. Com o sofrido 
reconhecimento de sua constituição social e histórica, as categorias de 
gênero, raça e classe não podem fornecer a base para a crença na 
unidade “essencial”. Não há absolutamente nada a respeito do ser 
“mulher” que aglutine naturalmente todas as mulheres. Não há nem 
mesmo este estado de “ser” mulher que é em si uma categoria altamente 
complexa, construída nos discursos científicos sexuais e em outras 
práticas sociais. A consciência de gênero, raça e classe é uma conquista 
que nos foi imposta por meio da terrível experiência histórica das 
realidades sociais contraditórias do patriarcado, do colonialismo e do 
capitalismo. E quem é este “nós” na minha própria retórica? Que 
identidades estão à nossa disposição para fundamentar um mito tão 
potente chamado “nós”? E, finalmente, o que poderia motivar a 
inclusão nesta coletividade? Uma fragmentação dolorosa entre as 
feministas (para não dizer entre as mulheres) ao longo de cada possível 
linha em branco tornou o conceito de MULHER indefinível, uma 
desculpa para a matriz das dominações femininas sobre as outras 
mulheres [...] A história recente, tanto para a esquerda como para o 
feminismo norte-americanos, tem sido uma resposta a este tipo de crise 
[da identidade] por meio de uma busca infinita de uma nova unidade 
essencial. Mas, por outro lado, tem havido um reconhecimento 
crescente de outra resposta através da coalizão – afinidade, não 
identidade. 1994, p. 251-252, grifo meu) 

 

 Assim como foi apontado no pensamento de Butler, Haraway considera o ato de 

nomeação da categoria mulheres um ato de exclusão que nos faz demandar qual o referencial 

desse “nós” do discurso feminista ou de mulheres, uma vez que há fragmentações, rupturas e 
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dominações no cerne mesmo do que se buscava ver enquanto uma identidade “mulher”. 

Abandonada a procura por uma nova unidade organizacional, muitas teóricas vêm apontando 

para a coalizão que se produz a partir de afinidades como um modo de superar a unidade 

perdida. A crise das identidades relaciona-se à crise da transmissão, por ela não ser vivida 

apenas no feminismo, mas dentro dos diferentes grupos sociais não representados pelo discurso 

dominante, que não podem deixar de transitar por ele para que seja possível uma representação 

alternativa. 

 A percepção difundida na contemporaneidade da inexistência de um lugar intocado pelo 

poder, manifesta-se nos escritos a partir da necessidade de enfraquecer as fronteiras desse 

mundo sem saída, buscando o redirecionamento da lei – como pode ser observado nas formas 

de ação através das fissuras e rupturas propostas por De Lauretis e Butler. Nessa tática da 

transgressão e ressignificação, as autoras e teóricas, designadas por Ledoux-Beaugrand (2013, 

p. 74) como “geração de herdeiras”, realizam um processo oscilatório de retomada e renovação, 

tomando o conceito de herança em sua significação “de uma ruptura no tempo e espaço que 

separa ligando ou que liga elementos para além do que os separa sem, por isso, anular suas 

diferenças”42. 

 Essa geração estabeleceria, então, uma relação também melancólica com o passado, por 

buscar a reconfiguração, a partir de suas ruínas e destroços – oriundos da perda de um possível 

território da comunidade feminina, das categorias estáveis, da crença no futuro utópico, da 

possibilidade de uma origem – um modo de reparação no presente que envolve, igualmente, 

uma preocupação com o futuro. O passado é tomado, dessa forma, em uma relação dialógica, 

numa busca pelo não esquecimento e pela não repetição de certas violências e apagamentos. A 

melancolia é compreendida por Ledoux-Beaugrand como política, na medida que se volta para 

a rememoração daquilo que não foi plenamente registrado. Nesse movimento, aproximam-se 

Annie Ernaux, Colombe Schneck e Carron-Lanzl, pois escrevem após a legalização do aborto, 

recusando-se a guardar a experiência para si mesmas e deixar passar sob silêncio, parecendo, 

para tal, ter conservado os fantasmas de um passado arruinado pela perda. A incorporação 

melancólica se dá como ação política, ao se ligar a uma espécie de justiça através do ato de 

memória. O singular da experiência é, pois, convidado a se afiliar àqueles que também se negam 

a esquecer, estabelecendo um diálogo retrospectivo e prospectivo com os diferentes espectros 

dessas memórias renegadas, encontrando, assim, a pluralidade.  

 
42 « une coupure dans le temps et l’espace qui sépare sans tout en liant ou qui lie des éléments par delà ce qui les 

sépare sans pour autant annuler leurs différences » 
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 Essa operação é fruto também de um redirecionamento dos espaços, ao ocupar a 

literatura com temas negados pela cultura e colocá-la em estreita relação com a história e a 

política, sem, no entanto, instrumentalizá-la. A transgressão realizada pelas narrativas dos 

diferentes traumas que se repetem ao longo dos séculos – experiências de abusos, violências 

físicas e psicológicas, dominação, marginalização, apagamento etc. – se dá na literatura pela 

retomada do vivido em um processo de comunicação e ressignificação, como uma forma de 

reparação dos destroços. As fronteiras não são, porém, apagadas pelas autoras, uma vez que as 

cisões compõem o sistema, mas continuamente transpassadas, atravessadas e redirecionadas, 

em uma tática de ocupação e redirecionamento que funciona como um modo de sobrevivência.  

 Nesse contexto, podemos destacar a nominação utilizada por Rosi Braidotti (2002, p. 9) 

de “políticas das figurações”, articulada a partir da seguinte definição: 

Uma figuração não é mera metáfora, mas um mapa cognitivo 
politicamente informado que lê o presente em termos da situação fixa 
de alguém. Baseado na teoria de Adrienne Rich (1987) da “política de 
localização”, têm sido redefinidos com o insight das noções pós-
estruturalistas de discurso – para evoluir até a ideia de Donna Haraway 
(1990) de “conhecimentos situados” – como genealogias corporificadas 
ou responsabilidade encarnada.  

 

Tal política necessita da renúncia aos padrões históricos de interpretação da subjetividade 

humana “em favor de uma visão descentralizada e multi-dimensionada do sujeito como 

entidade dinâmica e mutante, situada em um contexto, em transformação constante” (2002, p. 

9-10). O termo “figurações” convida a compreender a noção de “mulheres” pela perspectiva 

de uma figura em crise e móvel que não pode ser completamente apreendida, de modo que o 

corpo “feminino”, “de mulher” aparece aqui em sua dinamicidade histórica e social, em fuga 

constante da cristalização. Para pensar os sujeitos que buscam um imaginário não representado 

dentro da normatividade, Braidotti cria a noção de “sujeito nômade”, que pode partir de 

diferentes lugares – e a marca geográfica não deve ser esquecida – e indica a confluência dos 

eixos de diferenciação – tais como raça, classe, gênero, etnia etc. – em um indivíduo, 

possuindo uma subjetividade composta por identidades complexas: 

O sujeito nômade é um mito, ou ficção política, que me permite pensar 
sobre e mover-me através de categorias estabelecidas e níveis de 
experiência. Implícita na escolha desta figuração é a crença na 
potência e relevância da imaginação, da construção de mitos como um 
meio de sair da crise política e intelectual destes tempos pós-
modernos. Ficções políticas podem ser mais efetivas, aqui e agora, do 
que sistemas teóricos. A escolha de uma figura iconoclasta e mítica, 
tal como o sujeito nômade é, consequentemente, um passo contra a 
natureza estabelecida e convencional do pensamento teórico e 
especialmente filosófico. (2002, p. 10) 
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 Esse sujeito sem identidade fixa é composto por uma forma de pensar e agir no mundo 

que recusa o apagamento e faz de sua complexidade, tática, negando os comportamentos 

codificados e uniformes e existindo através de figurações alternativas e móveis que não 

dependem do ato concreto de viajar, mas de uma política que só encontra um território no 

espaço dos sem território. Segundo Braidotti (2002, p.10),  

[a]s feministas – ou outros intelectuais críticos, como sujeitos nômades 
– são aquelas que têm uma consciência periférica; esqueceram de 
esquecer a injustiça e a pobreza simbólica: sua memória está ativada 
contra a corrente; elas desempenham uma rebelião de saberes 
subjugados. O estilo nômade tem a ver com transições e passagens, sem 
destinos pré-determinados ou terras natais perdidas.  

 

 Nos termos da filósofa, as autoras que partem da literatura para realizar essa rebelião 

também podem ser compreendidas como esse sujeito que se nega a ceder às fronteiras como 

obstáculos. Também nós, perquisadoras feministas, negamos o silêncio sobre temáticas que não 

pertenceriam ao ambiente intelectual, e não aceitamos sem questionar leis que dão 

prosseguimento ao modo androcêntrico de produção de conhecimento, procurando resistir e 

produzir através de apropriações do sistema para fazê-lo voltar-se contra si mesmo, em uma 

política contaminatória. O nomadismo pode ser compreendido, mesmo no caso de autoras 

europeias, como um modo figurativo de negação à volta “para casa” que, no caso das mulheres, 

pode tanto ser compreendido como “para as paredes do lar”, quanto para um lugar histórico de 

submissão, empenhando-se apenas no movimento, no ato de transgredir. Ademais, a recusa de 

um lar é também a recusa da família burguesa, a recusa do pai. Autoras e pesquisadoras 

nômades escolhem, assim, o que pode ser considerado uma tática de ocupação e movimento, 

no lugar da tomada de um lugar “próprio”, “de direito”. 

A crítica feminista das últimas décadas, como apontado, recusa-se a ignorar os contextos 

sociais e históricos em que as identidades ou identificações são estruturadas, tendo como tarefa 

fundamental, segundo Heloisa Buarque de Hollanda (1994, p. 14), 

a reflexão sobre a noção de identidade e sujeito, levando 
necessariamente em consideração a multiplicidade de posições cabíveis 
que a noção de sujeito sugere e assumindo um claro compromisso com 
a perspectiva historicizante em suas análises.  

 

Assim, as reflexões realizadas sobre os problemas da noção de “identidade feminina” e 

“Mulher” serviram como negação das perspectivas naturalizantes de se pensar as produções de 

mulheres, mobilizando para tal os conceitos de “sujeito do feminismo”, “sujeito nômade”, 
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“subjetividade corporificada”, “subjetividades múltiplas”, para ser possível pensar as narrativas 

sobre abortos não apenas em seu caráter pontualmente transgressor ou (re)aprisionando as 

autoras em uma escrita “essencialmente feminina”. Essas noções oferecem meios de se traduzir 

as subjetividades exploradas pelas narrativas estudadas, suas maneiras de atuarem em espaços 

ambíguos, tanto dentro quanto fora das representações tradicionais, registrando figurações 

alternativas que confrontam e desafiam o poder e seus objetivos reguladores.  

 Essas figurações conflitantes podem ser exemplificadas pela obra Teoria King Kong 

(2016), na qual Virginie Despentes reflete sobre a dominação patriarcal e os limites do 

feminismo, narrando igualmente partes de sua vida e buscando expressar em seu texto 

diferentes subjetividades marginalizadas e relegadas, ressaltando o grau de ilusão do ideal da 

mulher perfeita em acordo com toda “sua” feminilidade: 

Porque o ideal de mulher branca, sedutora mas não puta, bem casada 
mas não nula, que trabalha mas sem tanto sucesso para não esmagar seu 
homem, magra mas não neurótica com a comida, que continua 
indefinidamente jovem sem se deixar desfigurar por cirurgias plásticas, 
uma mamãe realizada que não se deixa monopolizar pelas fraldas e 
pelos deveres de casa, boa dona de casa sem virar empregada 
doméstica, culta mas não tão culta quanto um homem; essa mulher 
branca e feliz, cuja imagem nos é esfregada o tempo todo na cara, essa 
mulher com a qual deveríamos nos esforçar para parecer – tirando o fato 
de que elas devem ficar de saco cheio com qualquer coisa –, devo dizer 
que jamais a conheci, em lugar algum. Acredito até que ela nem mesmo 
exista. (2016, p. 11) 

 

A mulher do texto de Despentes não é a femme fatale, a heroína cruel e sedutora, bela e 

sonhadora, misteriosa, adúltera, apaixonada, cujos exemplos encontramos aos montes na 

literatura masculina. Na perspectiva da autora, mulher significa, socialmente, um ser degradado 

e humilhado, o que faz com que busque uma escrita que fuja à mediação heteronormativa, como 

um modo de burlar os construtos da ilusão da continuidade do sujeito e agenciar de modo 

feminista as relações, relendo tanto a feminilidade quanto a masculinidade. A ambiguidade 

entre os gêneros abordada por Despentes pode já ser vislumbrada quase meio século antes, na 

escrita de Leduc que exprime sua relação com os gêneros, a sexualidade e o corpo.  

Cabe ressaltar ainda que, como para Foucault o poder não pode ser localizado 

exclusivamente em uma pessoa, estrutura ou instituição – sendo exercido “a partir de inúmeros 

pontos e em meio a relações desiguais e móveis” (2014, p.102) – as dominações que geram 

tanto as violências quanto os encontros advêm das linhas de força que atravessam os 

afrontamentos locais e produzem homogeneizações, sustentadas pela intensidade de seus 

afrontamentos. Desse modo, a própria resistência ao poder não se exerce fora dele – pois não 
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existe um espaço fora do poder, intocado pela lei – sendo, em verdade, sempre plural e agindo 

em diversos focos. Nessa perspectiva, o filósofo defende, em seu projeto de obra inacabado “A 

vida dos homens infames”43, como as histórias minúsculas de vidas ordinárias contadas nos 

pequenos relatos das lettres de cachet44 puderam permanecer por terem “cruzado o poder e 

provocado suas forças” (2009, p.99): 

Vidas que são como se não tivessem existido, vidas que não sobrevivem 
senão do choque com um poder que mais não quis que aniquilá-las, ou 
pelo menos apagá-las, vidas que a nós não tornam a não ser pelo efeito 
de múltiplos acasos [...] O seu presente retorno ao real faz-se de igual 
forma segundo a qual tinham sido expulsos do mundo. É inútil 
procurar-lhes um outro rosto, ou suspeitar neles uma outra grandeza; já 
não são senão aquilo pelo qual se quis ajoujá-los: nem mais nem menos. 
(2009, p. 102-103) 

 

 Do choque com o poder, nasce também a possibilidade, na literatura, do registro e, 

igualmente, da escrita de uma outra história, que vem do “ponto cego”, do “outro lugar” do 

discurso dominante. Ainda que a literatura não esteja em uma posição a salvo dos 

atravessamentos dos dispositivos de poder, ao se colocar como espaço de revelação do interdito 

e indizível, pode agir, igualmente, enquanto um contra-dispositivo – a partir do movimento de 

redirecionamento abordado no capítulo anterior.  Nesse sentido, quando as vivências de Leduc, 

Ernaux, Schneck e Carron-Lanzl são confrontadas ao poder, em sua forma jurídica, institucional 

e moral, deixam um rastro de ressignificações e contestações diante do qual o leitor, uma vez 

confrontado a essas escritas do corpo, da carne, do sangue e da consciência, não pode sair 

incólume. Como não há um espaço fora do sistema, tão sonhado pelos “escritos da sororidade” 

– em que todos poderiam ter suas vivências reconhecidas e compartilhadas horizontalmente, 

afastados da norma da lei – são as identificações pelo choque, pela transgressão das fronteiras, 

por experiências comuns e traumas coletivos que criam os pontos de resistência ligados por um 

movimento constante. 

 O território ocupado pelos marginalizados da norma seria, então, um espaço de 

compartilhamento em que o outro, aquele que não pertence ou escolhe não pertencer às 

identidades fechadas oferecidas pela norma, pode emergir. Este território se refere a uma 

 
43 Nesse estudo, Foucault toma por material algumas lettres de cachet de 1660 a 1760, escritas por homens e 

mulheres “sem nome”, “infames” – não enquanto autores de abominações que levam à fama, mas os detentores da 

infâmia dos anônimos – que ficaram registrados na história apenas a partir dessas poucas palavras.   
44 Termo que não possui uma tradução equivalente em outras línguas por designar uma instituição sem precedentes 

na história da França que nunca se repetira em outro lugar ou época. Essas cartas eram documentos emitidos em 

nome do rei, mas não necessariamente por sua iniciativa, que tinham por função aplicar medidas de segurança, 

como prisões ou internamento daqueles cujo discurso era tipificado pelos mesmos documentos como indesejável. 

Esses documentos podiam ser emitidos pelo Estado e por seus súditos, podendo ser fruto a té mesmo de desavenças 

entre vizinhos e familiares, apesar de nem sempre serem executados. 
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comunidade dos que não possuem um próprio, carregando a virtualidade das relações possível 

no pensamento da rede que se engaja na passagem. Essa passagem é aqui tanto transmissão, 

quanto modo de sobrevivência e ocupação dos espaços de poder, apenas para reinventá-los e 

reconduzi-los, dando lugar à opacidade do “outro” que promove uma dispersão do “eu”, 

supostamente neutro, enquanto sujeito único e legítimo da linguagem.  
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3.  Escrita e contaminação da ordem social 

 

Considerando-se que o pensamento feminista mobilizado parte da noção de uma 

necessidade constante de construção e desconstrução, escapando às cristalizações – pois se o 

sujeito é constituído em e por formas de discurso/poder, toda representação é também 

construção cultural –, passo neste capítulo a uma apresentação detalhada das autoras, 

identificando suas narrativas como uma expressão da “rebelião de saberes”, retomando a 

citação de Braidotti, a partir da encarnação de suas memórias. Para uma melhor 

contextualização das experiências narradas e aqui colocadas em evidência, proponho que 

analisemos, em um primeiro momento, separando-as em dois blocos: de um lado, Leduc e 

Ernaux, que narram seus abortos antes da legalização na França em 1975 e, do outro, Schneck 

e Carron-Lanzl, que narram a experiência pós-legalização. 

 

3.1 Violette Leduc: “devastações” de uma “bastarda” 

 

 

Violette Leduc nasceu em 1907 em Arras e faleceu em 1972 em Facon. Sua mãe, Berthe, 

empregada doméstica em uma família abastada, engravidou após ter relações com o herdeiro 

da família – que Leduc insinua em La Bâtarde (1964) terem sido forçadas –, razão pela qual 

Leduc foi renegada pela família paterna. Violette nasce sob o estigma da criança não desejada 

que trouxe desgraça para sua mãe, bastarda de pai e criada pela mãe e pela avó. A situação de 

bastarda funciona como a marca pela qual pensa sua existência no mundo, sendo 

recorrentemente lembrada em sua escrita. 

Em L’Asphyxie (1946), sua primeira obra, narra lembranças de infância que se encadeiam: 

criança que não foi reconhecida por seu pai e sempre buscou, inutilmente, o amor inalcançável 

de sua mãe, encontrando o conforto nos braços da avó, cedo falecida. Leduc começa a 

narrativa pela frase “Minha mãe nunca me deu a mão” (2014, p. 7)45, tal frase, escrita no passé 

composé do francês – tempo verbal que era menos usado na escrita, sendo preferível segundo 

a gramática tradicional o emprego do passé simple (passado simples) – sugere a interpelação 

do leitor a um diálogo, que será logo cortado pela narrativa em si, com o passado simples. 

Dois anos mais tarde, a autora publica L’Affamée (1948), obra que tem por matéria o amor da 

narradora por « Madame », vocativo que faz referência a Simone de Beauvoir, por quem 

Leduc confessa ter sentido uma grande paixão.  

 
45 « Ma mère ne m’a jamais donné la main… » 
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Ravages (1955) é a terceira publicação da autora, uma narrativa que se aproxima de um 

romance de formação da personagem-narradora – sobretudo se considerarmos sua 

integralidade, ou seja, sem a censura de sua primeira parte, quando se envolve no colégio com 

Isabelle.  Até então, a autora escrevera apenas romances, porém, segundo o que afirma em suas 

obras autobiográfgicas, sua vida era para ela a matéria que modelava para escrever. No original 

do romance, cujo título pode ser traduzido por “devastações”, a densa narrativa de seu aborto 

aparece como a culminação de todas as devastações vividas, desde o amor seguido da separação 

de Isabelle durante seus anos de colegial, depois a separação de Cécile (Hermine, em La 

Bâtarde), seguida do reencontro com Marc (Gabriel, em La Bâtarde), o casamento, as brigas, 

as decepções, a tentativa de suicídio – todos momentos em que a personagem-narradora se 

coloca como dependente. O aborto figura no momento da narrativa em que parece reencontrar 

seu “eu” separado dos outros, logo após decidir se divorciar de Marc, como uma espécie de 

provação final. Em La Bâtarde, Leduc volta muitas vezes a acontecimentos já narrados nessas 

três primeiras obras, ora para confessar certas ficcionalizações, ora de modo a organizar as 

experiências já narradas e afirmar que realmente as vivera.  

Nesse primeiro volume de suas autobiografias, ela estabelece uma conexão direta com 

quem a lê, uma comunicação que parece ter por muito tempo desejado: “Leitor, siga-me. 

Leitor, caio a seus pés para que me sigas” (2016, p. 229)46. La Bâtarde é sua primeira obra a 

ter um grande público, na qual pode finalmente tomar a palavra, como se toma o poder sobre 

sua narrativa, impondo-se ao mundo como esse ser que mesmo tendo sido rejeitado por ter 

nascido bastarda, por sua feiúra – que a obseca – por sua classe ou por seu desvio em relação 

à feminilidade ou à heterossexualidade, escreve e é lida, uma vez que ao chamar o leitor para 

o texto, ela também o cria. 

Ainda que as obras aqui citadas precedam em algumas décadas a origem do termo 

“autoficção”, a produção leduciana remonta às discussões sobre os limites da escrita 

autobiográfica, ficcional e autoficcional, devido à ambiguidade do pacto de leitura proposto 

dentro e fora de seus romances. Suas obras são frequentemente lidas como puramente 

autobiográficas, provavelmente devido à voz narrativa autodiegética e ao tom confessional. 

Contudo, Catherine Viollet (2001) adverte que essa é uma maneira redutora de se compreender 

a escritora. Tal interpretação limitada apaga as diversas camadas pelas quais se apresenta sua 

escrita:  o jogo de revelação e dissimulação é recorrente e esquecer essa complexidade apaga 

também sua singularidade ao narrar a experiência vivida.  

 
46 « Lecteur, suis-moi. Lecteur, je tombe à tes pieds pour que tu me suives » 
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No prefácio de Beauvoir para La Bâtarde, ela considera que Leduc sempre escreve com 

uma “sinceridade intrépida”47, o que ao mesmo tempo que atesta o lado referencial de sua 

escrita, pode causar confusões quando se pensa qualquer romance da autora. Uma hipótese 

que justificaria sua recepção quase exclusivamente autobiográfica é a ordem pela qual suas 

obras foram acolhidas : um vez que ela conhece o sucesso somente a partir da publicação de 

La Bâtarde – que continua sendo sua obra mais lida e traduzida –, o pacto autobiográfico48 

dessa seria estentido às anteriores – devido também às similaridades das narrativas – criando-

se um espaço autobiográfico que funciona não apenas como chave de leitura da autora, mas 

também como um determinante de sua recepção. O espaço autobiográfico foi teorizado por 

Philippe Lejeune, sendo criado através do pacto fantasmático, que é o pacto autobiográfico 

realizado de modo indireto, por exemplo quando o autor declara, em entrevistas ou outros 

textos, que suas obras ficcionais podem ser lidas de forma autobiográfica, ou que é “tudo 

verdadeiro”. Nessa perspectiva, quando Leduc declara, à emissão Variances (12 jan 1970), 

nunca ter escrito uma ficção pura, por se considerar sem imaginação, indica, de modo indireto, 

uma escrita referencial.  

Como autobiografias disfarçadas ou autoficções avant la lettre, suas obras tocam 

questões extremamente íntimas e humanas que, normalmente, permanecem escondida dos 

outros e fora da literatura devido ao pudor. Escreve sobre a perseguição de um amor sem 

futuro, sua feiúra e seu grande nariz, sempre destacados, além de sua obsessão por aquelas que 

a rejeitam – que ressoa nela como o resultado de sua aparência. Como afirma Isabelle 

Courtivron (1988, p. 51): 

Ninguém foi tão longe na brutalidade da confissão, na comunicação da dor de 

existir e da dor de escrever. Se Leduc faz parte de uma célebre linha de 
escritores malditos, ela nunca triunfa em suas trangressões, como fazem 
aqueles que venera, Rimbaud et Genet. Ela colide contra o mundo, teimando 
em transformar em linguagem as humilhações de vida, a dupla condenação, 
viver e escrever.49 

 

A dupla condenação de Leduc é viver e escrever, mas é também escrever e não ser lida; 

amar e não ser amada. Na posição de autora, fala com autoridade de suas buscas e fracassos, 

em um processo de assimilação de sua vivência que recusa o lugar puramente de vítima. 

 
47 « sincérité intrépide » 
48 Ou seja, atestação da identidade entre autor, narrador e personagem e o compromisso em se narrar 

acontecimentos vividos. 
49 « Personne n'a été aussi loin dans la brutalité de la confession, dans la communication de la douleur d'exister et 

la  douleur d'écrire. Si Leduc fait partie d'une célèbre lignée d'écrivains maudits, elle ne triomphe jamais dans ses 

transgressions comme l'ont fait ceux qu'elle vénère, Rimbaud et Genet. Elle se brise contre le monde, s'acharnant 

à transformer en langage les humiliations d'une vie, la  double condamnation, vivre et écrire. » 
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Contudo, não se trata de fazer de seus fracassos, conquistas: as personagens que encarnam sua 

história são sempre assombradas pela rejeição dos outros e o desgosto por si mesma. Ela 

comunica a intimidade mais profunda e não dissimulada situações vergonhosas, seus desejos 

impossíveis, suas súplicas pelo amor, tudo aquilo que incomoda o humano da razão e fica 

escondido, pois não haveria nenhuma glória nas humilhações, nas crises. A intriga de suas 

obras é, assim, sempre a brutalidade da existência, da dor de sua vida que ela vai colocando 

em cena por seus romances e autobiografias, tecendo no imaginário dos leitores o fio que 

conecta suas obras. 

Segundo Catherine Viollet (2001, p. 16), em seu estudo genético da escrita de Leduc, 

“os acontecimentos vividos (de 1924, encontro com Isabelle, a 1941, episódio do aborto)”, 

narrados em sua autobiografia e em Ravages, “parecem frequentemente, paradoxalmente, 

relatar de maneira mais fiel – se confiarmos no testemunho dos manuscritos – que na trilogia 

autobiográfica”50. Para Susan Marson (1998, p. 15), as autobiografias de Leduc  

não vêm esclarecer ou desvendar o caráter verídico de uma narrativa 
aparentemente fictícia, ao contrário, vêm redobrar e confirmar uma 
obra percebida como já sendo de ordem autobiográfica. Dito de outro 
modo, ao redigir a narrativa de sua vida, Leduc apenas repetiria uma 
história já escrita e publicada.51 

 

Leduc faz corpo com sua escrita também pela repetição daquilo que Barthes 

denominou de biografemas, de modo que sua vida é o motor do ato da escrita. No entanto, 

como destaca igualmente Marson, a semelhança entre as narrativas evidencia também suas 

diferenças, o que questiona, sem negar inteiramente, a autobiografia. O jogo entre a narrativa 

autobiográfica e o romance em Violette Leduc parece ser o meio que encontra para ir até o 

fim na comunicação de suas misérias e delírios.  

Em A Literatura e o Mal (1989), Bataille afirma que a literatura manipula o mal em 

seu significado ontológico, sendo assim capaz de se apropriar dos objetos que causam repulsa, 

horror, desgosto, mas ao mesmo tempo atraem e fascinam. Ela realizaria uma operação 

soberana ao quebrar o isolamento do ser, produzindo um instante em que os corpos se roçam, 

cruzam e misturam, o instante da comunicação. Essa comunicação é operada por Leduc ao 

expor a si mesma e suas experiências de modo completamente desnudado, o que pode ser 

 
50« les événements vécus (de 1924, rencontre avec Isabelle, à  1941, épisode de l'avortement)   semblent, 

paradoxalement, rapportés de manière souvent plus fidèle – si l'on se fie au témoignage des manuscrits – que dans 

la trilogie autobiographique » 
51« viennent non pas éclairer ou dévoiler le caractère véridique d’un récit apparemment fictif, au contraire , ils 

viennent redoubler et confirmer une œuvre perçue comme étant déjà de l’ordre de l’autobiographie. Autrement 

dit, en rédigent le récit de sa vie, Leduc n’aurait fait que répéter une histoire déjà écrite et publiée.  » 
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compreendido como um projeto autobiográfico mais largo, que depende da leitura em 

constante diálogo com suas variadas obras para buscar as respostas que só podem ser dadas 

pelo próprio texto, uma vez que se trata, acima de tudo, de literatura. 

Em seus textos declaradamente autobiográficos, a autora narra também o processo de 

gênese do “eu” da escrita, o que faz da própria narrativa um dos acontecimentos a serem 

contados por ela mesma. Assim, além da tensão de todo texto autobiográfico entre o “eu” do 

presente que se vira para o “eu” do passado, seus textos têm uma temporalidade difusa, pois o 

efeito criado por sua escrita, que recorre a um caráter retórico e à reprodução de diálogos 

palavra por palavra, explicita a fragmentação da instância narrativa do pronome de primeira 

pessoa. O “eu” em La Bâtarde oscila entre a narradora de sua história, a personagem dos 

eventos e a autora que assume a empreitada da escrita, em temporalidades que se sobrepõem:  

Quem é Violette Leduc? A bisavó de sua bisavó, afinal. Vamos relê-
lo, vamos relê-lo. Isto aqui é um nascimento? Uma bola de naftalina 
com seu cheiro desagradável. As mulheres enganam, as mulheres 
sofrem. Elas agradam, escondem a idade. Esclareço a minha porque 
eu não agradava, porque terei sempre meus cabelos de menina. 
Precisei de duas horas para escrever isso, duas páginas e meia de meu 
caderno quadriculado. Mas prosseguirei, não vou desanimar. (2016, p. 
21-22) 

 

Mesmo se os limites entre o real e a ficção permanecem borrados, podemos tirar certas 

constatações que vêm da repetição de algumas passagens. A confissão de sua descoberta 

sexual com Isabelle aparece primeiro sob a inscrição de romance, assim como o episódio do 

aborto, a partir do qual é possível estabecer uma relação entre o final de Ravages, no qual o 

episódio é narrado em detalhes, e La Bâtarde, que precisa o enquadramento temporal da 

experiência e como seu desenrolar foi vivido pela autora-narradora.  

Através da autocitação, Leduc decontextualiza e recontextualiza suas experiências. 

Tais referências operam, segundo Susan Marson, um redobramento da vida pela escrita que 

alarga o espaço autobiográfico no qual são lidos seus escritos. Esse redobramento se torna 

mais evidente na leitura cruzada de Ravages e La Bâtarde. O romance representa a primeira 

publicação da autora de uma obra linear que segue leis cronológicas. Vale ressaltar que seus 

personagens e as ligações entre eles são os mesmos dos personagens da autobiografia de 1964: 

Marc, Cécile e Thérèse correspondem, respectivamente, em La Bâtarde, a Gabriel, Hermine 

e Violette – os dois amantes, na realidade, chamavam-se Jacques e Denise. Mesmo se esses 

personagens são situados em lugares diferentes e a leitura da autobiografia revela outros 

encontros da personagem principal, o elo entre essas duas obras permanece, o que permite 

dizer que a escrita de La Bâtarde foi também a reescrita de acontecimentos já presentes em 
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Ravages. Também o nome da narradora-personagem de Ravages, Thérèse, não é um nome 

fictício, uma vez que o nome civil da autora era Thérèse Andrée Violette Leduc, outro fator 

que motiva a leitura de Ravages enquanto elemento ativo de seu projeto autobiográfico – 

proposição a partir da qual leio seu aborto nas duas obras. 

Apesar de a sexualidade não ser o tema central deste estudo, vale ser pautada por sua 

relevância na obra de Leduc, sobretudo na maneira pela qual comunica seu corpo e seus desejos, 

bem como pela importância das teorias sobre a sexualidade para o pensamento feminista 

contemporâneo. Violette Leduc, em Thérèse et Isabelle52, trata do amor devorador entre duas 

moças estudantes. As duas protagonistas parecem ser situadas em um tempo fora do tempo, um 

espaço separado daquele do colégio e da vida “normal”, estabelecendo-se uma temporalidade 

única, um abraço último que sempre se repete num lugar onde seria possível essa interação até 

quase a extenuação delas mesmas, uma completa fusão: “Ela me refletia, eu a refletia: dois 

espelhos se amam” (2000, p. 137)53. Leduc se entrega à escrita como Thérèse e Isabelle se 

entregam uma a outra, em descrições longas e imagéticas do ato amoroso: 

A mão despiu meu braço, parou perto da veia, ao redor de sua curva, 
fornicou nos desenhos, desceu até o pulso, até a ponta das unhas, 
revestiu meu braço com uma longa luva de camurça, caiu do meu ombro 
como um inseto, se agarrou à axila, esfregou o tufo de pelos. Eu estendia 
meu rosto, escutava o que meu braço respondia a aventureira. A mão 
querendo-se conquistadora colocava no mundo meu braço, minha axila. 
A mão passeava sobre o balbucio dos arbustos brancos, sobre as últimas 
névoas das pradarias, sobre a espessura dos primeiros brotos. A 
primavera que gritava de impaciência na minha pele explodia em linhas, 
em curvas, círculos. Isabelle estirada sobre a noite envolvia meus pés, 
desfazia o emaranhado. As mãos abertas sobre o colchão, eu fazia o 
mesmo trabalho de charme que ela. Ela abraçava o que havia acarinhado 
em seguida, com sua mão leve, despenteava e espanava com as plumas 
da perversidade. O polvo nas minhas entranhas estremecia, Isabelle 
bebia no seio direito, no seio esquerdo. Eu bebia com ela, enchia-me de 
trevas quando sua boca se afastava. Os dedos voltavam, circundavam, 
mediam o calor do seio, os dedos terminavam no meu ventre em 
destroços hipócritas. Um mundo de escravos que tinham o mesmo rosto 
de Isabelle renovavam minha fronte, minhas mãos. (2000, p. 67)54 

 
52 Obra que nos interessa também por ter sido a parte de Ravages (1955), suprimida pela editora Gallimard que a 

considerou escandalosa e obscena por tratar do encontro amoroso entre duas estudantes, de modo não puramente 

afetivo, mas também fortemente erótico.  
53 « Elle me reflétait, je la  reflétais : deux miroirs s’aiment. » 
54 « La main déshabilla mon bras, s’arrêta  près de la veine, autour de la saignée, forniqua dans les dessins, 

descendit jusqu’au poignet, jusqu’au bout des ongles, rhabilla mon bras avec un long gant suédé, tomba de 

mon épaule comme un insecte, s’accrocha à l’aisselle, se frotta à la touffe de poils. Je tendais mon  visage, 

j’écoutais ce que mon bras répondait à  l’aventurière. La main qui se voulait convaincante mettait au monde mon 

bras, mon aisselle. La main se promenait sur le babil des buissons blancs, sur les derniers frimas des prairies, sur 

l’empois des premiers bourgeons. Le printemps qui avait pépié d’impatience dans ma peau éclatait en lignes, en 

courbes, en rondeurs. Isabelle allongée sur la nuit enrubannait mes pieds, déroulait la  bandelette du trouble. Les 

mains à plat sur le matelas, je faisais le même travail de charme qu’elle. Elle embrassait ce qu’elle avait caressé 

puis, de sa main légère, elle ébouriffait, elle époussetait avec le plumeau de la perversité. La pieuvre dans mes 
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O corpo de uma faz nascer o corpo da outra, porém é um corpo que não cabe nas fronteiras do 

humano, sendo moldado sinestesicamente através da mão que passeia pelo balbucio, em uma 

primavera de formas (“linhas, curvas, círculos”), até não ficarem claros os limites entre elas e 

o mundo e entre elas mesmas. Todo o corpo é acionado na narrativa e colocado a serviço do 

prazer, do amor e da descoberta. O polvo que estremece em suas entranhas é retomado em 

diferentes momentos do livro, tendo aparecido pela primeira vez no início da narrativa: 

“Movimentam-se no meu ventre. Tenho medo: tenho um polvo em meu ventre” (LEDUC, 2000, 

p. 26)55. Segundo Alison Péron (2011), a referência ao animal marinho parece demonstrar como 

o desejo age multiplamente no interior do corpo, de modo agitado, insaciável, que indica, 

igualmente, a presença do outro, do intruso. Tais alusões ao que escapa ao puramente humano 

evocam um corpo inconcebível, o polvo no ventre é também uma vida no interior, uma vida 

polimorfa que representa o desejo em atividade que irradia para todos os lados através de seus 

muitos braços. A partir dessas observações, é possível perceber como a sexualidade em Leduc 

está associada à exploração do corpo para além do genital e não se prende ao ideal da 

heterossexualidade ou das limitações corporais do discurso da biologia. Assim, Leduc antecede, 

de certo modo, a escrita do corpo que prolifera nas décadas de 1970 e 1980, ao mesmo tempo 

que também a ultrapassa, por suas narradoras-personagens não corresponderem à definição da 

mulher dentro da noção de diferença sexual e não quererem traduzir a “Mulher”, mas os corpos 

múltiplos. 

Adrienne Rich, no ínicio da década de 1980, interpela grande parte da crítica feminista 

heterossexual que concebe a lésbica enquanto uma imagem espelhada da heterossexualidade 

ou, mesmo, da homossexualidade masculina, denunciando o caráter compulsório das 

sexualidades ditas “normais”. Propõe as noções complementares de “existência lésbica” e 

“continuum lésbico”, a primeira remetendo “tanto ao fato da presença histórica de lésbicas 

quanto da nossa criação contínua do significado dessa mesma existência” (2010, p. 35). O 

“continuum lésbico”, por sua vez, se refere ao conjunto de experiências de identificação da 

mulher, ao longo de sua vida e através da história, manifestada por meio de diferentes vínculos 

e resistências, sendo a existência lésbica a marca da ruptura com o modo compulsório de vida, 

historicamente apagada e privada de uma tradição e de uma continuidade social. Rich insiste 

 
entrailles frémissait, Isabelle buvait au sein droit, au sein gauche. Je buvais avec elle, je m’allaitais de ténèbres 

quand sa bouche s’éloignait. Les doigts revenaient, encerclaient, soupesaient la  tiédeur du sein, les doigts 

finissaient dans mon ventre en épaves hypocrites. Un monde d’esclaves qui avaient même visage que celui 

d’Isabelle éventaient mon front, mes mains. » 
55 « On rampe dans mon ventre. J’ai peur : j’ai une pieuvre dans mon ventre » 
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sobre a posição política da lésbica, negada quando compreendida apenas em termos de uma 

“preferência sexual”. O “continuum lésbico” dá ênfase à necessidade de consolidação de uma 

tradição e um esteio para as mulheres que fuja ao modelo patriarcal, estabelecendo assim um 

discurso alternativo. Ela denuncia, como uma das principais características da manutenção do 

poder masculino, a negação da sexualidade das mulheres, através de forças que fazem crer o 

casamento e a heterossexualidade como incontornáveis. 

Em La pensée straight de Monique Wittig (1976), o tema central é também a denúncia 

de como o pensamento heterossexual produz e codifica a “realidade científica”. Wittig chama 

a atenção para como a multiplicidade de linguagens age na realidade social, para além da 

comunicação, se interpenetrando, reforçando e engendrando a si mesmas e aos outros, de modo 

também a apagar as causas materiais da dominação – o que leva, igualmente, à des-historização 

que faz confundir a repetição com a expressão de uma natureza primordial e imutável. A autora 

e pensadora critica ferrenhamente o pensamento científico de diversas áreas do conhecimento, 

como a biologia, a psicanálise e a história, por seus pressupostos marcados pelo discurso 

heterossexual, tido como neutro. Sua crítica aborda como o discurso hegemônico toma como 

fato a heterossexualidade, negando aos homossexuais e às lésbicas a possibilidade de criar suas 

próprias categorias. Vale ressaltar que, para Wittig, a lésbica não seria uma mulher, pois tal 

termo requer como condição de existência estar dentro de um sistema de pensamento e 

economia heterossexual, tampouco seriam as mulheres que se recusam a viver sob a 

dependência pessoal dos homens. Assim, a lésbica seria uma espécie de trânsfuga de gênero, 

que não pertence ao grupo ao qual foi designada, porém não é também representada por seu 

oposto no pensamento binário.  

Tanto Rich quanto Wittig produziram uma literatura que foge à linearidade narrativa e 

busca a escrita do corpo em uma nova economia da sexualidade, a partir da lésbica. Assim como 

outras autoras do período, suas narrativas se apresentam de modo fragmentado, com uma 

temporalidade fluída, entre o espaço mítico do passado pré-jurídico e o futuro utópico da 

abolição da lei. Wittig, no entanto, se opõe à designação de “escrita feminina”, pois, para ela, 

afirmar a existência de uma forma de escrever “da Mulher” seria uma naturalização em 

desacordo com sua defesa das categorias “homem” e “mulher” como políticas e construídas. 

Violette Leduc, na linha de Wittig, não oferece um retrato da “identidade feminina” – 

bem ao contrário, contestando as identidades, inclusive a sua, constantemente – tampouco uma 

sexualidade fixa, mas o corpo em ação e interação, um corpo que ultrapassa no querer e no agir 

os limites do gênero, do humano, do inteligível, que reverbera também na escrita: 
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Gabriel faz sua reverência Hermine lhe tomou seus sacrifícios porque 
não me escreveu Violette eu teria compreendido sou a multidão a 
multidão me segue sem importância ora diria minha mãe sem 
importância suas noites na rua de Amiens enquanto drogávamos nossas 
pernas reticências interrogadoras elas preferem um conjunto para 
pequeno jantar elas escolheram sem comprar eu escolhi Hermine 
Gabriel está aqui na ponta de meus cílios vocês saíam como amigos é 
ele implorava minha mão dava sobre a poça de cabelos entre as virilhas 
o homem quando é pusilâmime uma ária sob minha mão meus 
antepassados Gabriel se retirou nos seus macadames de Montmartre 
mentiras segredinhos colocados por si mesmos no penhor qual gênero 
é verdade meu gorro inclinado de lado que magreza que olheiras até 
logo reflexo até a próxima vez manequins [...](1986, p. 191, grifo meu) 

 

 

Leduc já coloca em questão a obrigatoriedade da performance de gênero ao falar de 

trajes e da sua veracidade. Tal trecho de La Bâtarde realiza ainda outra conexão com a escrita 

de mulheres praticada na década de 1980, pois rompe com a sintaxe, sendo uma série de 

palavras e pensamentos encadeados. Esse extenso parágrafo escrito como de “um só fôlego” se 

situa logo antes do momento da narrativa em que conta seu passeio pelas lojas de roupas 

“femininas”, pois Hermine – com quem se relaciona após Isabelle – gostaria que ela se vestisse 

mais de acordo com os trajes de uma mulher, já Gabriel – com quem vem a se casar – aprecia 

sua masculinidade. Esse impasse a faz lembrar também a mãe: “As freguesas cansavam os 

espelhos com o que escolhiam. Escutei minha mãe ao longe. ‘Seja mulher. Quando é que vai 

ser mulher?’” (1986, p. 192). Como na parte anteriormente destacada, Leduc coloca em questão 

o gênero e a necessidade de “ser uma mulher”, o que se confirma mais adiante quando conta 

roubar calcinhas e diz fazê-lo “também para tirar das mulheres aquilo que as torna femininas” 

(1986, p. 193). No início da década de 1960, Leduc produz um texto que se aproximar da escrita 

do corpo, do ato de colocar a sexualidade de corpos de mulheres no centro da literatura, e 

contesta o que é uma mulher, a obrigação da feminilidade e, mesmo, a realidade do gênero. 

 O corpo em Violette Leduc está em tudo e em lugar nenhum, em constante 

transmutação, o que Alison Péron (2011) chama de um “corpo camaleão”. Esses corpos escritos 

não obedecem às normas que criam os termos polarizados “eu” e “outro”, dominado e 

dominante, homem e mulher, heterossexualidade e homossexualidade. Esse descentramento 

voluntário se apresenta nas diferentes cadeias metafóricas utilizadas por Leduc em suas 

narrativas, nas quais a recorrência constante à natureza parece um modo de zombar da ausência 

de naturalidade da qual é acusada a homossexualidade ou qualquer sexualidade que fuja à 

função utilitária da reprodução. Ela escreve sobre a lesbianidade como nenhuma mulher antes 

dela e explora uma ideia de corpo que só começará a ser pensada pela teoria feminista na década 
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de 1980, o que faz com que sua obra ofereça elementos chave para se pensar a 

contemporaneidade e as corporalidades não representadas pelo sistema binário, genital e 

heterossexual. 

Monique Wittig também se distingue das definições que veem a mulher como indivíduo 

oposto ao homem, abordando como o pensamento “hetero” (straight), por necessitar de um 

outro dominado, constrói uma diferença e a controla, interrogando também a noção de 

“diferença sexual” – cerne da “identidade feminina” –, pois sempre o dominado será o diferente 

em relação à norma, ou seja, à cultura dos dominantes. Se, como postula, é necessário 

desestabilizar a norma através dos sujeitos descentrados, e a literatura pode agir em prol disso 

tornando suas obras em “cavalos de tróia”, sendo tão mais efetivas quanto mais capazes de 

tornar universal o ponto de vista considerado minoritário, implodindo as normas através de seu 

interior. As obras de Leduc agem dessa maneira em diferentes frentes, não só em relação aos 

papéis de gênero e à sexualidade, mas também ao tratar de um tema extremamente tabu no 

momento da publicação de Ravages, 1955: o aborto. 

A escrita do aborto em Violette Leduc não vem do arrependimento ou da vergonha do 

ato, em nenhum momento coloca em questão sua decisão, que é apresentada tão naturalmente 

quanto se é, normalmente, dar prosseguimento à gravidez. Refere-se, até mesmo, à gravidez 

como um fruto que cresce dela e lhe dá as « forças de um leão », em La Bâtarde, essas forças a 

levam na direção do exercício de sua vontade e autonomia sobre seu corpo, a protagonista de 

Ravages nega, até mesmo, a ideia de “esperar um filho”, como na resposta que dá em sua 

segunda vez na fazedora de anjos: “Eu não espero ninguém” (2013, p. 442)56. Suas 

preocupações são causadas pela clandestinidade da experiência que coloca sua vida em perigo 

e a faz viver um processo solitário e doloroso. O aborto figura nas duas narrativas aqui 

mobilizadas como uma vivência que, mesmo que brutal, permitiu-lhe reconquistar sua 

independência ao se assegurar de sua capacidade de lutar por si mesma com as forças de um 

leão.  

 

 

3.2 Annie Ernaux: “uma experiência humana total” 

 

 

A escritora francesa Annie Ernaux, assim como sua predecessora, também escreve sua 

vida por fragmentos que podem ser lidos, em seu conjunto, como uma grande autobiografia. 

 
56 « Je n’attends personne » 
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Porém, ao passo que Leduc recorre à ficcionalização e separa suas autobiografias de modo 

cronológico, Ernaux nega qualquer aproximação com o ficcional e opta por uma escrita dividida 

em episódios temáticos que são os assuntos de suas obras. Outro ponto comum entre as autoras, 

como veremos a seguir mais detalhadamente em Ernaux, está na interpelação do leitor ou 

presença de intervenções diretas da autora na narrativa. 

Annie Ernaux nasceu em Lillebonne, na Normandia, e cresceu em Yvetot. A partir de 

sua quarta obra, La Place (1983), ela rejeita a ficcionalização da experiência, buscando uma 

transmissão total pela escrita da vida de seu pai e da separação social que se instala entre os 

dois conforme ela ascende através do acúmulo de capital cultural. No entanto, Ernaux não 

persegue ingenuamente a impossível reconstituição da realidade, ao contrário, seu engajamento 

na transposição do vivido parece ser o objetivo de sua escrita. Através de seus textos, nota-se 

um sujeito profundamente marcado pelo seu contexto, pertencimentos e rejeições sociais, 

políticas, greográficas, culturais e de gênero. Assim, sua escrita age também como uma 

contaminação da Literatura, por trazer à tona aquilo que permaneceu durante muito tempo 

distanciado do mundo ascético das letras, narrado apenas de longe, sem almejar um verdadeiro 

deslocamento: a vida da classe dominada, o estigma da pobreza, o corpo marcado pelas 

violências. Segundo Élisabeth Seys, em Ces femmes qui écrivent (2012), a escrita de Ernaux 

tem por cerne a experiência histórica, social, sendo mais do que uma narrativa do indivíduo. 

Ernaux coloca no centro de seu projeto o sujeito atravessado pelas relações de poder. Suas obras 

captam e transmitem o tempo e os acontecimentos situados, através de um ir e vir entre o pessoal 

e o coletivo, a partir de um “eu” situado que pode, no caso de Les Années (2008), projeto que 

chama de sua “autobiografia total”, ser confundido com o “nós”57. 

Em 2011, foi publicado pela Quatro-Gallimard um conjunto de suas obras58, sob o título 

Écrire la vie, sobre o qual a autora afirma narrar a “vida com seus conteúdos que são os mesmos 

para todos, mas que nós experienciamos de forma individual: o corpo, a educação, a existência 

 
57 Em francês, a  autora utiliza o pronome “on” que pode ser compreendido tanto como “a gente” coloquialmente, 

quanto como “eles”, como no uso do sujeito indeterminado do português. 
58 Les armoires vides (1974) 

La honte (1997)   

L’événement (2000) 

La femme gelée (1981) 

La place (1983) 

Journal du dehors (1993) 

Une femme (1987) 

« Je ne suis pas sortie de ma nuit » (1997) 

Passion simple (1991) 

Se perdre (2001) 

L’occupation (2002) 

Les années (2008) 
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dos outros, a doença, o luto” (2011, p. 7)59. Esta edição conta também com uma espécie de 

"fotodiário", com fotos desde a sua infância e trechos dos diários, selecionados pela autora, 

alguns desses escritos na mesma época das fotos. Em Écrire la vie, as obras não estão na ordem 

de produção e publicação, mas, conforme proposto pela editora e bem recebido pela autora, elas 

seguem "a ordem do tempo da vida, entre a infância e a maturidade" (2011, p. 8)60. Essa 

coletânea oferece, desse modo, uma possibilidade de leitura de suas obras, reordenando os 

acontecimentos narrados, muitas vezes contados por fragmentos que podem ser tecidos pelas 

datas destacadas pela autora e os comentários por ela fornecidos, que servem como pistas de 

leitura. 

As obras de Annie Ernaux narram episódios de sua vida, voltando, recorrentemente, a 

sua infância e a sua origem social. A autora nasceu em um meio social modesto, seus pais eram 

ex-operários que abriram um café-épicerie conjugado à casa em que habitavam. Apesar de sua 

origem, Ernaux frequentou uma escola religiosa privada. No ambiente da escola, como é 

contado em obras como Les armoires vides, La place e La honte, ela tem contato com uma 

realidade antagônica em relação a seu contexto social, na qual suas práticas e sua linguagem 

são consideradas inapropriadas. O choque social vivido desde a infância culmina numa espécie 

de ruptura com sua origem social quando começa seus estudos universitários, adquirindo a 

legitimação do capital cultural61, e se casa com um homem burguês, o que permite se referir a 

ela, e a própria autora utiliza o conceito em relação a si mesma, como uma trânsfuga de classe.  

Para melhor compreender o status do trânsfuga, é preciso retormar o conceito de habitus 

de Pierre Bourdieu. Segundo o sociólogo francês, o habitus são estruturas estruturadas que se 

comportam como estruturas estruturantes, naturalizando as reproduções e separações sociais. 

O habitus é um sistema de disposições herdadas do meio social, reforçadas pelas práticas, 

contudo ele não é determinante, uma vez que o indivíduo pode exercer uma contra-força para 

escapar dos costumes e disposições incorporados ao longo de sua vida. Porém, normalmente, a 

manutenção do habitus é realizada pelo próprio indivíduo, cujas práticas condicionam a só se 

pensar a partir delas. A quantidade de ações possíveis que o habitus cria é infinita, no entanto, 

pertencem a um universo restrito, compartilhado pelo contexto dos sujeitos no qual estão 

inseridos. Tais práticas funcionam como a materialização da memória coletiva e das 

 
59 “La vie, avec ses contenus qui sont les mêmes pour tous mais que l’on éprouve de façon individuelle  : le corps, 

l’éducation, l’appartenance et la  condition sexuelles, la  trajectoire sociale, l’existence des autres, la  maladie, le 

deuil.” 
60 “l’ordre du temps de la vie, entre l’enfance et la  maturité” 
61 O capital cultural representa  o saber e o conhecimento, garantido por certificados, títulos ou diplomas 

(BOURDIEU, 1984). 
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dominações nela incrustradas. Dessa forma, se a ruptura com a classe de origem engendra a 

condição de trânsfuga, o sujeito incorporará o habitus dominante, mas – por não poder apagar 

totalmente seu habitus de origem, profundamente internalizado, ainda que mude seu status 

social – sua nova condição será uma condição em crise, pois a “impureza” da classe de origem 

pode irromper a qualquer momento. Outra marca do trânsfuga é a “traição”, uma vez que a 

palavra possui também tal significação e a autora a utiliza conscientemente, como destaca Jovita 

Maria Gerheim Noronha (2014, p. 174): 

O termo usado pela autora, trânsfuga, que remete à ideia de deserção – 

em sua primeira acepção, soldado ou militar que, em tempo de guerra, 

deserta das fileiras do exército de seu país e passa a servir no exército 

inimigo – e de dissidência, define bem a problemática que atravessa 

todas as suas obras, mas que é explorada de maneira privilegiada nas 

narrativas parentais, sobretudo em La place: a de alguém que traiu a 

própria classe – a dos pais – e passou para o lado adverso.  

 

Essa traição é diretamente expressa pela autora na epígrafe de La Place, ao citar Jean 

Genet: “escrever é o último recurso quando se traiu”62. Para ela, a escrita parecer ter uma dupla 

representação: a afirmação de seu lugar de intelectual, alcançado à força, e o questionamento 

das separações sociais.  

A ruptura causada pela sua ascensão social é uma marca tanto de sua escrita 

autobiográfica, quanto diarística, como podemos observar no trecho a seguir, presente no 

fotodiário ao início da sua coletânea de olbra sob o nome Écrire la vie, na entrada de 23 de 

janeiro de 1998: 

Quarta-feira, no RER, antes de ir para o estúdio em Urselines, eu me vi 
– realmente me vi – com o olhar de meus oito-doze anos: uma mulher 
madura, elegante, muito “instruída”, indo falar para um público de um 
cinema de Paris, esse lugar desconhecido, uma mulher a milhares de 
léguas de minha mãe, uma mulher estrangeira e intimidante, uma 
mulher que não gosto. Breves instantes quando, desse jeito, fiz o 
caminha inverso da memória, não do adulto em direção à criança, mas 
da criança em direção ao adulto. Essa visão, mais do que nunca, me faz 
sentir o abismo ente o que eu era e o que sou. Essa menininha não 
quereria essa mulher que sou como sua mãe. Essa menininha está 
sempre do lado de sua mãe. Sou uma figura inimiga. A mãe e essa 
menininha estão mortas. Nessa visão, há a comparação de duas 
mulheres, minha mãe e essa que sou agora. Entre as duas, o olhar hostil, 
ainda sem futuro, de uma criança, que fui eu (mas o que essa palavra 
quer dizer?). (2011, p. 20)63 

 
62 « écrire c’est le dernier recours quand on a trahi » 
63 « Mercredi, dans le RER, avant de me rendre au studio des Urselines, je me suis vue – réellement vue – avec le 

regard de mes huit-douze ans : une femme mûre, élégante, très « instruite », allant parler en public dans un cinéma 

de Paris, ce lieu inconnu, une femme à mille lieues de ma mère, une femme étrangère et intimidante, une femme 
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Esse fragmento contém em si diferentes aspectos que perpassam a escrita de Ernaux, 

dentre os quais podem ser destacados: a separação entre o “eu” do passado e do presente da 

escrita (que é, no caso, o eu “visto”), e a própria problemática da instabilidade do “eu”; a 

preocupação com o olhar da memória, que aqui é pensado de modo invertido (a criança que 

olha o adulto que se tornou) a separação entre quem era quando vivia com os pais em Yvetôt, 

antes de ascender ao mundo dos dominantes; essa separação também se traduz em sua obra na 

percepção de si como uma “inimiga de classe” de sua mãe e, no trecho, de quem ela mesma era 

quando pequena. Se em La place ela escreve sobre essa separação, sobretudo em relação a seu 

pai, que teve de abandonar a escola para trabalhar, em Une Femme é sua relação com a mãe 

que é evidenciada, tendo como cena mais próxima ao presente da escrita quando esta começa a 

sofrer de Alzheimer até sua morte. Como é recorrente em suas narrativas, esse acontecimento 

do presente a faz rememorar toda sua relação com a mãe e, igualmente, seu processo de 

trânsfuga, que a faz se tornar “uma inimiga de classe” (2011, p. 579)64 para ela. No trecho acima 

ela se coloca como uma “figura inimiga” tanto em relação à mãe, quanto a ela mesma quando 

pequena. Ao final da citação, essa criança está ao lado da mãe e é de seu olhar que fala, um 

olhar hostil em relação a essa mulher que é agora, que não a agradaria – provavelmente por 

pertencerem a mundos opostos, sendo o do presente aquele dos “dominantes” e o do passado o 

dos “dominados”. Ambas estão mortas, a mãe tendo já falecido, e a menina que foi é percebida 

pela autora como alguém que pertence a outra vida, sobre a qual escreve, mas a partir da ruptura. 

Les Armoires Vides (1974), publicado antes da legalização do aborto na França em 1975, 

é uma narrativa a partir da transfiguração da realidade, um romance autobiográfico sobre a qual 

a própria autora afirma não ter tudo inventado, afirmando, mesmo antes da escrita de 

L’événement, ter realizado o aborto narrado. A personagem-narradora, Denise Lesur, narra sua 

história e vive, concomitantemente, as sensações e dores de um aborto provocado, que ocorre 

no presente da narrativa, constituída pelo ir e vir entre o passado e o presente. Ela faz uma 

anamnese de seu processo de alienação social, bem como suas descobertas sexuais e a ação 

castradora da mãe. O ato de abortar evoca suas origens, entrelaçando suas experiências. 

 
que je n’aime pas. Des instants brefs où, ainsi, j’ai fait le chemin inverse de la mémoire, non de l’adulte vers 

l’enfant mais de l’enfant vers l’adulte. Cette vision, plus que jamais, me fait sentir le gouffre entre ce que j’ai été 

et ce que je suis. Cette petite fille n’aurait pas voulu de cette femme que je suis comme mère. Cette petite fille est 

pour toujours du côté de sa mère. Je suis une figure ennemie. La mère et cette petite fille-là sont mortes, la  petite 

fille depuis plus longtemps que la mère. Dans cette vision, il y a la comparaison de deux femmes, ma mère et celle 

que je suis maintenant. Entre les deux, le regard hostile, sans avenir encore, d’une enfant, qui fut moi (mais qu’est-

ce que ce mot veut dire ?). » 
64“une ennemie de classe” 
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Rememora o conflito entre dois mundos que vivera, o da escola privada e o da família. O mundo 

da família, o café-épicerie de seus pais, é impregnado pelos valores da classe dominada, 

enquanto a escola representa a polidez, a educação e a limpeza do mundo burguês. Destarte, 

em Les Armoires Vides, o aborto do presente da narrativa funciona como a culminação da 

alienação social da protagonista. O líquido aminiótico que escapa de seu corpo se mescla aos 

líquidos que saem dos corpos que frequentam o café de sua família, como a urina e o vômito, 

corpos esses que por não pertencerem à burguesia não reproduzem a ilusão ascética do ser 

impermeável.   

Na escola, a protagonista é confrontada a uma realidade antagônica ao que conhecera, 

o que a faz sentir “na pele” a separação hierárquica entre os mundos na sociedade de classes:  

Os risos, a felicidade, e de repente tudo azedou feito leite velho, me 

vejo, me vejo e não pareço com as outras... Não quero acreditar nisso, 

por que não serei como elas, uma pedra dura no estômago, as lágrimas 

ardem. Não é mais como antes. Isso, a humilhação. Na escola, eu a 

conheci, a senti. Tem aquelas que passaram perto, que não senti, não 

prestava atenção. Logo tinha visto que não se parecia com a minha casa, 

que a professora não falava como meus pais, mas eu ficava natural, no 

início, eu misturava tudo. Não é um moinho, senhorita Lesur! Você não 

sabe, então que... Aprenda que... Você saberá que... No entanto, era a 

professora que estava errada, eu sentia. Sempre perto. Além disso 

quando ela dizia “seu papai, sua mamãe lhe permitiriam entrar sem 

bater?” separando as palavras, eu tinha a impressão que ela falava de 

pessoas completamente desconhecidas, uma imagem decalcada que 

flutuava atrás de mim, a quem ela falava” (ERNAUX, 2011, p. 136)65 

 

 Em Les armoires vides, a autora não hesita em desvelar aquilo que normalmente se 

esconde, da ordem do sujo, do abjeto, segundo seu próprio comentário sobre a publicação da 

obra, Ernaux declara senti-la como uma ação má, porém necessária para estabelecer de onde 

escreve: 

Entrei “mal”, de modo incorreto, lamacento, na literatura, com um texto 

que negava os valores literários, cuspia em todos, machucaria minha 

mãe [...] Mas no mais profundo de meu ser, sabia que não poderia ter 

escrito nada diferente desse texto. De entrada no jogo, sem desejá-lo de 

 
65« Les rires, le bonheur, et tout à coup ça tourne comme du vieux lait, je me vois, je me vois et je ne ressemble 

pas aux autres… Je ne peux pas le croire, pourquoi je ne serais pas comme elles, une pierre dure dans l’estomac, 

les larmes piquent. Ce n’est plus comme avant. Ça l’humiliation. À l’école, je l’ai apprise, je l’ai sentie. Il y en a 

qui sont sûrement passées à côté, que je ne sentais pas, je ne faisais pas attention. J’avais bien vu aussitôt que ça 

ne ressemblait pas à chez moi, que la maîtresse ne parlait pas comme mes parents, mais je restais naturelle, au 

début, je mélangeais tout. Ce n’est pas un moulin, mademoiselle Lesur ! Vous ne savez donc pas que… Apprenez 

que… Vous saurez que… C’est pourtant la  maîtresse qui avait tort, je le sentais. Toujours à côté. D’ailleurs quand 

elle disait « votre papa, votre maman vous permettent-ils d’entrer sans frapper ? » en détachant les mots, j’avais 

l’impression qu’elle parlait de gens tout à fait inconnus, un décalque qui flottait derrière moi, à  qui elle parlait.  » 
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modo claro, situei-me numa área perigosa, escrevia “contra”, inclusive 

contra a literatura, que ensinava aliás. (2011, p. 48)66 

 

Desde essa primeira obra, a autora afirma ter como projeto escrever “alguma coisa 

perigosa”67, o perigo provocado por uma obra cujos elementos que não pertencem à alta 

literatura, como na utilização de palavras do patois68, ou seja, fora da linguagem padrão, e a 

evocação de suas origens a partir de um aborto clandestino, anunciado a partir da expurgação 

dos líquidos sujos de suas lembranças de infância: vômitos, cuspes, urina. A realização do 

aborto pela protagonista é, dessa forma, também uma liberação dessas sujeiras incorporadas, 

que a diminuiam aos olhos da classe dominante intelectualizada. 

Em L’événement, a gravidez indesejada é também associada a uma forma de “destino” 

de sua classe de origem e de sua entrada no mundo da sexualidade como um castigo que não a 

deixa escapar do fracasso social próprio à classe dominada: 

Eu estabelecia de forma confusa uma ligação entre minha classe social 

de origem e o que me acontecia. Primeira a fazer um curso superior 

numa família de origem operária e de pequenos comerciantes, eu 

escapara da fábrica e do balcão. Mas nem o “bac”69, nem a graduação 

em letras puderam mudar a fatalidade da transmissão de uma pobreza 

cuja jovem grávida era, da mesma forma que o alcoólatra, o emblema. 

O sexo me fez voltar à minha origem esquecida e o que crescia em mim 

era, de certa maneira, o fracasso social. (ERNAUX, 2011, p. 280)70 

 

A autora-narradora, em sua condição de jovem solteira e grávida que busca um aborto, 

expressa um sentimento de marginalização, como neste comentário ao observar outros 

estudantes da universidade que frequenta: “em relação a eles [os outros estudantes], nesse 

mundo de referência, tornara-me internamente uma delinquente” (2011, p. 289)71. Ela se 

aproxima, assim, dos excluídos, aqueles que, nos termos de Judith Butler, ocupam as zonas 

« inabitáveis » da sociedade:  

Essa matriz excludente pela qual os sujeitos são formados requer, 

 
66« J’entrais « mal », de façon incorrecte, boueuse, dans la littérature, avec un texte qui déniait les valeurs 

littéraires, crachait sur tous, blesserait ma mère […] 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. » 
67 « quelque chose de dangereuse » 
68 O falar oral de certas localidades da França. 
69 Abreviação de baccalauréat  
70  “J’établissais confusément um lien entre ma classe sociale d’origine et ce qui m’arrivait. Première a faire des 

études supérieure dans une famille d’ouvriers et de petits commerçants, j’avais échappé à l’usine et au comptoir. 

Mais ni le bac ni la  licence en lettres n’avaient réussi à  détourner la fatalité de la transmission d’une pauvreté dont 

la fille enceinte était, au même titre que l’alcoolique, l’emblème. J’étais ratrapée par le cul et ce qui poussait en 

moi c’était, d’une certaine manière, l’échec social.” 
71“par rapport à eux, à ce monde de référence, j’étais devenue intérieurement une délinquante”  
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assim, a produção simultânea de um domínio de seres abjetos, aqueles 

que ainda não são “sujeitos”, mas que formam o fora constitutivo do 

domínio do sujeito. O abjeto designa aqui precisamente aquelas zonas 

“invivíveis” e “inabitáveis” da vida social que são, ainda assim, 

densamente povoadas por aqueles que não gozam do status de sujeito, 

mas cujas vidas sob o signo do “invivível” são necessárias para 

circunscrever o domínio do sujeito. (1993, p. 3)72 

 

Esses abjetos são os não totalmente adequados à norma e, por isso, ocupam as zonas 

marginais, nos limites do domínio do sujeito, sendo colocados em cena pela escrita de Ernaux. 

Seja em Les armoires vides, quando a abjeção está presente na descrição das atividades 

fisiológicas do corpo associadas àquilo que carrega em seu ventre, agindo como a marca de sua 

contaminação, seja nesta obra mais recente, quando ela descreve seu sentimento de exclusão, o 

mesmo vivido na infância devido ao seu habitus da classe dominada. A abjeção, segundo Butler 

(2015), é o revestimento dos corpos e vidas que não correspondem aos domínios da norma, 

sendo a zona dos marginalizados da inteligibilidade cultural, seja pelo gênero, sexualidade, 

classe, origem geográfica ou cultural – aqueles que representam o fora do “humano racional” , 

compreendido no pensamento ocidental como expressão da razão em detrimento da 

corporeidade. Nesse sentido, também Leduc comunica em diferentes momentos a abjeção, ao 

escrever sobre corpos que escapam à compulsoriedade da equação sexo igual a gênero e desejo 

pelo sexo oposto. Do mesmo modo, quando ambas tratam com tanta naturalidade a decisão de 

abortar, em uma França pré-revolução sexual, marcada pelos valores cristãos da sacralidade da 

vida. Assumir publicamente essas posturas é também, em certo sentido, operar um auto-

deslocamento e arriscar voluntariamente perder o status de “humano racional” – status esse 

nunca plenamente conquistados pelos corpos sob a categoria “mulheres”. 

Apesar de já ter narrado o aborto anteriormente, é em L’événement que o projeto de 

narrá-lo em suas múltiplas dimensões é realizado. A escrita autobiográfica encontra, na obra, o 

ensaio para pensar o próprio ato da escrita73. Desde o próprio título, a autora aponta para o 

 
72 “This exclusionary matrix by which subjects are formed thus requires the simultaneous production of a domain 

of abject beings, those who are not yet "subjects," but who form the constitutive outside to the domain of the 

subject The abject designates here precisely those "unlivable" and "uninhabitable" zones of social life which are 

nevertheless densely populated by those who do not enjoy the status of the  subject, but whose living under the sign 

of the "unlivable" is required to circumscribe the domain of the subject.”  
73 Como abordo em minha dissertação de mestrado, na linha da tradição ensaística de Montaigne, mobilizando as 

teorias sobre o ensaio de Georg Lukács e Theodor W. Adorno: 

L’événement se aproxima, dessa forma, de um texto ensaístico na medida em 

que busca uma escrita que seja capaz de analisar os fatos e entrar em comunhão 

com o seu objeto. Seu foco é a própria vida, sua experiência, porém ela é  

exposta de forma a se inserir na coletividade, abordando uma temática que 

apesar de ser focada na sua vivência pessoal, diz respeito a uma questão social. 
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caráter inominável da experiência, experiência, pois, apesar de propor ao leitor que vai narrar 

algo que se passou, o acontecimento não é desvelado por ele. A palavra francesa “événement” 

pode ser traduzida como “evento” ou “acontecimento”. Optei pela segunda tradução, por ser 

mais próxima no português de algo que toma realidade no tempo e no espaço e gera um efeito. 

O termo “acontecimento” é usado, igualmente, dentro da história, para designar um 

“acontecimento histórico”. Segundo Jacques Le Goff (1998), um acontecimento histórico é um 

fato significativo que merece ser rememorado na história de um povo, de uma comunidade, de 

uma sociedade ou de uma cultura. E não seria o “acontecimento” vivido por Ernaux um fato 

que merece ser rememorado em sua história pessoal, mas também na história do coletivo, por 

ser similar a vivência de tantas outras mulheres? Assim, o episódio é um acontecimento dentro 

de sua biografia, mas também no âmbito da sociedade, um acontecimento histórico e social que 

evidencia a realidade das mulheres até 1975. Vale lembrar, indo mais além, que a palavra 

“acontecimento” também pertence ao vocabulário da psicologia, sendo utilizada, comumente, 

para se referir a algum episódio traumático vivido pelo indivíduo – dimensão essa que também 

não está ausente da obra. 

O termo é frequentemente mobilizado pela autora, como em uma entrevista ao programa 

La Grande Libraire (15 abr 2016), sobre sua obra mais recentemente publicada, Mémoire de 

fille [Memória de moça] (2016) – em que narra a descoberta da sua sexualidade no verão de 

seus dezoito anos. Annie Ernaux classifica a temática desta narrativa como um acontecimento, 

explicando o que entende pela palavra, uma explicação que parece também se referir a 

publicação sob o mesmo título: “É um acontecimento. Emprego propositalmente o termo 

“acontecimento” porque um acontecimento é o que faz com que não se seja nunca mais igual a 

antes ou depois”74. Dessa forma, desde o título da narrativa, a autora apresenta seu conteúdo 

como algo singular e significativo em sua vida, algo que não pode ser esquecido, uma espécie 

de cesura. Sua necessidade de contar o acontecimento e sua relação com a escrita são 

anunciadas desde a epígrafe de Michel Leiris utilizada pela autora: “Meu duplo desejo: que o 

acontecimento se torne escrita. E que a escrita seja acontecimento”75.  

A narrativa de L’événement, quanto a sua forma, é dividida em três partes: 

primeiramente, o prólogo mais próximo do presente da escrita quando vive uma situação que 

funciona na obra como um desencadeador da narrativa de seu aborto; depois a narrativa da 

 
Trata-se de um texto que não tem por objetivo apenas relatar o passado, mas 

refletir sobre ele e colocá-lo em relação com o mundo. (PONTES, 2017, p. 42) 
74“C’est un événement. J’emploi à dessein le terme événement parce qu’un événement c’est ce qui fait qu’on n’est 

plus jamais pareil avant ou après” 
75“Mon double vœu : que l’événement devienne écrit. Et que l’écrit soit événement”. 
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descoberta da gravidez, da procura por uma forma de abortar, da introdução da sonda e da 

expulsão do feto; e, por fim, o epílogo quando volta a passagem Cardinet. O prólogo da obra já 

evoca uma temática que olhar da sociedade relega, igualmente, ao domínio da abjeção, 

começanco a narrativa pela espera em uma sala com diferentes pessoas pelo resultado de um 

teste de HIV. Como se sabe, ser HIV positivo ou portador da AIDS é um forte estigma em nossa 

sociedade, sobretudo nos anos 1980-90, quando, devido aos discursos fortemente 

conservadores e a falta de divulgação das informações, a doença era associada aos 

homossexuais e às prostitutas. Podemos mesmo dizer que o HIV no final do século XX 

carregava um peso próximo à gravidez antes do casamento ou ao aborto clandestino nos anos 

1960, ambos também podendo ser compreendidos como um modo de punição pelo exercício 

da sexualidade. Sendo assim, a autora-narradora ao rememorar a sensação de sua espera pelo 

resultado “no mesmo horror e incredulidade” (ERNAUX, 2011, p. 273)76 vividos aos vinte e 

três anos quando se descobre grávida, opera voluntariamente uma conexão entre os dois 

momentos que comunicam tanto uma vergonha, quanto uma transgressão, escolhendo pela 

transmissão de sua não adequação aos costumes, o que é também um modo de desestigmatizar 

assuntos considerados tabus pelo senso comum.  

A narrativa do aborto em si se encontra, então, entre o prólogo e o epílogo, podendo, 

igualmente, ser dividida em certos momentos decisivos que marcam a experiência de diferentes 

mulheres que viveram uma situação similar. Primeiramente, a ausência do sangue da 

menstruação leva ao medo e a possivel constatação da gravidez, que é também a confissão da 

quebra do pudor e de uma sexualidade ativa, uma vez que, como pontua Véronique Montémont:  

Em 1963-64, abortar é a consequência de uma situação na qual se 

cruzam múltiplas interdições: ter vivido uma sexualidade livre e 

procurado o prazer, ter desobedecido aos preceitos religiosos 

inculcados desde a infância, ter ridicularizado os valores familiares, 

que, ainda que não ignorem a sexualidade [...], sacralizam a virgindade 

antes do casamento. (2015, p. 29)77 

 

A liberdade sexual na França, onde mesmo a contracepção e sua propaganda eram 

proibidas78, foi o que levou a autora-narradora a sua situação, no entanto sua narrativa não 

apresenta um tom de lamento. Ernaux desvela a vivência da sexualidade por uma jovem 

 
76 « dans la même horreur et la  même incrédulité » 
77 “En 1963-64, avorter est la  conséquence d’une situation dans laquelle s’entrecroisent de multiplex interdits : 

avoir vécu une séxualité libre et recherché le plaisir, avoir désobéi aux préceptes religieux inculques depuis 

l’enfance, avoir bafoué les valeurs familiales, qui  si elles n’ignorent pas la sexualité [...] sacralisent la  virginité 

avant le mariage.” 
78 Ela só vem a ser liberada em 1967 com a loi Newirth. 



68 
 

 
 

francesa nos anos 1960, indo contra a repressão da sexualidade do discurso puritano burguês. 

Sobre a sexualidade nas escritas de si, Philippe Lenjeune (2008) afirma, no ensaio 

“L’autobiographie et l’aveu sexuel” de 1973, que Violette Leduc, por exemplo, pôde habituar 

o público da literatura à homossexualidade, assunto da ordem do interdito na época em que 

escreveu. Sobre tal afirmação, acrescentaria que tanto Leduc, ainda em 1955, e Annie Ernaux 

em 1974, com Les Armoires Vides e, posteriormente, em 2000, com a publicação de 

L’événement, usam da confissão autobiográfica para revelar a presença da sexualidade, indo 

contra o mito do puritanismo, e do poder de escolha sobre seus corpos mesmo durante um 

período em que a lei deixava poucas saídas além da maternidade para mulheres sexualmente 

ativas, habituando também o público à ideia de que uma gravidez nem sempre será desejada ou 

levada adiante. 

Voltando às etapas da narrativa de L’événement, após a suspeita da gravidez há o 

momento da confirmação e procura por ajuda, que ocorre quando busca um médico – 

representação do poder institucional sobre o corpo. Como Xavière Gauthier, em Paroles 

d’avortées (2004) – obra que reúne testemunhos de abortos clandestinos de mulheres francesas 

bem como uma análise socio-política sobre a luta pela legalização do aborto –, o Conselho da 

Ordem dos médicos fora uma força poderosa contra a legalização do aborto, ela destaca ainda 

que muitas mulheres foram enganadas por médicos que queriam lhes impor uma moral. Essa 

fora a vivência de Ernaux: o primeiro médico que procura nega a ajuda, parecendo ser motivado 

apenas pelo medo da lei, o segundo, no entanto, a quem diz claramente não querer continuar a 

gravidez, receita injeções que supostamente fariam a menstruação vir, mas eram, na verdade, 

para impedir um aborto espontâneo. Na solidão de sua experiência – sentimento esse que todas 

as autoras mobilizadas afirmam sofrer em suas narrativas – vive, ainda nesta etapa, a busca 

incessante pelo endereço de uma fazedora de anjos.  

Beauvoir, em 1949, quando aborda o assunto do aborto, também escreve sobre a 

angústia da procura por um endereço:  

Elas [mulheres que abortam] sofrem primeiro a humilhação de implorar 
por um endereço, os cuidados do médico, da parteira; arriscam serem 
rigorosamente enxotadas; ou se expõem a uma aceitação degradante. 
Convidar alguém deliberadamente a cometer um delito, é uma situação 
que a maioria dos homens ignora e que a mulher vive em uma mistura 
de medo e vergonha.79 (2014, p. 336) 

 

 
79 « Elles subissent d’abord à l’humiliation de quémander : elles quémandent une adresse, les soins du médecin, 

de la sage-femme ; elles risquent de se faire rabrouer avec hauteur ; ou elles s’exposent à une connivence 

dégradante. Inviter autrui délibérément à commettre un  délit, c’est une situation que la plupart des hommes 

ignorent et que la femme vit dans un mélange de peur et de honte. » 



69 
 

 
 

A narradora nos permite acompanhá-la na rememoração deste processo, no qual é 

enganada, humilhada, vivendo a degradação que a lei lhes impunha ao prever punições às 

mulheres que abortam e a todos aqueles que as ajudam. É através do contato conseguido por 

um colega da Universidade, em Rouen, que chega a Mme. P.-R – tendo de ir a Paris para 

encontrá-la, quando visita a cidade a primeira vez –, a fazedora de anjos a quem paga 400 

francos pela realização do aborto, dinheiro que precisa tomar emprestado. Seu aborto é 

realizado pela introdução de uma sonda em seu ventre, o processo se passa sobre uma mesa 

instalada no quarto por Mme. P.-R, ao lado da cama, a narradora passa dias com a sonda dentro 

de si, precisando ainda voltar ao endereço para introdução de uma outra, pois a primeira não 

surtira efeito. A escrita da operação é feita de modo entrecortado, ela nos apresenta a cena: 

“Parece-me que essa mulher que trabalha entre minhas pernas, que introduz o espéculo, me faz 

nascer” (ERNAUX, 2011, p. 302)80; em seguida salta um espaço no texto, começando outro 

parágrafo em que descreve a vista do quarto naquele momento, imagem que parece ter ficado 

marcada nela; depois outro espaço entre os textos e a descrição da dor e do desespero que são 

também o que a motivam no momento da escrita a ir “até o fim”, como fora no momento da 

experiência. 

A parte final da narrativa se dá justamente pela escrita da expulsão do feto, ausente da 

obra de 1974, momento no qual sofre uma hemorragia e precisa ser levada às pressas ao 

hospital, onde é tratada com repúdio e violência. Sua obra faz pensar na obra de Xavière 

Gauthier que agrupa e comenta testemunhos de experiências de abortos clandestinos, na qual 

destaca que tais relatos possuem em comum o jogo de forças entre o pudor e o impudor na hora 

de falar sobre a experiência, sendo a palavra também exposta como uma necessidade; a 

presença da mesa da casa que faz as vezes de leito, o banheiro, onde, muitas vezes, acontece a 

expulsão do feto; a precisão das datas relacionadas à experiência; o preço a pagar pelo 

procedimento; a errância; a figura da fazedora de anjos e, menos frequentemente, do fazedor 

de anjos, associada comumente a uma figura marginal, cartomante ou bruxa81; as dores; a 

situação no hospital, o confronto com o corpo médico – recorrentemente a curetagem sem 

anestesia – e, ainda, a ameaça da sanção. A narrativa de Ernaux é a que desvela essas situações 

 
80 “Il me semble que cette femme qui s’active entre mes jambes, qui introduit le spéculum, me fait naître”  
81 Sobre a experiência de Ernaux, escrevi em minha dissertação: Ela atribui a Mme P.-R. uma representação mítica, 

como uma espécie de “bruxa salvadora”: “A mulher que me salvava parecia uma feiticeira ou uma velha cafetina” 

(ERNAUX, 2011, p. 303)81. Mme P.-R. é associada, no trecho destacado, a duas figuras marginais: à  imagem da 

bruxa, que remete tanto à liberdade sexual, no discurso romântico do século XIX, quanto aos enunciados seculares 

da cristandade, pautados na condenação das práticas pagãs arcaicas, e à velha cafetina, imagem q ue faz referência 

à sexualidade, mas também à exclusão e ao fracasso social pelo exercício de uma atividade moralmente censurável. 

(PONTES, 2015, p. 74) 
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mais detalhadamente, enfrentando os obstáculos para narrar esse acontecimento traumático, 

criando uma narrativa que busca transmiti-lo em sua totalidade, com descrições precisas do 

quarto de M. P.-R., da expulsão do feto no sanitário e da recepção cruel no hospital. 

 

 

3.3 Colombe Schneck: “não é do meu feitio estar grávida...”82 

 

 

Colombe Schneck, que cita a narrativa de Ernaux desde o início de sua obra, escreve em 

2014 sua narrativa autobiográfica sobre o aborto legal que realizara trinta anos antes, aos 

dezessete anos, sublinhando no título ter vivido o que relata tão jovem. Na entrevista de 19 de 

dezembro de 2018, a autora afirmou ter escrito um primeiro esboço do texto em um final de 

semana. Na época, teria entrado em contato com Annie Ernaux que lhe informara sobre um 

projeto de conjunto de relatos sobre o aborto a serem publicados por uma editora, ocasião que 

motivara sua escrita do relato. Não obtendo resposta, pois o projeto fora interrompido, decide 

retomar a narrativa seis meses depois para publicá-la em livro. Schneck é uma autora de obras 

ficcionais e autobiografias, sendo o tema da reconstituição da memória familiar a partir de sua 

origem judaica recorrente em seus escritos. A questão da herança aparece como central em três 

de suas obras: L’increvable Monsieur Schneck (2006), La Réparation (2012) et Les guerres de 

mon père (2017). Assim como Annie Ernaux em La place e Une femme, tais obras de Schneck 

são de cunho autobiográfico, contudo têm por objeto mais a rememoração da história familiar, 

do que exclusivamente do “eu” da narrativa, mesclando-se à biografia. Em 2015, ano em que a 

lei de legalização do aborto na França completou 40 anos de vigência, a autora publica o texto 

autobiográfico Dix- sept ans sobre a IVG vivida nesta idade. A obra narra a vivência de um aborto 

legal, logo antes da seleção do baccalauréat, bem como momentos posteriores à experiência, 

que indicam, igualmente, a marca deixada pelo vivido. 

 Em La Réparation, Schneck narra a história de sua família materna duante a Shoah: sua 

bisavó, Ginda, e suas filhas, Raya e Macha, obrigadas a viver em um gueto para os judeus na 

Polônia, com seus maridos – a avó de Schneck não teve o mesmo destino pois morava em Paris 

no início dos eventos da Segunda Guerra Mundial. Os maridos de Raya e Macha foram 

assassinados neste momento, também Ginda junto aos filhos de Raya e Macha – sacríficio que 

faz para poder salvar as filhas, uma vez que os nazistas assassinavam mães com crianças 

pequenas, junto às crianças e os idosos. A escrita dessa narrativa é motivada pela figura de 

 
82 « Ce n’est pas mon genre d’être enceinte... » (SCHNECK, 2015, p. 41) 
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Salomé, filha de Raya, morta aos cinco anos em Auschwitz. A autora toma consciência do 

destino dessa prima de sua mãe quando esta lhe pede para dar o mesmo nome a sua primeira 

filha, deseja que realiza em sua segunda gravidez, quando dá a luz a uma menina. Em La 

Réparation, Schneck conta também parte da história de sua avó e seus filhos, Hélène e Pierre 

Pachet – mãe e tio da autora. Hélène passou os anos da guerra, quando era apenas uma criança, 

escondida em um convento, momento de sua vida nunca evocado por ela mesma, que Colombe 

Schneck descobre através do tio. Esse silêncio é também assunto da obra, na qual a autora sua 

pesquisa para desvendar e organizar os acontecimentos, escolhendo como título, “a reparação”,  

nome atribuído ao valor de 1500 euros por cada ente perdido oferecido pelo governo alemão  

após a guerra. 

 Em Dix-sept ans, a autora-narradora destaca a diferença de sua vida daquela de seus 

ascendentes que conheceram o terror da Segunda Guerra: “Acredito não conhecer o sofrimento. 

O sofrimento, os tormentos, isso fora antes do meu nascimento, faz muito tempo, durante a 

guerra. Tudo isso, creio, então, já é passado” (2015, p. 38)83. Na posição de filha de duas 

famílias judias, é também herdeira do trauma e do silêncio sobre a experiência brutal vivida 

antes de seu nascimento. Assim, a narradora constrói uma imagem de si como alguém que não 

teria o direito de ter problemas, por sua condição de filha de sobreviventes da Shoah, “ela que 

não conheceu a guerra”84não teria do que se queixar. No entanto, de um momento a outro, sua 

vida foi seriamente perturbada por um acontecimento que muda o tom de sua narrativa, quando 

se descobre grávida: 

Essa noite, deito-me e choro. São lágrimas que desconheço. Eu que 

pensava ser a garota mais feliz do mundo, sentada entre meus pais em 

um grande sofá de coro confortável e quente, confronto-me contra algo 

duro, algo que ignoro. 

São lágrimas novas. Eu sou a única responsável. 

Choro porque, tenho certeza, estou grávida. E estou sozinha. (2015, p. 

35, grifo da autora)85 

 

Tal constatação é como uma cisão da narrativa em duas partes: inicialmente retrata uma 

adolescente de vida confortável e tranquila, que não parece conhecer a significação de 

 
83 « Je crois ne pas connaître la  détresse. La détresse, les tourments, c’était avant ma naissance, il y a trop 

longtemps, pendant la guerre. Tout cela, je le crois alors, est révolu. » 
84 « elle qui n’a pas connu la guerre » 
85« Ce soir, je m’allonge et je pleure. Ce sont des larmes que je ne connais pas. Moi que pensais être la fille la  plus 

heureuse du monde, assise entre mes parents sur un grand canapé en cuir confortable et tiède, je me heurte à 

quelque chose dur, quelque chose que j’ignore. 

Ce sont des larmes nouvelles. J’en suis la  seule responsable. 

Je pleure parce que, j’en suis sûre, je suis enceinte. Et je suis seule. » 
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preocupações e problemas, até a gravidez indesejada na adolescência. Descobre-se grávida aos 

dezessete anos e confrontada a esta nova experiência de seu corpo: a capacidade de gerar a vida 

e de interrompê-la, uma escolha que cabe apenas a ela. A situação é compreendida pela autora-

narradora como uma forma de separação do mundo ao qual está habituada, vivendo uma 

experiência de ruptura e iniciação à idade adulta que passa pela consciência do que significa ter 

um corpo “de mulher” em idade fértil, um corpo que no prazer sexual com o outro sexo, arrisca 

se encontrar neste estado: uma gravidez sobre a qual também só ele pode agir. E ela pôde, 

legalmente, fazer sua escolha pela interrupção voluntária da gravidez, ato que a faz assumir 

uma enorme responsabilidade:  

Aconteceu de uma só vez, lá estou eu ejetada de “meu mundo”. Entro 

em um mundo diferente, um mundo coagido onde a questão não é mais 

os deveres a fazer, filmes a ver, amigas a convidar ou evitar, mas a vida 

e a morte, minha vida, meu futuro, minha liberdade, aquilo que se passa 

com meu corpo, que pode ser a vida ou nada e sobre o qual sou 

responsável. (SCHNECK, 2015, p. 37)86 

 

Assim como Ernaux, escreve sobre o sentimento de deslocamento do mundo “normal”. 

A obra destaca o momento de quebra e recomeço, no qual o sujeito precisa decidir com seu 

corpo e sua mente, uma vez que um não é separável do outro, sobre seu futuro, sua vontade. Os 

detalhes sobre o ato físico do aborto não figuram na narrativa, como é o caso das anteriores e 

da obra de Carron-Lanzl. Em Dix-sept ans, o aborto é vivido sob anestesia geral e não deixa 

sequelas físicas. 

Desde o título, a ênfase de sua narrativa está na idade na qual viveu seu 

“acontecimento”, palavra que pode ser aplicada a sua experiência no mesmo sentido que coloca 

Ernaux, como citado acima: “um acontecimento é o que faz com que não se seja nunca mais 

igual a antes ou depois”. Seus dezessete anos, justamente devido à vivência da IVG, parece ser 

a idade em que sente não mais ser a mesma, quando descobre seu corpo e a solidão, bem como 

a ameaça de não mais pertencer ao mundo dos privilegiados, algo que a faz descobrir que “a 

queda não está longe” (2015, p. 80)87: “Sei que desse mundo ao qual pertenço, educado, 

civilizado, posso ser expulsa. Basta um nada” (2015, p. 80)88. 

 
86 « C’est arrivé d’un seul coup, et voilà que je suis éjectée de « mon monde ». J’entre dans un monde différent, 

un monde contraint où il n’est plus question de devoirs à faire, de films à voir, de copines à inviter ou à éviter, 

mais de vie et de mort, de ma vie, de mon avenir, de ma liberté, de ce qui se passe dans mon corps, qui peut être 

la vie ou rien et dont je suis responsable » 
87 « la  chute n’est pas loin » 
88 « Je sais que, de ce monde auquel j’appartiens, éduqué, civilisé, je peux être renvoyée. Il suffit d’un rien.  » 
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Apesar de reiterar durante a narrativa que a vivência de um aborto não é algo fácil ou 

banal, também reconhece ser extremamente frequente, bem como ter encontrado ela mesma 

facilidades no processo devido sua condição e relações. Suas condições biológicas a colocam 

nessa situação vivida por tantas outras mulheres antes e depois dela, consciência que destaca 

ao falar de figuras da literatura e da história: 

Lá estou, aos dezessete anos, grávida como tantas outras garotas, como 

Annie Ernaux, filha de um pequeno comerciante de Yvetot, em 1964, 

como Marie-Claire, adolescente de Bobigny julgada em 1972 [...] 

Sou uma garota normal. (SCHNECK, 2015, p. 48)89  

 

Faz alusão ao famoso processo de Marie-Claire, adolescente estuprada que aborta com 

a ajuda da mãe; defendida por Gisèle Halimi, foi julgada em 1972. A advogada Halimi também 

escreveu sobre os abortos clandestinos a que se submetera em La Cause des femmes (1973), 

obra ensaística na qual conta sua luta como advogada e feminista. As obras de Leduc, Ernaux, 

Schneck e Carron-Lanzl– também de Gisèle Halimi e Xavière Gauthier, que publica sua análise 

sobre o aborto clandestino na França associada a relatos de mulheres que o viveram, contando 

também sua própria vivência – evidenciam a presença silenciosa dessa experiência, que 

atravessa as diferentes classes e momentos da vida de uma mulher, mas que permanece nas 

sombras do discurso oficial. Sendo assim, suas escritas se inserem no campo do registro de algo 

que não deveria ser falado, ms sobre o qual ainda assim escrevem, fazendo o corpo que difere 

do universal (sempre masculino, branco, heterossexual, do hemisfério norte etc.) integrar o 

campo do literário como sujeito.  

 

 

3.4 Nathalie Carron-Lanzl: a IVG é um direito fundamental 

 

 

Dentre as autoras aqui mobilizadas, Carron-Lanzl é a mais jovem, cuja primeira IVG 

também foi vivida mais cedo, aos 16 anos. Ela pertence aproximadamente à mesma geração de 

Schneck, que difere da de Ernaux, também posterior à de Leduc. Tendo publicado um único 

livro, anteriormente a Une femme sur trois: des mots sur l’IVG (2015), Mon cher Johann: lettres 

à un prisonnier de guerre allemand (2013), também de teor testemunhal, e uma obra posterior 

junto a Rina Çela Grasset, Contes d’Albanie (2019) – cuja temática se distancia da escrita 

 
89 Et voilà, à  dix-sept ans, enceinte, comme tant d’autres fille, comme Annie Ernaux, fille d’un petit commerçant 

d’Yvetot, en 1964, comme Marie-Claire, l’adolescente de Bobigny jugée en 1972 […] 

Je suis une fille normale. 
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referencial, retomando contos clássico albaneses para pôr em foco um universo ignorado ou 

pouco conhecido. O resgate daquilo que se esqueceu ou nunca se lembrou parece perpassar a 

motivação de escrita de Carron-lanzl: primeiramente, a vivência particular da Segunda Guerra 

Mundial presente em correspondências trocadas entre amantes; sua própria vivência de abortos 

que encontra, pela narrativa, a vivência de muitas outras mulheres; e, mais recentemente, a 

cultura de um país cujo povo, mesmo se europeu, passou por diferentes violências ao longo do 

século passado.  

Ressalto, igualmente, que na entrevista realizada com a autora, em 2019, durante o 

processo ainda de elaboração de seu último livro, ela afirma não se reconhecer como 

“escritora”: “Queria que meu livro permitisse soltar a palavra, mas não me posicionei como 

escritora [...] É uma questão de legitimidade, eu digo que eu escrevo livros”. Penso a relutância 

de se reconhecer enquanto escritora sob dois prismas principais: de um lado, essa não 

identificação com a palavra “escritora” pode ser fruto de sua recente aparição na literatura, a 

ausência de obras críticas ao seu respeito e por uma editora pequena, cuja distribuição dificulta 

sua difusão e leitura – o que pode impedir que se reconheça plenamente como agente dentro da 

Literatura; por outro lado, sua situação de mulher e escritora, que escreve sobre a experiência 

vivida (seja dos outros, seja dela mesma), também pode ter contribuído para sua proposição. 

Sobre a escrita de mulheres, não é novidade a discussão sobre a luta que tiveram de travar para 

conquistar sua presença na literatura, o que pode influir na dificuldade de se dizerem escritoras, 

local cuja legitimidade fora historicamente negada ao “seu” gênero. Contudo, embora grande 

parte do cânone mundial seja ainda dominado pelos homens, assim como a crítica, essa 

realidade que vem sendo, a todo vapor, transformada por escritoras e pesquisadoras 

contemporâneas.  

Virginia Woolf (2016), em “Profissões para mulheres”, de 1941, aborda a necessidade 

das escritoras da época de matarem o “Anjo do lar” que se coloca entre a mulher e o papel para 

que possam afirmar-se intelectualmente. Esse “anjo” era a mulher simpática, apaziguadora, 

altruísta, pura, meiga e desprovida de opiniões, essa que encarnava tudo o que se esperava do 

feminino e separou a mulher ao longo da história do “racional”. Mesmo Woolf percebe já a 

morte do “anjo” que se opera com as lutas por emancipação das mulheres, porém resta ainda a 

pergunta: “o Anjo morreu, e o que ficou?”, o que leva a outra questão, “Quer dizer, o que é uma 

mulher? Juro que não sei. E duvido que vocês saibam. Duvido que alguém possa saber, 

enquanto ela não se expressar em todas as artes e profissões abertas às capacidades humanas” 

(WOOLF, 2016, p. 14). As narrativas contemporâneas de mulheres do final do século XX e 
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início do século XXI não têm mais de lutar tanto contra a presença opressora do fantasma que 

Woolf chama de “anjo do lar”, de modo que através de suas obras podemos descobrir mais 

sobre a construção desse sujeito que escreve, refletindo sobre questões como: Quais temas 

atravessam ou assombram essa escrita? O que emerge delas? Como essas mulheres escrevem 

sobre temas considerados “femininos” e/ou de suas vivências? Como interroga também 

Eurídice Figueiredo (2014, p. 32), em artigo sobre a crítica feminista e a história das mulheres 

na literatura: 

O que muda na construção das personagens femininas criadas por 
escritoras? Às vezes é difícil saber, sobretudo se se fizer uma leitura 
meramente do conteúdo. A análise de romances escritos por mulheres, 
nos últimos 50 anos, que se limitar a afirmar que as personagens não se 
submetem à ordem patriarcal não vai acrescentar nenhum diferencial, 
porque as protagonistas dos romances escritos por homens no século 
XIX também se rebelaram. É preciso ir além, buscando elucidar de que 
maneira as escritoras estão tratando, narrativa e esteticamente, assuntos 
que dizem respeito às figurações das mulheres.  

 

À vista disso, para responder a todos esses questionamentos é necessário pensar com 

qual projeto político esses textos de mulheres dialogam, refletindo sobre como opera a violência 

da ilusão de universalidade contida tanto no apagamento da mulher, quanto na busca por defini-

la plenamente dentro de um sistema marcado pela relação hierárquica, binária e normativa do 

gênero e dos corpos. Se todas essas perguntas ainda estão abertas, é compreensível que uma 

mulher que escreve sobre suas experiências não se reconheça rapidamente compreendida pelo 

termo escritora (écrivaine)90, porém não se deve esquecer do ato político presente na atribuição 

de legitimidade à sua escrita ao reconhecê-se como tal. 

Na obra em questão, Carron-Lanzl realiza um encontro entre a autobiografia e o 

testemunho, tecendo, igualmente, um comentário político sobre a história do feminismo na 

França. Escreve não apenas sobre suas experiências, mas sobre as lutas que possibilitaram a 

legalização do aborto. O título da obra, “uma mulher em três”, faz pensar nas estatísticas, 

remetendo a um texto de caráter mais documental. Ao mesmo tempo, explicita que um terço 

das mulheres compartilham dessa vivência, o que remete ao caráter ordinário da questão, que 

não significa fácil ou confortável. O subtítulo que acompanha alude ao ato de tomar a palavra, 

que faz nascer a obra, “palavras sobre a IVG”. No que concerne a narrativa em si de seus 

abortos, o que chama a atenção em seu texto, principalmente, são os três pontos seguintes: a 

escolha da terceira pessoa do discurso para narrar uma experiência pessoal; a vivência de três 

 
90 Vale lembrar que, em francês, o uso do feminino (écrivaine) para o termo “écrivain”, escritor, é recente e ainda 

é comum se referir a  ambos apenas pelo segundo. 
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IVGs; e sua posição periférica geograficamente em relação às outras – ainda que no território 

francês. Ao narrar seus abortos, a autora conta, como Ernaux e Schneck, igualmente, a 

descoberta da sexualidade e a compreensão de seu corpo como capaz de portar, ou não, uma 

vida: “Ela experienciava uma realidade em pedaços: os limites de um corpo e do prazer sexual 

no feminino com a possibilidade concreta de portar nela uma vida e de formar um outro corpo, 

um outro ser” (2015, p. 20). 

Escreve também sobre toda a agonia vivida para se conseguir uma consulta dentro do 

prazo legal, que até 2001 era de dez semanas, o julgamento dos médicos ou assistentes sociais 

quando a entrevista psicológica e o tempo de reflexão eram obrigatórios. Afirma sentir o 

julgamento pela repetição do ato, pois, devido à escassez de hospitais que realizam IVGs em 

sua região, nas duas primeiras vezes, deve ir ao mesmo hospital onde o aborto são realizados 

na mesma ala dos partos. Assim, além da dor física, pois vive mal e sem assistência própria o 

aborto medicamentoso, passa por uma violência moral. Em relação ao último procedimento não 

fica claro se vai à mesma instituição, porém a experiência se dá de modo diferente por ser na 

ala operatória e sob anestesia. Escreve as dores físicas e os sentimentos de solidão e abandono, 

quando lhe é negado o direito a acompanhamento ou analgésicos:  

a mensagem era clara: ela escolhera a IVG e deveria assumir isso, não 
deveria sequer reclamar de qualquer mal-estar, mesmo se fosse 
insuportável, quanto menos incomodar os outros. Se a IVG era um 
direito, a humilhação, a ferida e a culpabilização continuavam a regra. 
(2015, p. 51) 

 

 Sua obra é dividida em datas: novembro 2006; 1991; 1992; julho 1997; 1999; Outono 

2006; 2013; 2014. Tais datas correspondem a, respectivamente: a volta para casa após a terceira 

e última IVG; a descoberta da primeira gravidez, quando sequer desconfiava, uma vez que 

mesmo sendo sexualmente ativa, tomava pílulas sem saber que seu remédio para epilepsia 

anulava os efeitos contraceptivos; o momento logo após o baccalauréat, quando a narradora 

manifesta certa culpa pelo primeiro aborto escrever, como faz em outros momentos da 

narrativa, tanto sobre sua vivência, quanto sobre momentos políticos das lutas pela 

popularização da contracepção e IVG; a segunda gravidez indesejada, quando tem dificuldades 

para marcar o procedimento dentro do prazo máximo permitido por lei; o momento em que, 

apesar de não ser religiosa, decide confessar a um padre suas experiências; a descoberta da 

terceira gravidez indesejada, depois de ter dois filhos planejados; 2013 parece ser o momento 

em que decide comunicar a experiência e romper com o silêncio e; finalmente, 2014, ano de 

escrita da narrativa, quando sua experiêncua encontra o coletivo tanto pelo ato de conseguir 
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comunicá-la, como estamos no final da obra, como por se concentrar ainda mais na história da 

luta pelos direitos reprodutivos das mulheres na França e no mundo. 

 Como é também observável nas obras de Ernaux e Schneck, a primeira vivência da 

gravidez inesperada realiza uma separação entre a protagonista e o mundo ao qual está 

habituada, engendrando uma sensação de deslocamento:  

As mudanças emocionais e físicas em ação nela, a indiferença e a 

náusea a impediam de se concentrar em sua vida diária como uma 

estudante do ensino médio. O conteúdo dos cursos, as lições a serem 

aprendidas para atender às expectativas da instituição, pareciam-lhe 

uma quimera excêntrica, distante de suas preocupações. Ela evoluia 

numa existência paralela, sem possível convergência com uma 

escolaridade cujos gestos rotineiros executava automaticamente.  

Doravante, a existência não era mais uma terra infinitamente fértil de 

alegria abundante: cercas delimitavam seu contorno. Não tinha visto 

como era estreito e ficou presa no arame farpado. (2015, p. 21)91 

 

A consciência da gravidez age como a compreensão de um limite sentido através de seu 

corpo nauseado. Não se sente mais parte do mundo de antes e não consegue compartilhar sua 

experiência – quando tenta dividi-la com uma colega da a escola, esta começa a chorar. Além 

da solidão do momento, expressa nas obras pelas diferentes autoras aqui analisadas, no trecho 

podemos perceber também a situação como uma armadilha invisível da qual não se pode 

escapar. A cerca de arame farpado que não vê e a aprisiona, impedindo-a de sentir livremente 

o prazer, aparece como um análogo da gravidez indesejada, seguida da necessidade de decidir 

pela IVG. 

Após escrever sobre sua terceira IVG, a obra promove o encontro de sua vivência e seus 

silêncios com a vivência e luta de outras mulheres na França. Diferentes reportagens, notíciais 

e fotos das lutas das mulheres nas décadas de 1960 e 1970 são citadas pela autora, que neste 

momento realiza uma exposição descritiva dos movimetos sociais organizados e leis 

conquistadas no período, como a imagem a seguir que também figura na obra: 

 
91 « Les bouleversements émotionnels et physiques à l’œuvre en elle, la  nonchalance et les nausées l’empêchaient 

de se concentrer sur son quotidien de lycéenne. Le contenu des cours, les leçons à retenir pour répondre aux attentes 

de l’institution, lui paraissaient une chimère décalée, éloignée de ses préoccupations. Elle évoluait dans une 

existence parallèle, sans convergence possible avec une scolarité dont elle exécutait machinalement les gestes 

routiniers. Désormais, l’existence n’était plus une terre indéfiniment  fertile aux abondantes réjouissances : des 

clôtures en cernaient le contour. Elle n’en avait pas vu l’étroitesse et s’était prise dans les barbelés.  » 
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Cartaz do MFPL (Movimento Francês pelo Planejamento Familiar)92 

 

Desse modo, além da narrativa de suas experiências de aborto, a autora realiza um 

trabalho de organização e difusão da história de tantas mulheres que permanecem anônimas, 

aquelas que lutaram por esse direito e que lutam ainda por uma lei mais justa e igualitária. Ao 

contar a história de luta sistemática dessas que se organizaram antes dela para que tenha podido 

interromper legalmente sua gravidez, Carron-Lanzl pode conferir a essas mulheres o 

reconhecimento que lhes é frequentemente negado e, ao mesmo tempo, inscrever sua vivência 

nessa história que é também a história tantas outras. 

À sua última IVG, parece ser atribuída a significação do fechamento de um ciclo que 

também motiva sua escrita: 

Fora depois da terceira IVG que se sentira aliviada. E serena. 
Ela mesma foi tomada de uma surpresa ao constatar essa serenidade 
reencontrada. Percebia a incompatibilidade aparente de seu sentimento 
e aquilo que atravessara. 
Repetia essas palavras, num murmúrio leve, uma segunda vez, como 
para se familiarizar com um novo vocabulário: associar a palavra 
serenidade, IVG e a repetição do ato. 

 
92 No cartaz, lê-se: Contracepção, aborto. 1920: os homens fazem a lei. 1974: nós mesmas decidimos. 
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Compreendia que tal pensamento gerava incompreensão. Ela mesma 
outrora ficaria muito surpresa, provavelmente chocada, por proposições 
assim, se isso não fosse hoje sua íntima convicção.93(2015, p. 9) 

 

É a partir desta íntima convicção que escreve sua narartiva, publicada, assim como a de 

Schneck, no ano de comemoração dos quarenta anos da lei Veil na França. Schneck sente, como 

relata, o chamado a partir de uma entrevista de Ernaux, mas também motivada pela data, assim 

como Carron-Lanzl – o que corrobora a ideia de que a motivação de suas escritas fora, em 

grande parte, política. Carron-Lanzl, dentre as autoras, é a que mergulha mais diretamente nesta 

dimensão política, de tal modo que sua obra se confunde, em certos momentos, com um ensaio 

sociológico ou político. À vista disso, Annie Ernaux e Nathalie Carron-Lanzl, apesar de 

escolherem vozes narrativas distintas, aproximam-se do conceito de auto-socio-biografia, 

reivindicado pela primeira quando comenta sua própria obra. Elas borram as fronteiras entre a 

literatura e a sociologia e suas narrativas projetam a confrontação direta entre suas experiências 

pessoais e o coletivo, colocando em cena as relações sociais de modo refletido e escrevend o 

partes da história que não tinham sido, até então, sequer lembradas para serem esquecidas. Tal 

movimento é operado por Ernaux, por exemplo, ao desvelar uma França ainda fortementee 

marcada pela sociedade de classes, pela separação e pela violência simbólica. Ao narrar seu 

aborto, Ernaux destaca, em suas duas narrativas sobre o tema, as interações entre sua origem, a 

gravidez indesejada e a violência e clandestinidade da experiência. Carron-Lanzl escreve sobre 

as dificuldades enfrentadas mesmo depois da legalização, traçando também as lutas das 

mulheres pela autonomia de seus corps no século XX. Carron-Lanzl, em seu primeiro livro, 

aborda uma temática mais distante de sua vivência: escreve a partir de cartas que encontra de 

um soldado prisioneiro na França a sua amante, dessa experiência pessoal descrita pelas cartas, 

ela também opera um movimento de encontro com o coletivo, ao tratar da sua situação de exílio 

em uma Europa pós-guerra marcada pela tensão da Guerra Fria. As correspondências foram 

escritas em alemão – que é, na verdade, a primeira língua da autora, uma vez que nasce na 

Alemanha e se muda para a França na infância. 

Neste capítulo, busquei introduzir como as quatro autoras aqui mobilizadas deixam suas 

marcas na literatura ao abordar a temática do aborto. São narrativas que se aproximam pelas 

 
93 C’est après la troisième IVG qu’elle se sentit soulagée. Enfin apaisée. 

Elle-même fut saisie d’un sursaut d’étonnement en faisant ce constat de sérénité retrouvée. Elle percevait 

l’incompatibilité apparente de son ressenti et de ce qu’elle avait traversé. 

Elle répéta ces paroles, en murmure léger, une seconde fois, comme pour se familiariser avec un vocabulaire 

nouveau : associer les mots « apaisement », « IVG » et la  répétition de l’acte. 

Elle comprenait qu’une telle pensée engendre l’incompréhension. Elle  aurait auparavant été très surprise, 

probablement choquée, par de tels propos, si cela n’avait pas été aujourd’hui son intime conviction.  
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diferentes possibilidades de visões sobre experiências de “mulheres” e do “feminino”, que 

evidenciam o sujeito que recusa a posição de subalterno e exige o direito sobre seu corpo e 

sobre sua narrativa. Nesse sentido, cada uma a sua maneira, tais narrativas contaminam o espaço 

formal da Literatura com assuntos considerados impróprios e sujos. Assuntos que, como afirma 

Colombe Schneck na entrevista concedida, as próprias autoras podem ter pensado, 

anteriomente, que não valiam a pena ser escritos por ser um “assunto pequeno, como são todos 

os assuntos das mulheres”94. As obras têm por matéria um tema que é, mesmo, considerado 

abominável quando parte de uma mulher: o não desejo de um filho.  Resta ainda pensarmos 

como se faz a construção dessa “mulher”, sinônimo de mãe, o que pode explicar a razão do 

aborto ser ainda uma transgressão abjeta quando escolhido pela mulher.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
94 Cito a fala completa a autora: “Era realmente uma situação sobre a qual eu não pensava mesmo escfrever, 

pensava que não era um assunto de literatura, que era um assunto pequeno, como são todos os assuntos de 

mulheres, são pequenos assuntos, negligenciáveis, sem importância, de um certo modo um pouco sujos. Eu 

pensava nisso, mas não como um assunto de literatura”. [C’était vraiment une situation sur laquelle je ne pensais 

pas du tout à écrire, je pensais que ce n’était pas un sujet de littérature, que c’était un petit sujet, comme sont les 

sujets des femmes, c’est de petits sujets, négligeables, pas important, d’une certaine façon un peu sale. Cela 

m’arrivait d’y penser mais pas comme un sujet de littérature.] 
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4. Aborto e Maternidade 

 

  Refletir sobre o aborto e sua representação necessita, igualmente, de um olhar cauteloso 

para a própria construção na maternidade, indissociável da compreensão da constituição do 

capitalismo patricarcal. Como no primeiro capítulo o tema principal foi a compreensão das 

noções que criam e são criadas pelo gênero e pelas performances dos indivíduos gendrados 

como integrantes das únicas categorias consideradas possíveis pelo discurso normativo: 

feminino ou masculino – que vimos não serem tão diferentes assim de dizer mulher e homem 

– desenvolvo, neste capítulo, para a compreensão da construção da maternidade e suas 

possibilidades de subversão. Sabe-se que a função da mulher dentro do corpo social se 

constituiu em associação à obrigação moral e biológica de gerar e cuidar dos filhos e da família, 

de modo que a recusa de se ter um filho é também a negação de todo um discurso de formação, 

presente desde uma das mais importantes narrativas das sociedades ocidentais, a Bíblia. 

Ademais, como o estudo de Silvia Federici permite conceber, o sistema capitalista dependeu, 

desde a sua gênese, da maternidade enquanto função prioritária exercida pelas mulheres, para 

assegurar a produção de mão de obra, criando também a noção moderna de família e, como 

ressalta Elisabeth Badinter, do amor maternal. Destarte, proponho a compreensão dessas noções 

para pensarmos a criação do conceito de maternidade como o compreendemos, para, em 

seguida tratarmos do mito materno e seu avesso monstruoso: o aborto. Esse sendo o ato 

desestabilizador da noção de mulher, ao colocar em questão o modo pelo qual seu corpo se faz 

inteligível. Nesse sentido, o aborto provocado representaria uma ameaça à ordem, ao reivindir 

a retomada pelas mulheres do controle sobre a reprodução da qual o sistema capitalista depende. 

 

4.1 A reprodução social 

 

 

Em Calibã e a Bruxa: mulheres corpo e acumulação primitiva (2017), Silvia Federici 

parte de um objetivo semelhante ao deste trabalho, ao se situar na contramão do esquecimento 

da história das mulheres. Tendo como base uma argumentação fortemente marcada pelo 

materialismo histórico, Federici se apoia, criticamente, em teorias marxistas e foucaultianas 

para repensar o papel das mulheres no processo de acumulação primitiva que possibilitou o 

surgimento do capitalismo tal qual o conhecemos. Dando especial ênfase à caça às bruxas, como 

propaganda intensa que criou o outro da “mulher”, a ser evitado, a velha, a prostituta, a que 

exerce uma sexualidade improdutiva, a estéril, a dissonante do pensamento racionalista, 



82 
 

 
 

Federici escreve parte da história não escrita, servindo também de evidência para como o 

surgimento do sistema capitalista não pode ser desvinculado do patriarcado. A construção desse 

binômio, capitalismo/patriarcado, redefiniu as bases pelas quais a maternidade pode e deve ser 

vivida, bem como a divisão sexual do trabalho 

Segundo a filósofa contemporânea, se Marx tivesse olhado o ponto de vista das 

mulheres, jamais poderia ter suposto que o capitalismo poderia ser uma preparação para a 

liberação humana. Para provar sua tese, Federici retoma as condições objetivas que 

possibilitaram a acumulação primitiva necessária ao início do capitalismo, sendo esse o 

processo político e fundacional que tornou possível este sistema. Sua análise se situa, 

temporalmente, a partir da Idade Média, passando pelo declínio do feudalismo, ascensão do 

capitalismo mercantil – passagem que não reconhece como natural – e pela dominação colonial 

para chegar aos séculos XVI e XVII, quando a caça às bruxas se institutionaliza e encontra seu 

apogeu, até sua queda nos séculos seguintes, momento em que práticas associadas à bruxaria 

voltaram a ser toleradas por não mais representar uma ameaça à norma. 

Ao contrário do que se pensa, durante a Idade Média, as mulheres tinham mais 

autonomia em relação a seus corpos do que nos séculos que a sucederam. Antes da caça às 

bruxas, Federici situa o movimento herege – também massacrado, ainda que de modo menos 

sistemático – como lugar de resistência para as mulheres, pois eram consideradas iguais aos 

homens. Há nos registros da história referências ao aborto e uso de contraceptivos pelas 

mulheres, práticas que parecem ter sido aceitas entre os hereges. Mesmo no que concerne a 

Igreja, fazia vista grossa a essas práticas até o século XIII, compreendendo que por razões 

econômicas algumas mulheres precisavam dar término a gravidez e impondo apenas uma 

penitência de dez anos. A mudança de postura da igreja corrobora a tese de Federici que 

mobilizo aqui, de que o controle dos direitos reprodutivos e a condenação do aborto estão 

estreitamente ligados à necessidade de reprodução da força de trabalho. Nessa lógica, no 

período subsequente, quando a Peste Negra assola a Europa, muda-se drasticamente a posição, 

pois permitir que as mulheres sigam controlando a reprodução se torna uma ameaça à 

estabilidade econômica e social. Tal resposta da Igreja perante a crise demográfica do século 

XV permite afirmar como a proibição do aborto respondeu historicamente menos a moralidade, 

do que à necessidade da utilização do corpo das mulheres para a manutenção da sociedade, o 

que será explorado intensamente nos séculos seguintes de instituição do capitalismo e 

dominação das Américas. 
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O disciplinamento das mulheres para que seu trabalho fosse direcionado para a 

procriação foi, então, um processo histórico que se iniciou no período após a peste e se 

consolidou como resposta à crise populacional do século XVII. Como pontua Federici, a 

principal consequência dessa primeira foi a intensificação da crise do trabalho: “ao dizimar a 

mão de obra, os trabalhadores tornaram-se extremamente escassos, seu custo aumentou de 

forma crítica e a determinação das pessoas em romper os laços de domínio feudal foi 

estabelecida” (2017, p. 96). Marx, como ressalta a autora, também demonstrou como no final 

do século XIV a relação dos servos com a terra veio abaixo. Nesse momento, a contra-revolução 

usa das mulheres e da sexualidade para ocupar os homens, com a criação das casas de 

prostiuição do governo (as Grandes Maisons na França) e descriminalização do estupro quando 

a vítima era de classe baixa, enquanto alimentava uma hostilidade contra as mulheres 

proletárias. A política de controle do corpo das mulheres que se institui nesse contexto tomará 

formas diferentes ao longo da instituição do capitalismo, consolidando-se cada vez mais: “o 

Estado tornou-se o gestor supremo das relações de classe e o supervisor da reprodução da força 

de trabalho – uma função que continua desempenhando até os dias de hoje” (2017, p. 107). 

Se “o capitalismo não poderia ter se desenvolvido sem uma concentração prévia de 

capital e trabalho” (2017, p. 171), era necessário que essa produção da força de trabalho fosse 

garantida. Contudo, na crise do feudalismo a sociedade caminhava em outra direção, com o 

aumento do salário e diminuição dos nascimentos, tendo sido necessário a criação de um 

discurso que permitisse a naturalização da divisão sexual do trabalho e o Estado como gestor 

dos corpos. Para Federici, a transição do feudalismo para o capitalismo não foi, como 

comumente se pensa, uma evolução “natural”, tendo dependido da “acumulação primitiva”, 

conceito marxiano apropriado por ela para pensar esse processo bem como o que ele significou 

para as mulheres, análise essa ausente do pensamento de Marx. Dessa maneira, dentre suas 

teses, destaco a noção de que o processo de acumulação primitiva “demandou a transformação 

do corpo em uma máquina de trabalho e a sujeição das  mulheres para a reprodução da força de 

trabalho”, que se deu principalmente através do genocídio das “bruxas” para minimizar o poder 

que não se sujeita à cristandade ou ao racionalismo; bem como a ideia de que a acumulação 

primitiva “[f]oi também uma acumulação de diferenças e divisões dentro da classe 

trabalhadora, em que as hierarquias construídas sobre o gênero, assim como sobre a “raça” e a 

idade, se tornaram constitutivas da dominação de classe” (2017, p. 212, grifo da autora). Vale 
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ressaltar, igualmente, que esse processo estudado por Federici revela como as categorias de 

gênero, classe e raça se constroem mutuamente95. 

Federici aproxima, guardando-se as devidas proporções, o destino das mulheres na 

Europa Ocidental, durante os séculos que levaram à consolidação do capitalismo, ao das 

mulheres negras escravizadas nas plantations das colônias norte-americanas. Quando o tráfico 

internacional de escravos é proibido em 1807, essas mulheres passam a ser forçadas em massa 

por seus senhores à reprodução, para que se criem novos trabalhadores. Angela Davis em 

Mulheres, Raça e Classe se detém sobre a questão:  

Quando a abolição do tráfico internacional de mão de obra escrava 
começou a ameaçar a expansão da jovem e crescente indústria do 
algodão, a classe proprietária de escravos foi forçada a contar com a 
reprodução natural como o método mais seguro para repor e ampliar a 
população de escravas e escravos domésticos. Por isso, a capacidade 
reprodutiva das escravas passou a ser valorizada. Nas décadas que 
precederam a Guerra Civil, as mulheres negras passaram a ser cada vez 
mais avaliadas em função de sua fertilidade (ou da falta dela): aquela 
com potencial para ter dez, doze, catorze ou mais filhos era cobiçada 
como um verdadeiro tesouro. Mas isso não significa que, como mães, 
as mulheres negras gozassem de uma condição mais respeitável do que 
a que tinham como trabalhadoras. A exaltação ideológica da 
maternidade – tão popular no século XIX – não se estendia às escravas. 
Na verdade, aos olhos de seus proprietários, elas não eram realmente 
mães; eram apenas instrumentos que garantiam a ampliação da força de 
trabalho escrava. Elas eram “reprodutoras” – animais cujo valor 
monetário podia ser calculado com precisão a partir de sua capacidade 
de se multiplicar. (2016, p. 19, grifo meu) 

 

Em sua comparação, Silvia Federici não deixa de ressaltar que as agonias da tortura e 

do controle pelo estupro não eram vividas na Europa, como foi o caso das colônias, onde as 

mulheres negras tinham seus filhos vendidos. A aproximação está no uso do corpo feminino 

enquanto instrumento de reprodução e expansão do trabalho. A situação das mulheres nas 

colônias, em sua crueza e crueldade, revela como a questão principal nunca foi a sacralidade da 

vida carregada no ventre, mas a que esta pode servir. Davis denuncia, igualmente, o lado racista 

 
95 Nesse sentido, minha proposta encontra o feminismo interseccional, buscando levar em conta as múltiplas fontes 

da identidade, sem, no entanto, “propor uma nova teoria globalizante da identidade” (CREENSHAW, 1994, p. 

54). Como Angela Davis nos permite observar, destacar a ação da classe não significa torná -la a categoria mais 

importante de luta ou identificação: “As organizações de esquerda têm argumentado dentro de  uma visão marxista 

e ortodoxa que a classe é a coisa mais importante. Claro que classe é importante. É preciso compreender que classe 

informa a raça. Mas raça, também, informa a classe. E gênero informa a classe. Raça é a maneira como a classe é 

vivida. Da mesma forma que gênero é a maneira como a raça é vivida. A gente precisa refletir bastante para 

perceber as intersecções entre raça, classe e gênero, de forma a perceber que entre essas categorias existem relações 

que são mutuas e outras que são cruzadas. Ninguém pode assumir a primazia de uma categoria sobre as outras. 

(Davis, 2011, em https://www.geledes.org.br/as-mulheres-negras-na-construcao-de-uma-nova-utopia-angela-

davis/)” 

https://www.geledes.org.br/as-mulheres-negras-na-construcao-de-uma-nova-utopia-angela-davis/
https://www.geledes.org.br/as-mulheres-negras-na-construcao-de-uma-nova-utopia-angela-davis/
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do movimento pela legalização do aborto nos Estados Unidos, quando usaram de argumentos 

eugenistas que refletiam a passagem do direito a abortar, à obrigação de abortar, no caso de 

mulheres negras e pobres, chegando ao ponto de defenderem a esterilização involuntária dessas 

mulheres. A filósofa destaca a complexidade da questão para as mulheres negras, uma vez que 

historicamente, devido ao uso de seus corpos como reprodutoras de escravos, recorreram a 

abortos e infanticídios não como atos de liberdade, mas como atos de desespero devido à 

opressão escravagista. Ademais, vale ressaltar as esterilizações forçadas realizadas, ainda hoje, 

de mulheres negras e de minorias étnicas. Isto posto, é possível perceber que, se para alguns 

discursos de poder certas mulheres deveriam abortar ou, preferencialemente, serem para sempre 

impedidas de ter filhos, fica evidente que a defesa e exalatação do discurso do “milagre da 

vida”, à medida que seu oposto é execrado, depende dos objetivos sociais e políticos 

envolvidos. 

Durante a dominação das colônias americanas, os europeus não só ocuparam as terras e 

escravizaram o povo, como trouxeram também a morte ao continente devido às doenças e à 

brutalidade dos colonizadores. No século seguinte à conquista, como aponta Federici, cerca de 

90% dos povos originários foram dizimados. Também na Europa a população começou a 

diminuir no final do século XVI, causando uma crise demográfica sem precedentes, com 

exceção da época da Peste Negra, que levou à contração do mercado na Europa e nas colônias, 

dando origem à primeira crise econômica mundial. Sobre esse contexto, a análise de Federici 

recorre ao conceito de “biopoder” de Foucault96, apesar de considerar outros fatores como 

causais da mudança do exercício do poder na condição de controle sobre a vida e sua 

reprodução: além de uma resposta à crise populacional, foi necessária a perseguição das bruxas 

para garantir o controle direto sobre os corpos responsáveis pela reprodução. 

O novo regime monetário, que se impõe na Europa e no d ito “Novo Mundo” nesses 

séculos, depende da privatização da terra e do aumento da força de trabalho, como se pode 

observar na importância dada à família pelos teóricos do mercantilismo. O conceito de família 

tal qual o conhecemos nasce nesse contexto e se torna uma instituição chave que assegura a 

transmissão da propriedade e a reprodução do trabalho. A divisão sexual também é parte 

necessária, estando presente desde a linguagem, uma vez que o trabalho dos homens é o de 

produção e o das mulheres, a garantia da reprodução, sendo, pois, apartadas do trabalho dito 

“produtivo” e condenadas a um trabalho invisível:  

[A] importância econômica da reprodução da força de trabalho 
realizada no âmbito doméstico e sua função na acumulação do capital 

 
96 Ainda que este centralize a culpa mais na fome do século XVIII do que na crise populacional que a precedeu.  
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se tornaram invisíveis, sendo mistificadas como uma vocação natural e 
designadas como “trabalho de mulheres”. Além disso, as mulheres 
foram excluídas de ocupações assalariadas e, quando trabalhavam em 
troca de pagamento, ganhavam uma miséria em comparação com o 
salário masculino médio. (FEDERICI, 2017, p. 145) 

 

 

Para chegar na interiorização dessas noções, foram necessários diferentes processos abordados 

pela pesquisadora, aqui ressalto a necessidade de se construir e reconstruir o feminino sobre os 

aspectos necessários durante a transição para o capitalismo e posterior a ela, agindo diretamente 

na perda de sua autonomia sobre a contracepção, processo que modifica também os conceitos 

de corpo e família. 

 No período de “transição” entre o feudalismo e o capitalismo, o trabalho das mulheres 

foi massivamente desvalorizado, seus direitos lhes foram negados, e elas mesmas foram 

qualificadas enquanto seres insubordinados que deveriam ser domesticados, durante os séculos 

XVI e XVII. Federici fala de uma infantilização legal das mulheres, não apenas tendo sido 

expulsas dos trabalhos considerados produtivos, mas também das ruas, onde sofriam o risco de 

serem ridicularizadas ou atacadas sexualmente. Nesse período, a noção do feminino como 

inferior e excessivamente emocional é maçantemente propagada, de modo a construí-las como 

indivíduos que necessitam do controle masculino e do Estado:  

As mulheres eram acusadas de serem pouco razoáveis, vaidosas, 
selvagens, esbanjadoras. A língua feminina era especialmente culpável, 
considerada um instrumento de insudordinação. Porém, a principal vilã 
era a esposa desobediente, que, ao lado da “desbocada”, da “bruxa” e 
da “puta”, era o alvo favorito de dramaturgos, escritores populares e 
moralistas. (2017, p. 202) 

 

Assim, no pensamento da época, que contou com a ajuda das representações literárias, 

as mulheres foram construídas como esses seres subalternos, o que justificava o controle sobre 

seus corpos. Tais noções permanecem até hoje no pensamento presente, como vimos na crítica 

de Grozs sobre a oposição entre mente e corpo, que associa o corpo ao feminino. Segundo ela, 

os corpos das mulheres são “representados, até construídos, como frágeis, imperfeitos, 

desregrados, não confiáveis, sujeitos a várias intrusões que estão fora do controle consciente” 

(GROZS, 2000, p. 67). A partir desses essencialismos, a opressão patriarcal restringe esses 

corpos à sexualidade e ao poder de reprodução. É ao longo desses séculos que se cria a oposição 

entre a mulher ideal, a domesticada, e a selvagem, suja, prostituta, ou velha lasciva. 

O dualismo entre as figuras das mulheres pode ser identificado desde a narrativa bíblica, 

em que a mulher é construída a partir de uma oposição entre dois extremos na qual Maria 
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representa a santa e Maria Madalena a prostituta, identificada como “a grande pecadora”: “O 

destino de Maria Madalena caracteriza o desenvolvimento da Igreja patriarcal que, em lugar de 

aceitar o corpo e a sexualidade, procura desvalorizá-los, conferindo-lhes uma conotação 

negativa” (XAVIER, 2007, p. 136). Como aponta Elódia Xavier, na obra Que corpo é esse? O 

Corpo no imaginário feminino (2007), a fé cristã se pauta em uma hostilidade ao corpo, ainda 

que Deus tenha se tornado corpo, pois a sua manifestação orgânica, a carne, seria o fruto do 

pecado, também aliado à mulher. Ela, por conseguinte, seria o corpo impuro, o corpo que não 

pode escapar à natureza e, por isso, não pode ser razão. Contudo, o processo de construção 

dessa oposição entre a “santa” e a “puta” não poderia ter sobrevivido através dos séculos sem 

os prórprios discursos que surgiram para aproximar uma mulher seja de uma categoria, seja de 

outra.  

A caça às bruxas seria a marca da mensagem coletiva endereçada às mulheres sobre 

seus comportamentos livres, sobre a existência improdutiva das velhas e solteiras e sobre o 

exercício de sua sexualidade e da autonomia sobre seus corpos. Porém, a equação não estaria 

completa se, paralelamente, não fosse criada a imagem da mulher ideal, completamente de 

acordo com o conceito da família do qual o capitalismo depende. Sendo assim, ao passo que se 

pune os comportamentos considerados desviantes, cria-se um novo modelo de feminilidade: “a 

mulher e esposa ideal – passiva, obediente, parcimoniosa, casta, de poucas palavras e sempre 

ocupada com suas tarefas” (FEDERICI, 2017, p. 205).  

A análise de Silvia Federici, bem como a de outras teóricas como Grozs, permite 

observar como o “ser mulher” e o “feminino” foram construídos e reconstruídos através dos 

séculos, sendo moldados, sobretudo, para melhor atender ao sistema que se implantava. No 

período de transição para o capitalismo é necessário disseminar a necessidade da sujeição das 

mulheres ao homem e ao Estado, para que seu trabalho seja apropriado e invisibilizado, elas 

são consideradas seres selvagens e indomáveis, o que justificaria as campanhas de controle e 

terror que tiveram como ápice a caça às bruxas. A partir do século XVIII, depois de dois séculos 

de terrorismo de Estado e guerra contra as mulheres, essa imagem animalizada é descartada em 

prol de um novo discurso: “[a]gora, as mulheres eram retratadas como seres passivos, 

assexuados, mais obedientes e morais que os homens, capazes de exercer uma influência 

positiva sobre eles” (FEDERICI, 2017, p. 205). 

Vale ressaltar que, por mais que os discursos de poder possam ser criados e recriados, 

suas atualizações não apagam completamente os efeitos produtivos e repressivos dos discursos 

precedentes. Para a existência dessa mulher passiva e obediente, foi necessária a criação de seu 
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oposto – a “puta” que se opõe à “santa” – que funciona na história e no presente como o contra-

exemplo, a quem são aplicadas as sanções. As obras literárias aqui estudadas tratam desse outro, 

uma vez que o aborto é um dos atos mais abjetos nesse sistema, pois a “santa” deve possuir 

uma vida sexual com o único intuito de procriar e se regozijar da maternidade.  

Na obra de Annie Ernaux, a relação estabelecida entre sua classe social, a gravidez 

indesejada ainda solteira e o aborto, faz dessas punições a culminação da sua origem na classe 

dominada. Assim como faz em L’événement, quando a autora-narradora associa seu estado com 

sua origem social, em Les armoires vides através da voz narradora-personagem Denise Lesur, 

como já dito, a autora utiliza o aborto como estratégia narrativa de rememoração de sua origem. 

Como a autora-narradora de L’événement, Denise Lesur passa por seu aborto quando já havia 

iniciado um processo de trânsfuga de classe, tendo se desprendido do meio social de sua família 

– ex-operários que se tornaram pequenos comerciantes de bairro – primeiro ao frequentar uma 

escola particular e, em seguida, ao ingressar na Universidade. Como destaca Cottile-Foley 

(1999, p. 889), o aborto aparece na narrativa como uma doença que internamente “incorpora 

suas origens ao passo que a superfície externa de seu corpo está revestida com a nova identidade 

burguesa”97, de modo que ele pode ser compreendido como o habitus98do qual ainda não 

conseguiu se desvencilhar, carregando-o ainda em si, em seu ventre, como a herança de sua 

classe dominada escondida pela nova identidade de estudante universitária. 

A relação entre sua situação e o status de pária social é recorrente em Les armoires 

vides, mesmo antes da gravidez indesejada que parece ser o ápice de sua desventura, como 

podemos ver através da repetição dos insultos ouvidos ou imaginados, a exemplo de quando 

imagina se contasse a seus pais sobre a gravidez e o aborto: 

Grávida, com os sacrifícios que a gente fez, fizemos tudo, tudo, para 
que fosse mais longe! Veja como você nos agradece! Isso ocorreria em 
apoplexia, soltar os bons sermões habituais, a suja, a puta, ela nunca nos 
escutou, ela faz a orgulhosa, vagabunda! (2011, p. 155).99 

 

 
97  “embody her origins while the outer surface of her body is vested with her new bourgeois identity”  
98 Como defendo em minha dissertação de mestrado, sobre a ascenção à classe dominante realizada por Ernaux e 

narrada em suas obras: “Quando o trânsfuga abandona o habitus de sua classe de origem para incorporar o da 

classe em que ingressa, ele está apagando sua herança de classe dominada para ser aceito e reconhecido como 

integrante do mundo da classe dominante. Ernaux, no entanto, se mantém em um lugar de passagem, ressaltando, 

através de sua escrita, como alguns discursos são compreendidos como mais legítimos do que outros e se situando 

em uma posição próxima, porém ainda fora do mundo dos dominantes” (PONTES, 2017). Sendo assim, nas 

narrativas de Ernaux, por mais que ela tenha realizado o processo de trânsfuga de classes, volta recorrentemente à 

sua origem para pensa r as situações que vivera posteriormente. 
99« Enceinte, avec les sacrifices qu’on a faits, tout fait, tout, pour que t’ailles toujours plus loin  ! Voilà comment 

tu nous remercie ! Ça se passerait dans l’apoplexie, le lâcher de grosses raisons habituel, la  carne, la  salope, elle 

nous a jamais écoutés, ça fait la  fière, roulure ! » 
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Ela mesma parece se identificar em diferentes momentos com essas palavras: “Puta que 

sou” (2011, p. 157)100. Sua condição social é indissociável na obra de seu comportamento, 

considerado lascivo pela moral e reconhecido por ela mesma como tal, apesar de não o 

abandonar. A origem de dominada se manifesta na sexualidade que não é contida, no agir como 

uma “puta”, de modo sujo e sem os modos impostos pelo “bom gosto” da classe dominante. A 

gravidez indesejada é, então, apresentada como o resultado lógico, sendo mais um estigma de 

classe, que leva ao aborto clandestino, violência máxima, física e psicológica, mas também 

liberação dessa marca social escondida em seu ventre. É o aborto que lhe permite escapar do 

destino da mãe solteira rechaçada por carregar consigo a marca de seu pecado. Apesar dos 

riscos do procedimento clandestino, uma vez realizado é como se nunca tivesse acontecido, 

sendo possível a autora dar prosseguimento a seus estudos e a sua ascensão social que a levou 

também a tornar-se escritora. Vale ressaltar, nesse sentido, que ao decidir escrever sobre o 

aborto, a autora escolhe ativamente mostrar ao mundo o estigma do qual pôde se livrar, 

utilizando seu agenciamento e seu capital cultural conquistado para fazer dessa vivência parte 

de sua narrativa escrita e não a deixar cair no esquecimento. 

O processo de liberação que o aborto lhe permite, no entanto, é compreendido também 

como um castigo, não só pela violência vivida, mas também em seu simbolismo. Ele aparece 

em suas obras como o preço que deve pagar por suas ações e por sua origem, como se o fato de 

ter exercido livremente sua curiosidade e sexualidade fossem passíveis de exclusão e punição: 

“Algo de pegajoso e impuro me envolve definitivamente, ligado às minhas diferenças, a meu 

meio. Todas as preces de penitência de nada adiantaram. É preciso que eu seja punida.” 

(ERNAUX, 2011, p. 140)101. A culpa pelo desejo sentido é algo que a “envolve” e não algo que 

sente vir de si, como a ação da censura sobre seu corpo ávido por descobrir o mundo da 

sexualidade. Ao ligar esse “algo de pegajoso e impuro” ao seu meio é possível compreendermos 

também como a sujeira e a lascividade são associadas às classes mais baixas e às mulheres que 

não saberiam conter sua “animalidade”, precisando do controle da racionalidade burguesa. 

Federici destaca, igualmente, como a função-corpo foi construída historicamente para 

que fosse possível sua separação da razão e do controle de si, reservados aos dominantes e aos 

homens, à medida que a corporeidade era progressivamente associada ao proletariado (e a todos 

os “outros” do sistema: mulheres, selvagens, não-europeus etc.) que assume a qualidade de 

corpo útil e força de trabalho que necessita do controle da razão burguesa. No processo de 

 
100 “Une salope, que je suis” 
101 « Quelque chose de poisseux et d’impur m’entoure définitivement, lié à mes différences, à  mon milieu. Toutes 

les prières de pénitence n’y feront rien. Il faut que je sois punie. » 
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constituição do capitalismo patriarcal, o corpo, assim como o feminino, precisou ser valorizado, 

enquanto máquina, e desvalorizado, como matéria orgânica e vida, para que o processo de 

exploração da força de trabalho fosse justificado e concretizado. Destarte, a impureza a ser 

punida na narrativa de Ernaux é o demasiado do corpo, o demasiado desejo improdutivo que 

não busca mais que o prazer. 

Violette Leduc, Colombe Schneck e Nathalie Carron-Lanzl narram também, nas obras 

que tratam de seus abortos, a descoberta da sexualidade e, no caso das duas últimas, além de 

Ernaux, deixando explícito como viver a sexualidade livremente levou também à constatação 

física daquilo que já sabiam: de que quando se tem um corpo “de mulher” viver a sexualidade 

pode vir acompanhado também de uma gravidez, cuja interrupção pode ser mais dolorosa do 

que se pensa, psicológica ou fisicamente. As narrativas de Ernaux têm algo de particular, pois 

abordam essa percepção a partir da associação da gravidez indesejada com uma punição, que 

remete à classe social na qual nasceu, e pela forte presença do desejo, manifestado pela autora-

narradora desde cedo, como no trecho a seguir de L’événement:  

Eu passava da incredulidade de que isso me acontecia, justo a mim, à 
certeza de que era óbvio que aconteceria comigo. Isso me esperava 
desde a primeira vez que gozara sob os lençóis, aos quatorze anos, 
nunca mais podendo, em seguida – apesar das preces a Virgem e 
diferentes santas – impedir-me de renovar a experiência, sonhando 
persistentemente que eu era uma puta. (2011, p. 279)102 

 

Mais uma vez o termo “puta” aparece em suas narrativas para classificar a si mesma, 

sendo que aqui ele parece incorporado, não sendo mais os outros que a chamam assim, mas ela 

mesma que sonha e se deleita com a ideia de ser como tal. A cena da masturbação é também 

narrada por Denise Lesur, de modo menos explícito: 

Ser parecida com os outros, apagar “isso”, o que aconteceu uma dia, 
aprendendo a gramática latina. Mihi opus est amico, não consigo mais 
ler, fica maior, o dativo com os verbos, é quente demais, com as mãos, 
e se minha mãe chegasse... Opus est. Delicioso. Essa regra que não 
entra. Medo, atiça como a eletricidade, mas agora eu podia continuar, 
mihi opus est amico. Só a mim isso poderia acontecer, sem querer. Um 
terrível segredo. (2011, p. 172)103 

 
102« Je passais de l’incrédulité que cela m’arrive, à  moi, à  la  certitude que cela devait forcément m’arriver. Cela 

m’attendait depuis la première fois que j’avais joui sous mes draps, à  quatorze ans, n’ayant jamais pu, ensuite – 

malgré des prières à la Vierge et différentes saintes – m’empêcher de renouveler l’expérience, rêvant avec 

persistance que j’étais une pute. » 
103 Être semblable aux autres, effacer « ça », ce qui est arrivé un jour, en apprenant la  grammaire latine. Mihi opus 

est amico, je ne peux plus lire, ça grossit, le datif avec les verbes, c’est trop chaud, avec les mains, et si ma mère 

arrivait… Opus est. Délicieux. Cette règle qui ne rentre pas. Peur, ça fait comme de l’électricité, mais maintenant 

je pouvais continuer, mihi opus est amico. Il n’y a qu’à moi que ça pouvait arriver, sans le faire exprès. Un terrible 

secret. 
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O ato de se masturbar é compreendido como outra diferenciação à qual cede, algo que 

a impede de “ser parecida com os outros”, sendo que esses “outros” são as colegas de sua escola 

particular, de quem difere antes mesmo de ter consciência disso por carregar em si os modos 

de sua origem, considerados inadequados para o meio burguês. No trecho a “regra que não 

entra” é ambígua, podendo ser tanto a regra da gramática latina que estuda, quanto a regra do 

“saber se portar” imposta pela mãe e, principalmente, pela escola católica, uma regra que sente 

não corresponder a si.  

Nos dois trechos destacados acima, há também uma relação de fatalidade – “[a] certeza 

de que era óbvio que aconteceria comigo”, “[s]ó a mim isso poderia acontecer”. Ambas as 

narradoras tratam do desejo, do gozo e da gravidez indesejada como estigmas do qual não 

poderiam escapar. Tais estigmas são inseparáveis do corpo em sua compreensão mais animal, 

na busca infinita do prazer que escapa ao purismo da razão. Em Les armoires vides, 

recorrentemente a personagem-narradora reconhece seu corpo como animalizado, exagerado, 

bruto e desviante em comparação ao corpo das meninas burguesas: 

As outras meninas possuem uma graça, uma facilidade com o corpo e 
com os movimentos, riem, correm e se levantam para responder, sem 
pensar. Meu corpo está sempre em demasia, sob os olhos das colegas, 
eu me sinto uma deficiente que reaprende a andar, com a queda à 
espreita, o passo em falso. (2011, p. 176)104 

 

As outras garotas são aquelas que frequentam a escola particular e pertencem a esse 

espaço por terem herdado do habitus familiar a mesma maneira de agir demandada pelas regras 

do modelo dominante. É o pertencimento social das outras ao espaço que a narradora observa, 

ao passo que se dá conta de seu deslocamento. Aos olhos das garotas da escola, Denise Lesur é 

uma desviante, uma deficiente social por não possuir a mesma elegância de suas colegas de 

classe, ou seja, a capacidade de encenar um papel social elegante de maneira justa e 

aparentemente “natural”. A “graça” possuída pelas meninas é, na verdade, a aparência d e uma 

essência que lhes seria intrínseca, a qual foi negada à personagem-narradora. A percepção de 

sua inadequação é percebida como uma falta, da ordem da natureza, ao fazer anologia a uma 

incapacidade física, “uma deficiente que reaprende a andar”, uma vez que a teatralidade da 

elegância dos dominantes é imposta como a condição natural que os legitima. 

 
104 « Les autres filles ont une grâce, une facilité du corps et des mouvements, elles rient, courent et se lèvent pour 

répondre, sans y penser. Mon corps est toujours de trop, sous les yeux des copines, je me fais l’effet d’une 

handicapée qui réapprend à marcher, guetté par la chute, le faux pas. » 
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O caráter próprio da imposição de legitimidade é o de impedir que, 
algum dia, seja possível determinar se o dominante aparece como 
distinto ou nobre por ser dominante, ou seja, por ter o privilégio de 
definir, por sua própria existência, que o nobre ou o distinto é, 
exclusivamente, o que ele é, privilégio que leva precisamente a marca 
de sua segurança, ou se é somente por ser dominante que ele aparece 
dotado dessas qualidades e único legitimado para defini-las. 
(BOURDIEU, 2011, p. 88) 

 

A distinção que observa nas outras garotas da escola, no modo de agirem, falarem, 

vestirem-se, etc., é fruto da imersão em espaços de cultura legítima que fazem delas aptas a 

continuarem a reproduzir tal legitimidade e exclusão, sendo este o processo auto-definitório das 

classes dominantes. A fascinação que a personagem-narradora manifesta se deve à ilusão de 

uma separação entre aparência e essência elegantes, o que, segundo a socióloga Joana Brito de 

Lima Silva (2016, p. 15), 

serve para fomentar a crença de que o estilo pode ser retirado de seu 
contexto de classe para ser apreendido noutros espaços sociais. Com 
isto, a elegância é descrita a partir de duas posturas correlatas: distinção 
e discrição, que se apoiam no pressuposto de saber escolher e acertar 
nas escolhas feitas; mas que sabedoria sustenta as escolhas elegantes? 
O discurso mostra-se circular: agir com elegância é ser “simples e 
natural”, e para saber como atingir este nível de espontaneidade é 
necessário ser desde sempre elegante. 

 

Assim sendo, a metáfora de “reaprender a andar” traduz bem o processo de abandono 

do habitus de sua família na busca de assimilar as disposições da classe dominante. Contudo, 

essa aprendizagem é violenta e demorada, pois se difere de seu habitus incorporado, e a “queda” 

ou o “passo em falso” citados podem ser tantos os pequenos deslizes de postura, como os 

grandes desvios da corporeidade exacerbada. 

 Não se trata, no entanto, de dizer que os atos de se masturbar ou abortar são reservados 

às classes dominadas. A relação entre eles pode ser estabelecida justamente pela perfomance 

corporal, ligada às necessidades ou satisfações carnais, que são considerados estigmas das 

classes baixas, por não saberem jogar o jogo e seguir propriamente o decoro do silêncio e do 

segredo que demanda a intimidade burguesa. Nesse sentido, as narradoras de Ernaux – mesmo 

já tendo assimilado os códigos dos dominantes – não deixam que a moral as apague totalmente, 

escrevendo detalhadamente sobre esses temas considerados incômodos ou, mesmo, sujos. 

Como a escrita do primeiro orgasmo durante a masturbação aparece em suas duas obras 

que narram um aborto clandestino, nota-se que a busca pelo prazer e gozo figura enquanto uma 

das causalidades da necessidade de se abortar, sendo essa uma busca dos desviantes, das 

“bruxas” e “putas”. Cabe ressaltar também que, em Les armoires vides, a personagem-narradora 
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revela ao padre, durante uma confissão obrigatória na escola, ainda na infância, já ter tocado 

suas próprias genitais e se sente marcada a partir deste momento, quando nenhum outro pecado 

lhe importou, a não ser este: 

Um único pecado o interessou, quantas vezes, sozinha? Garotos? 
Respondo tranquilamente, mas seus olhos são maldosos. De repente, 
ele começa a tagarelar como um louco, coisas secas, arrepiantes. Um 
animal horrível cresce entre minhas pernas, achatado, vermelho, como 
um percevejo, “imundo”. Não a olhar, não a tocar, esconder de todos, é 
o diabo que está dentro, bem quente, que me faz cócegas e me formiga, 
Deus, a virgem, os santos vão me abandonar [...] Era somente eu, 
ninguém, ninguém mais deslizava o dedo no quat’sous105, ninguém o 
olhava no espelho, ninguém sonhava em fazer um monte de xixi. 
Totalmente sozinha. Atrás de mim, a classe cochichava, livre, sem 
pecados mortais [...] Nada a se fazer, fui rejeitava, cortada das outras 
por coisas “imundas”. (ERNAUX, 2011, p. 139)106 

 

Na condição de corpo não adestrado pelo meio burguês, não pode ou não sabe reproduzir 

a ilusão ascética do ser impermeável, transbordando o desejo e também as excreções, como o 

ato de urinar que figura no trecho como uma fonte de prazer. Ernaux escreve sobre o vergonhoso 

e suas narradoras dão a ver o corpo, como Denise Lesur que deve escrever sobre seu pecado 

para a confissão, mostrando pela palavra sua intimidade, aquilo que parece não saber ainda que 

deveria permanecer escondido. A sensação produzida é, mais uma vez, a de distanciamento do 

grupo, de ser a única a realizar esse “pecado mortal”. Segundo o que escuta do padre e 

internaliza, a vagina guarda o diabo e é ele que produz as tentações às quais ela foi “imunda” o 

suficiente para ceder. Nesse discurso, o corpo, para ser salvo por “Deus, as virgens, os santos”, 

precisa afastar-se da corporeidade, da matéria, “desencarnar-se”. 

A presença da religião – nas preces que a autora-narradora de L’événement afirma ter 

feito quando nova e durante toda a criação da personagem-narradora em Les armoires vides, 

pela fé da mãe e, sobretudo, por ter frequentado uma escola católica – deixa, nas narrativas, 

mais evidente a separação entre o que a mulher deve ser, obediente e casta, ideal que, como 

tratado aqui, foi constituído através dos séculos para ganhar suas bases no século XVIII, e a 

 
105 Expressão francesa que indica algo que “não vale nada”, herdada de seu meio para se referir às genitais da 

mulher. 
106 Un seul péché l’a intéressé, combien de fois, toute seule  ? Des garçons ? Je réponds tranquillement mais ses 

yeux sont méchants. Tout à coup, il se met à débiter des choses à une allure folle, des choses sèches, grouillantes. 

Une horrible bête grandit entre mes jambes, plate, rouge, comme une punaise, « immonde ». Ne pas la voir, ne pas 

la toucher, la cacher à tous, c’est le diable qui est dedans, tout chaud, qui me chatouille et me picote, Dieu, la  

vierge, les saints vont m’abandonner […] Il n’y avait que moi, personne, personne d’autre ne glissait le doigt dans 

le quat’sous, personne ne le regardait dans une glace, personne ne rêvait de faire pipi à plusieurs. Toute seule. 

Derrière moi, la  classe chuchotait, livre, sans péchés mortels […] Rien à faire, j’étais rejetée, coupée des autres 

par des trucs « immondes ».  
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postura considerada viciosa das bruxas e prostitutas. Como vem sendo abordado, o alto preço 

da escolha pela segunda conduta foi consolidado durante a constituição do capitalismo, 

sobretudo durante a perseguição às prostitutas e a caça às bruxas. Assim, historicamente, toda 

a forma de sexualidade não produtiva – a homossexualidade, o sexo por prazer, o sexo dos 

corpos velhos, o sexo sem penetração – foi considerada abjeta e renegada, de modo a empenhar 

todas as forças do corpo das mulheres na reprodução da vida, tanto pela gravidez, quanto pelo 

cuidado. 

É também o advento da burguesia que cria historicamente a noção de família como a 

compreendemos, uma vez massacrada a possibilidade social da mulher que não se submete aos 

homens e ao poder do Estado. Para tal, os discursos de poder passam a agir em prol da 

valorização do lado irracional que seria comum às mulheres, surgindo o elogio do “instinto 

maternal”, um mecanismo que assegura a reprodução e o cuidado apesar do alto preço que se 

paga no parto e na criação dos filhos. Pode-se dizer que a escravização das mulheres à 

procriação foi um dos principais objetivos da perseguição das mulheres, fazendo seus úteros se 

tornarem territórios políticos a serviço da acumulação primitiva, uma vez que 

o trabalho assalariado para a obtenção de lucros não poderia existir sem 
o trabalho (na maioria das vezes) não assalariado da produção de 
pessoas. Portanto, a instituição capitalista do trabalho assalariado 
esconde algo além do mais-valor. Esconde suas marcas de nascença – a 
mão de obra de reprodução social que é a condição para que ela seja 
possível. Os processos e as instituições sociais necessários para os dois 
tipos de “produção” – das pessoas e dos lucros –, embora analiticamente 
distintos, são, ainda assim, mutuamente constitutivos. (ARRUAZZA, 
BHATTACHARYS & FRASER, 2019, p. 108) 

 

Segundo a tese de Federici, a caça às bruxas foi determinante para a construção de uma 

nova ordem patriarcal, na qual os corpos das mulheres, seu trabalho e seus poderes sexuais e 

reprodutivos foram colocados sob o controle do Estado e transformados em recursos 

econômicos. Esse genocídio contra as mulheres destituiu sistematicamente todo um universo 

de práticas, crenças e sujeitos sociais cujas existências eram incompatíveis com o trabalho 

capitalista: a sexualidade só pelo prazer, o desejo das velhas, a homossexualidade, práticas 

contraceptivas e abortivas, a figura da parteira etc. A filósofa oferece provas, sobretudo, 

circunstanciais de seu argumento, porém que não deixam de ser abundantes e alarmantes, como 

o fato de o declínio populacional e a preocupação com a mão-de-obra disponível serem uma 

questão central na Europa justamente no século XVII, quando a caça às bruxas conheceu seus 

anos mais duros; ou, mesmo, a natureza da maioria das acusações contra as mulheres chamadas 

de “bruxas”: de que sacrificavam crianças para o demônio, comiam crianças, etc. A figura a 
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seguir ilustra um dos tipos de tortura e mutilação, o “estripador de seios” utilizados no período 

da caça às bruxas contra as mulheres, sobretudo aquelas acusadas de realizar abortos: 

107 

 

Essa guerra contra as mulheres teria servido, então, como um modo de controle de 

natalidade, destituindo as mulheres dos métodos contraceptivos (que passaram a ser 

considerados diabólicos) e institucionalizando o controle sobre seus corpos. É também nesse 

momento de necessidade de aumento da natalidade que legalmente o feto passa a ser mais 

importante do que a mulher, o que é ratificado pela instituição da prática médica de que, em 

caso de emergência, deve-se priorizar a vida dele em detrimento da mãe. 

 O estudo de Federici revela como, em todas as fases do desenvolvimento capitalista, o 

Estado recorreu à coerção e à regulação para restringir, expandir ou reproduzir a força de 

trabalho, forçando as mulheres a reproduzirem contra a vontade, sendo alienadas de seus 

corpos, de seu trabalho e, muitas vezes, até mesmo de seus filhos. Tal coerção fez com que 

práticas como o aborto, que até a Baixa Idade Média eram olhadas com certa indulgência pela 

Igreja, tornem-se equivalentes ao infanticídio, sendo sempre a mulher quem deveria pagar caro 

por elas, o que obrigou gerações de mulheres a darem continuidade à gravidez indesejada, 

vivendo no medo de que seus corpos se voltem contra si:  

Ninguém pode descrever, de fato, a angústia e o desespero sofridos por 
uma mulher ao ver seu corpo se voltando contra si mesma, como 
acontece no caso de uma gravidez indesejada, isso é particularmente 
verdade nas situações em que a gravidez fora do casamento era 
penalizada com o ostracismo social ou, até mesmo, com a morte. 
(FEDERICI, 2017, p. 180) 

 

 
107 Imagem diponível em: chacomletra s.com.br/2016/03/beauvoir-e-a-legalizacao-do-aborto/ 
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A reprodução social é, desse modo, o que consolida o papel das mulheres no capitalismo 

patriarcal, fazendo da maternidade o trabalho invisível da reprodução de mão de obra, definindo 

quem são as mulheres por sua vagina e útero e lhes negando qualquer autonomia sobre seus 

corpos. Como vimos, para se afirmar o discurso sobre as mulheres precisou se reinventar e 

produzir o seu avesso desobediente para puni-lo na fogueira. Contudo, esse “avesso” do 

discurso que foi produzido por ele mesmo não pode ser completamente aniquilado. Sendo 

assim, ao incentivar e alimentar a potência de dar à luz e de cuidar, também seu contrário 

continuou a existir nas sombras da abjeção. 

 

4.2 O mito materno: Eva e Lilith 

 

Simone de Beauvoir em O Segundo Sexo já defende que nada na infância define as 

meninas como sexualmente diferentes dos meninos. Ainda que, antes da puberdade, elas 

manifestem comportamentos considerados específicos de seu sexo, isso não é uma 

manifestação de um instinto que a leva à passividade ou à maternidade, mas porque a 

“intervenção de outrem na vida da criança é quase original e desde seus primeiros anos sua 

vocação lhe é imperiosamente insuflada” (2014, p. 14)108. Beauvoir traça os mecanismos que 

desencadeiam a construção da feminilidade através de uma perspectiva da filosofia 

existencialista, para a qual ser é tornar-se. A autora define fenomenologicamente a feminilidade 

a partir de aspectos como a passividade, a delicadeza, o charme, a sedução, a predisposição para 

o cuidado e para a maternidade. Em sua concepção, existe um destino para as mulheres dentro 

da sociedade, que não é fruto de uma essência feminina, mas do desenvolvimento desses traços 

desde os primeiros anos de vida. Não há nenhum fator biológico que leve as mulheres a esse 

destino, no entanto, devido à ação repetida das imposições sociais e culturais, aquilo que é 

construído como sendo um atributo do feminino assume um caráter naturalizado, passa a ser a 

regra e, por isso, a “essência”. 

A maternidade é, então, vista como parte desse destino que se pretende fisiológico e, 

por isso, imodificável. Para Beauvoir, toda a formação da criança e da jovem se direciona para 

esse objetivo, uma formação que a anula enquanto sujeito e a faz outro, inessencial, diante da 

essencialidade do masculino: 

Repetem à mulher desde sua infância que ela é feita para a gestação e 

cantam-lhe o esplendor da maternidade; os inconvenientes de sua 

condição – menstruação, doenças, etc. –, o tédio das atividades 

 
108 “l’intervention d’autrui dans la vie de l’enfant est presque originelle et que dès ses premières années sa vocation 

lui est impérieusement insufflée” 



97 
 

 
 

domésticas, tudo é justificado por esse maravilhoso privilégio que ela 

tem de colocar crianças no mundo. (2014, p. 337)109 

 

A filósofa introduz o debate sobre o aspecto arbitrário da concepção ocidental que pensa 

a mulher como “tota mulier in útero”, definindo-a a partir da maternidade – e, por conseguinte, 

a partir de seu corpo. Sua tese de que o “destino” das mulheres é, na verdade, uma construção 

familiar e social, pode ser pensada como uma preconização de teorias como a de Federici 

explorada acima. Beauvoir, no entanto, não chega a propor uma análise completa das hipóteses 

sobre a razão que motivam essa construção, ou o preço da não adequação, ponto a ser discutido 

nesta seção, a partir da reflexão sobre o mito do amor materno e suas consequências, dentre 

elas, a condenação de toda postura que se opunha à realização desse “destino”. 

Quando se fala da construção da maternidade é incontornável a obra de Elisabeth 

Badinter, Um amor conquistado: o mito do amor materno (1985), publicada primeiramente em 

1980, na qual retoma a construção da relação das mães com seus bebês e crianças, na história 

francesa, de modo a interrogar a universalidade dos conceitos de “amor materno” e “instinto 

materno”. Tais noções repetem a ideia da existência de uma essência humana e de uma natureza 

maternal, fazendo da mulher que não é mãe uma exceção patológica e a-normal por excelência. 

Para mostrar o poder do mito, é necessário olhar retrospectivamente a relação das famílias, 

sobretudo das mães, com suas crianças, tendo sido já abordado aqui algumas razões pelas quais 

os discursos se serviram da noção de sacralidade da maternidade. Não é de se estranhar que 

essa obra tenha causado grande polêmica, uma vez que, nas palavras da própria autora, “[n]o 

fundo de nós mesmos, repugna-nos pensar que o amor materno não é indefectível. Talvez 

porque nos recusemos a questionar o amor absoluto de nossa própria mãe” (1985, p. 22). Como 

destaca a filósofa, a figura da mãe, no pensamento ocidental, é uma personagem relativa – por 

ser concebida em relação ao pai e ao filho – e, ao mesmo tempo, tridimensional, pois para além 

das relações, é também um indivíduo, uma mulher. Desse modo, tendo estabelecido, desde o 

início de nossa reflexão, a categoria “mulheres” em sua contingência que tende a se comportar 

como uma identidade fixa atribuída ao “outro”, a partir da percepção de seu corpo que é 

sistematicamente associado à maternidade, pensemos agora como a “relatividade” implícita no 

conteito de “mãe” já indica, ao menos desde a narrativa bíblica, uma fatalidade fruto do mito 

de criação cristão. 

 
109 “on repète à la femme depuis son enfance qu’elle est faite pour engendre et on lui chante la splendeur de la 

maternité ; les inconvénients de sa condition – règles, maladies, etc. –, l’ennui des tâches ménagères, tout est 

justifié par ce merveilleux privilège qu’elle détient de mettre des enfants au mond e” 
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Para Badinter, interrogar amor materno é indissóssiável de se pensar a condição da 

criança através da história. Como ressalta, a partir do século XVIII, os adultos modificam sua 

concepção da infância e passam a lhe conceder uma maior atenção, momento em que poderia 

ser situado o início de um “reinado da criança”, bem como da noção do amor materno 

atemporal, ahistórico e universal. Seu questionamento segue a mesma linha daquele levantado 

por Gerda Lerner (2019, p. 47): 

Aceitamos as mudanças culturais pelas quais os homens se libertaram 
da necessidade biológica. A substituição do trabalho físico pelo 
trabalho de máquinas é considerada progresso; apenas as mulheres, sob 
o ponto de vista deles, estão condenadas pela eternidade a servir à 
espécie por meio de sua biologia. Afirmar que, de todas as atividades 
humanas, apenas os cuidados fornecidos por mulheres são imutáveis e 
eternos é, de fato, destinar metade da raça humana a uma existência 
inferior, à natureza em detrimento da cultura [...] 
Além disso, em oposição a qualquer argumento com base no 
determinismo biológico, as feministas contestama as suposições 
androcêntricas implícitas em ciências que tratam de seres humanos. 
Elas observam que, na biologia, antropologia, zoologia e psicologia, 
tais suposições levaram a uma interpretação de evidências que distorce 
seu significado. Assim, por exemplo, atribui-se significado ao 
comportamento animal, transformando chipanzés machos em 
patriarcas.  

 

Lerner é uma historiadora feminista que publica essa importante obra para os estudos 

feministas originalmente em 1986. Sendo assim, vale observar que seu pensamento parece estar 

alinhado com de outras teóricas entre os anos 1960 e 1980 que reconhecem o sexo enquanto 

biologia imutável, separado do gênero, a construção social, as convenções e papéis atribuídos 

aos corpos. Como já abordado aqui, não compartilho dessa visão, uma vez que o próprio sexo 

já informa o gênero e vice-versa, sendo essa uma separação fantasmática que possui seus limites 

quando se trata das possibilidades de liberação dos corpos plurais. Feita essa ressalva, Lerner 

preconiza uma ideia, que será desenvolvida por teóricas como Donna Haraway, de que não é 

porque os animais se comportam de uma certa maneira que isso explica comportamentos 

humanos, uma vez que é a própria visão e interpretação dos seres humanos que gendrifica os 

comportamentos animais. Levanto tal argumento para que seja possível melhor compreender 

porque pensamos o “amor materno” em termos de “instinto”. Ou seja, uma reminiscência 

animal que estaria presente em todas as mulheres ao longo dos séculos, independente de suas 

condições ambientais, culturais, geográficas, étinicas, sociais e de sexualidade. 

Segundo Badinter, até o final do século XVII, encontra-se em documentos históricos e 

literários a recomendação de frieza e indiferença em relação ao recém nascido ou à criança no 

início da vida. A interpretação comum dada a essa postura foi de que, devido à alta taxa de 
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mortalidade infantil, se apegar demais ao bebê seria uma garantia de sofrimento. Contudo, tal 

explicação supõe que o amor materno é uma constante transhistórica que se adapta às situações. 

Não é falso dizer que, durante toda a história da humanidade, houve mães amantes e que o amor 

materno não surgiu magicamente na passagem do século XVIII para o século XIX. No entanto, 

não se pode afirmar que se trata de uma atitude universal. Badinter levanta a hipótese de que 

talvez não fosse porque as crianças morriam facilmente que as mães se interessavam pouco por 

elas, mas que esse pouco interesse possa ter causado também algumas das mortes.  

Até o século XVIII fontes históricas, literárias e teológicas informam por parte dos pais 

uma postura sobre a criança que, segundo a pesquisadora, indica sua pouca importância, sendo 

mesmo vista como um ser que amedronta, ou um estorvo. Santo Agostinho vê na criança uma 

natureza corrompida, propensa a vícios e imperfeita em relação ao adulto, defendendo grande 

dureza na educação. A própria dedicação dos pais à criança, formando o que entendemos hoje 

como uma família funcional, não fora sempre assim. Era comum o envio de crianças para serem 

criadas na casa de amas de leite, até o século XIX, pois o ato de amamentar o próprio filho era 

considerado humilhante: 

Em primeiro lugar, as mulheres (e portanto as famílias) que se 
acreditavam acima do vulgo, consideravam pouco digno amamentarem 
elas mesmas os filhos. Como as damas da nobreza há muito tempo 
haviam dado o exemplo, essa negligência tornara-se rapidamente uma 
marca de distinção para as demais. Amamentar o próprio filho equivalia 
a confessar que não se pertencia à melhor sociedade. Assim, um médico 
do século XVIII, Dionis, dizia: "As burguesas, e até as mulheres dos 
menores artesãos, transferem para outras as suas obrigações maternas." 
Reflexão talvez demasiado rápida e geral, mas que mostra um aspecto 
das mentalidades. (BADINTER, 1985, p. 96) 

 

 

É possível observar como os diferentes discursos institucionais legislaram sobre a 

maneira como as famílias e, sobretudo as mães, deveriam agir em relação à prole, sobre a 

amamentação, sobre a educacação, o carinho, o amor etc. Badinter chama a atenção para o fato 

de que nos séculos XVII e XVIII, quando a ideia de infância ainda não havia sido plenamente 

formada, e as mulheres de certas posições sociais puderam atribuir a outras mulheres os 

cuidados com os filhos, a definição de ser uma mulher pôde dissociar-se das noções, antes 

intrínsecas, de ser esposa e mãe, o que foi um caminho na direção da autonomia para algumas110. 

Contudo, como de costume, mesmo a possibilidade dessa libertação parcial e classista dos 

 
110 Essa liberação só poderia, no entanto, ser parcial, dependendo da substituição da dominação de gênero pela de 

classe, uma vez que as mulheres que se liberaram neste contexto só poderiam fazê-lo se outras mulheres, de classes 

mais baixas, assumissem ma is tarefas. Aspecto este não ressaltado pela teórica, mas que não deve ser esquecido 

quando se pensa a emancipação de mulheres. 
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papéis atraibuídos às mulheres fora atacada de diversas maneiras desde o fim da Idade Média, 

ainda que as mulheres aristocratas – principal alvo do estudo de Badinter – contassem com 

certos privilégios, não estavam a salvo do controle. Assim, à dissossiação de alguns grupos de 

mulheres do trabalho de mãe e esposas, uma das respostas foram as abundantes publicações a 

partir de 1760, “que recomendam às mães cuidar pessoalmente dos filhos e lhes "ordenam" 

amamentá-los. Elas impõem à mulher, a obrigação de ser mãe antes de tudo, e engendram o 

mito que continuará bem vivo duzentos anos mais tarde: o do instinto materno, ou do amor 

espontâneo de toda mãe pelo filho” (1985, p. 145). 

Neste contexto, Badinter aponta como o século XVIII foi o palco do novo conceito: 

“amor materno”. A noção, no entanto, disfarça sua novidade, a partir da exaltação da ternura 

das mães nos tempos antigos, enquanto algo “natural e social, favorável à espécie e à sociedade. 

Alguns, mais cínicos, verão nele, a longo prazo, um valor mercantil. Igualmente nova é a 

associação das duas palavras, "amor" e "materno", que significa não só a promoção do 

sentimento, como também a da mulher enquanto mãe” (1985, p. 146). Percebe-se que o novo 

imperativo, ligado a essa nova postura, é a sobrevivência das crianças, que passa a ser uma 

questão de Estado – o que é pouco provavél que seja uma coincidência, se considerarmos o 

estudo precedente sobre a percepção da importância do aumento populacional como fonte de 

força e riqueza do Estado. 

Como o próprio título da obra indica, o amor materno foi um “amor conquistado” e que 

serviu às necessidades de desenvolvimento demográfico, social e econômico do Estado. O 

discurso cristão serve a corroborar esse imaginário, ao transformar toda mãe em Maria, maior 

símbolo do amor oblativo. Desse modo, podemos afirmar que, quando convém ao discurso: 

A mulher não é mais identificada à serpente do Gênesis, ou a uma 
criatura astuta e diabólica que é preciso pôr na linha. Ela se transforma 
numa pessoa doce e sensata, de quem se espera comedimento e 
indulgência. Eva cede lugar, docemente, a Maria. A curiosa, a 
ambiciosa, a audaciosa metamor-oseia-se numa criatura modesta e 
ponderada, cujas ambições não ultrapassam os limites do lar. (1985, p. 
176) 

 
 

O paradigma de Maria mãe de Deus passa a ser aceito como a única possibilidade de 

existência da mãe e a realização da vida da mulher. Contudo, essa dinâmica tenta obliterar o 

seu avesso, o seu outro que precisa existir para que que o sujeito “boa mãe” possa ser 

delimitado, apagando-se a percepção lógica de que o poder de gerar uma vida é também o poder 

de não gerar. 



101 
 

 
 

Passemos, então, à discussão das formas renegadas, ainda que também produzidas por 

esses discursos, das possibilidades de ser da mulher e do corpo. Lembro, primeiramente, como, 

para Judith Butler, os corpos e ações em desacordo com a matriz de inteligibilidade representam 

uma forma de contestação e ameaça para o bom funcionamento da norma: 

O que permanece “impensável” e “indizível” nos termos de uma forma 
cultural existente não é necessariamente o que é excluído da matriz de 
inteligibilidade presente no interior dessa forma; ao contrário, o 
marginalizado, e não o excluído, é que é a possibilidade cultural 
causadora de medo ou, no mínimo, da perda de sanções. [...] O 
“impensável” está assim plenamente dentro da cultura, mas é 
plenamente excluído da cultura dominante. (2015, p. 138-139) 

 

 A filósofa destaca como aqueles considerados indignos do status de sujeito não estão 

plenamente excluídos da matriz, mas ocupam suas margens, de modo que o dominante se afirma 

pelos contornos, que delimitam os desviantes. São as formas de existência que não apresentam 

os atributos e a continuidade necessários para serem identificadas sob a noção de “pessoa”, 

permanecendo marginalizados, na zona da abjeção. Esse processo de ameaça a partir do 

“impensável” ou ininteligível pode ser associado, dentro da cultura ocidental judaico-cristã, 

também à prática do aborto, por representar a face monstruosa da f igura da mãe: seu poder de 

oferecer não só a vida, mas a morte. Uma face que se opõe às construções discursivas do poder 

que fizeram da gravidez sagrada e do ato gerar um filho uma realização para qualquer mulher. 

Tal capacidade é sublinhada por Nathalie Carron-Lanzl, quando, ao tratar de sua 

primeira gravidez indesejada, alude à situação como um momento de percepção do poder de 

seu corpo de dar ou interromper a vida: 

Experimentava essa realidade em pedaços: os limites de um corpo e do 
prazer sexual no feminimo com a possibilidade tornada concreta de 
carregar nela e de gerar um outro corpo. O poder lhe fora agora dado 
de fazê-lo prosseguir ou de interromper o processo  da vida que pode 
dar uma mulher grávida. (2015, p. 19-20, grifo meu)111 

 

Décadas após a vivência de Violette Leduc, mesmo quando o aborto já é legalizado na 

França, a gravidez não desejada choca por essa outra face da mãe que permanece escondida e 

repudiada pelo discurso legítimo: a mulher que pode, mas não será mãe, que nega a vida. Como 

destacou Badinter, é possível que o espanto esteja no nosso próprio medo de repensar o amor 

de nossa mãe. Além disso, a escolha pela interrupção do processo de vida não deixa de carregar 

 
111« Elle expérimentait cette tranchante réalité : les limites d’un corps et du plaisir sexuel au féminin avec la 

possibilité devenue concrète de porter en elle et d’engendrer un autre corps, un autre être. Le pouvoir lui était 

maintenant donné de le faire advenir ou d’interrompre le processus de vie que peut donner une femme enceinte.  » 
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em si um dos aspectos da morte, no sentido de impedimento da vida. Como escreve Carron-

Lanzl, trata-se de “interromper o processo de vida”, de escolher por si mesma não deixar uma 

vida se formar. Também Annie Ernaux sugere, em uma entrevista dada à L’Express (2000), 

compreender o momento de sua vida, transposto em L’événement, em sua potência de carregar 

em si tanto a vida, quanto a morte: “Foi um acontecimento inesquecível, uma verdadeira prova 

iniciática que me revelou a um só tempo minha relação com minha mãe, meu poder de 

reprodução e o fato de que eu era portadora de vida e de morte”112. Ela revela, em sua narrativa, 

segundo Loraine Day (2004, p. 67), “a repulsa social do corpo procriador das mulheres e a pele 

que se associa ao poder das mulheres de dar ou recusar a vida”113. Essa é uma possibilidade de 

escolha que contribui diretamente para a autonomia sobre o próprio corpo por parte das 

mulheres, um poder que, se realmente acessível para todos os corpos designados como tal, é 

capaz de chacoalhar todo o sistema. 

A marginalização das mulheres ao passarem pelo processo do aborto – quando são 

confrontadas com esse poder de deixar ou não viver – é evocada pelas narrativas, 

principalmente, quando estão em situações de contato direto com as instituições, como os 

hospitais. A experiência da personagem-narradora de Ravages, quando precisa ser internada 

após suas várias tentativas de abortar, tendo atingido um risco grave, oferece um exemplo da 

situação. Em seu leito, deve tomar, segundo as ordens da enfermeira de plantão, em intervalos 

de quinze minutos um quarto do comprimido de propidon para que possa expelir o feto. 

Conforme conta o tempo e as dores começam a aparecer, a narradora entra em uma espécie de 

delírio:  

A dor veio enquanto eu dormia. Não é a dor. São as dores das quais se 
fala. Estou nas dores, sofro para parir a morte. Não são dores obstinadas. 
Penso nelas mais quando já partiram. Espreito-as. Voltam, iluminam-
me. Não me acostumo a elas. É a calmaria clandestina, o orgasmo do 
doente que não mais sofre por dois minutos. A criança a nascer não 
morrerá. Ela está morta. Elas retornam. Um espectro me assola. Estou, 
apesar de tudo, nas dores de dar à luz. É a mesma passagem para os 
mortos e para os vivos. (LEDUC, 2013, p. 470-471)114 

 

 
112 « C’est un événement inoubliable, une vérita ble épreuve initiatique qui m’a révélé tout à la  fois mes rapports 

avec ma mère, mon pouvoir de reproduction et le fait que j’étais porteuse de vie et de mort.  » 
113 « le refoulement social du corps procréatif des femmes et la  peau qui s’associe au pouvoir d es femmes de 

donner ou refuser la vie » 
114« Le mal est venue pendant que je me reposais. Ce n’est pas le mal. Ce sont les douleurs dont on parle tant. Je 

suis dans les douleurs, je souffre pour accoucher de la mort. Ce ne sont pas des douleurs obstinées. J’y pense 

davantage quand elles sont partie. Je les guette. Elle reviennent, elles m’éclairent. Je ne m’habitue pas a elles. 

C’est l’accalmie à la sauvette, c’est l’orgasme du malade qui ne souffre plus pendant deux minutes. L’enfant à 

naître ne mourra pas. Il est mort. Elles reviennent. Un spectre me harcèle. Je suis quand même dans les douleurs 

de l’enfantement. C’est le même passage pour les morts et les vivants. » 
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Essas “dores” às quais faz alusão são “as dores do parto”, ressaltando como o momento 

que vive não é tão diferente assim do ato de “dar à luz”. Tal trecho ressalta, igualmente, a 

diferença entre matar e abortar, morrer e estar morto: “a criança a nascer não morrerá. Ela está 

morta”. Se para morrer é necessário, primeiramente, nascer, o aborto mata, em verdade, a 

possibilidade do nascimento. Também em um momento seguinte, quando precisa expelir 

completamente o feto, a cena se aproxima de um parto: 

A enfermeira que cuidou de mim na noite anterior entrou. Ela 
ajustou seu véu. Do broche sobre seu seio irradiavam raios de bondade. 
As dores acalmaram. 

Levantou o lençol: 
– Ainda no mesmo lugar! disse. 
Abaixou o lençol, terminou de ajustar seu véu. 
 – A enfermeira da noite me disse que você não conseguiria. 

Você está retendo-o. Precisa tentar, disse. São sete e dez. 
– Tentar o que? 
– Expelir. Isso115 não vai embora sozinho. 
– Isso não vai embora? 
Levantou a persiana. 
– A gente não vai mais se apoiar nessa lâmpada. 
– Minha lampadazinha querida... Eu só a tinha. 
Levantou-me as mãos com doçura. 
– As dores, eu lhe disse. 
– Eu sei, disse. Respire o mais profundamente que puder. Não 

imediatamente. 
– Não consigo. Não consigo mais nada. 
– Agora está pronta? 
– O que me fará? 
– Nada grave. Comece a respirar. 
Colocou-se na ponta dos pés e, com todo seu peso, deixou cair 

suas mãos sobre meu ventre. 
– Está quente, senhorita... Está quente... 
Não sofro mais. Está quente... 
Levantou minha camisola, pegou o pacote de calor, foi embora 

levando minhas dores. (2013, p. 475-476)116 

 
115 As próprias enfermeiras se recusam a usar qualquer termo para designar o que a personagem traz em seu ventre. 
116 « L’infirmière qui m’avait soigné la veille entra. Elle ajustait son voile. De la broche sur son sein gauche 

partaient des rayons de bonté. Les douleursralentirent. 

Elle souleva le drap: 

- Encore au même point ! Dit-elle. 

Elle rabbatit le drap, elle finit d’ajuster son voile. 

- L’infirmière de nuit m’a dit que vous n’osiez pas. Vous le retenez. Il faut oser, dit -elle. Il est sept heures 

dix. 

- Oser quoi? 

- Vous délivrer. Ça ne s’en ira pas tout seul. 

- Ça ne s’en ira pas ? 

Elle leva le store. 

- On ne va plus se crisper sur cette poire. 

- Ma petite poire chérie… Je n’avais qu’elle. 

Elle me l’enleva des mains avec douceur. 

- Les douleurs, lui dis-je. 

- Je sais, dit-elle. Respirez le plus profondément que vous pourrez. Pas tout de suite. 
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A cena, quando a enfermeira a manda respirar e diz que precisa tentar, forçando seu 

“pacote de calor”, que alude ao que permanecia dentro de si fazendo-a sofrer, até que finalmente 

“nasce” de seu ventre e a enfermeira o leva para ser descartado. Observa-se que, apesar da 

imagem do parto ser acionada, nenhuma criança ou mãe nasce da experiência – não havendo o 

processo de luto, mas de descarte. 

A mesma alusão é feita por Ernaux, quando volta à “fazedora de anjos”, Mme. P-R. para 

inserir uma outra sonda pois a primeira não surtiu efeito: “Você está em pleno trabalho de 

parto!’. Era uma frase de parteira. Não havia imaginado até aqui que tudo isso pudesse se 

comparar a um parto (2011, p. 303)117. O aborto aparece em L’événement como um duplo do 

parto:  

No banheiro da cidade universitária, eu havia parido uma vida e uma 
morte ao mesmo tempo. Sentia-me, pela primeira vez, parte de uma 
cadeia de mulheres por onde passavam as gerações. Foram dias cinzas 
de inverno. Eu flutuava na luz no meio do mundo. (ERNAUX, 2011, p. 
314)118 

 

Se a morte da qual fala é a gravidez interrompida, a vida da qual fala seria, 

provavelmente, a sua própria, tanto por ter sobrevivido, quanto pelas mudanças desencadeas 

em si pela experiência.  

A autora-personagem de Nathalie Carron-Lanzl é confrontada com esse duplo do ato do 

aborto desde sua primeira IVG, quando descobre que sua admissão para o procedimento se 

daria no “serviço de maternidade” do hospital. Na sala de espera, ela se vê ao lado de mulheres 

vindas acompanhar a gravidez e, nos corredores, cruza casais e mães com seus bebês: 

O pessoal do serviço limitava o contato com ela a distantes 
formalidades e instruções. Ela não diz nada, porém essa rudez a 
rebaixava, bem como o fato de misturar em um mesmo serviço 
nascimento e IVG. Lia nisso uma reprovação e a vontade de fazê-la 
encarar o modelo a seguir: a felicidade da maternidade, do parto e o 
orgulho das famílias. 

 
- Je n’ose pas. Je n’ose plus rien. 

- Maintenantvousêtesprête? 

- Que me ferez-vous? 

- Rien de grave. Commencez à respirer. 

Elle se mit sur la  pointe des pieds et, de tout son poids, elle fit retomber ses mains sur mon ventre. 

- C’est chaud, mademoiselle… C’est chaud… Je ne souffre plus. C’est chaud…  

Elle souleva ma chemise de nuit, elle prit le paquet de chaleur, elle s’éloigna en important mes douleurs  » 
117 « Vous êtes em plein travail !”. C’était une phrase de sage-femme. Je n’avais pas pensé jusqu’ici que tout cela 

pouvait se comparer à un accouchement ».  
118 « Dans les toilettes de la cité universitaire, j’avais accouché d’une vie et d’une mort en même temps. Je me 

senta is, pour la première fois, prise dans une chaîne de femmes par où passaient les générations. C’était des jours 

gris d’hiver. Je flottais dans la lumière au milieu du monde  » 



105 
 

 
 

A noite foi ácida. As lágrimas lavaram seu corpo que o peso da solidão 
esmagava. (2015, p. 25)119 

 

Apesar de estar em um local de cuidado, realizando um ato legal segundo a lei, a 

reprovação se faz pela confrontação do aborto aos nascimentos. Sua situação não era razão de 

orgulho e essa oposição foi evidenciada pelo espaço, em uma violência silenciosa. Como 

Ernaux, também nesse momento ela é capaz de criar um simbolismo pela conexão de si a outras 

mulheres. Divide o quarto com uma moça, cuja pílula contraceptiva falhara e que interrompia 

a gravidez mais pela falta de desejo do marido do que por si: “Aqui, no cruzamento de seus 

caminhos, a IVG as reunia. A mulher lhe estendeu a mão. Ela a alcançou com a sua. Durante 

um tempo que elas teriam amado poder congelar” (2015, p. 25)120. A personagem-autora e essa 

outra mulher dão as mãos, simbolizando uma ligação. 

Como se sabe, a mulher que aborta voluntariamente ainda é alvo de diferentes 

condenações pois, primeiramente, antes da revolução sexual, a própria liberdade de seu corpo 

era sancionada, sendo a gravidez fora de um casamento, ou nas vésperas de um, em si um ato 

espúrio.  Vale lembrar, igualmente, que, no caso de abortos clandestinos, presentes nas 

narrativas de Leduc e Ernaux, há não só a sanção da sexualidade livre, mas o agravante do 

crime.  Além desses fatores, abortar questiona a maternidade com grande diferença entre os 

corpos masculinos e femininos, estes incumbidos pelos discursos de poder a realizar o “destino 

biológico” que definiria a mulher. O reconhecimento pela mulher de si e de seu corpo nesse 

lugar pode provocar o choque, uma vez que a mãe que se recusa a dar a vida se inscreve sob o 

signo do “impensável”, mas também revela as dimensões ocultas do corpo da mulher e seu 

poder de fazer de si um lugar de transmissão ou não.  

A noção do aborto como lugar da vida e da morte é compartilhada pelas quatro autoras, 

destacando como seus corpos são dotados dessa potência ambivalente, cuja norma busca 

apagar, dando ênfase apenas à potência de vida, celebrando o poder da mãe de dar à luz e cuidar, 

e recusando a contrapartida dessa potência: o poder de interrupão da vida, morte e repúdio, 

associado ao grotesco e inumano. Tal discurso remonta à narrativa bíblica e à própria origem 

da mulher segundo a tradição judaico-cristã.  

 
119 « Le personnel du service limitait les contacts avec elle à de distantes et form elles consignes. Elle n’en dit mot, 

pourtant cette rudesse la rabaissait, tout comme le fait de mêler dans un même service naissance et IVG. Elle y 

lisait le reproche et la  volonté de la mettre face au modèle à suivre : le bonheur de la maternité, l’enfantement et 

la  fierté des familles. 

La nuit fut acide. Les larmes lavèrent son corps que le poids de la solitude écrasait. » 
120 « Ici, au croisement de leurs chemins, l’IVG les reliait. La femme lui tendit la  main. Elle y joignit la  sienne. 

Pendant un temps qu’elles auraient aimé pouvoir figer. » 
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O mito bíblico do Gênesis possui duas versões, a de origem cristã começa pela criação 

de Adão, primeira criatura humana, andrógina por ter sido criado ao mesmo tempo macho e 

fêmea, seguida de Eva, um complemento da criação a partir da costela de Adão para lhe fazer 

companhia, trazendo em si as condições de diferenciação dos sexos, por ter nascido de uma 

parte dessa primeira criatura, a costela. Assim, a primeira mulher simbolizaria também a 

separação dos gêneros, por ser fruto da fratura que representa a carne e a sexualidade, portanto 

o pecado, e o ato humano de gerar a vida. Eva é aquela que prova do fruto proibido, o fruto do 

conhecimento – apenas em interpretações tardias ele será associado a sua conotação sexual – e 

oferece a Adão. A pena imposta por Deus é, então, a expulsão do paraíso, sendo Adão 

condenado ao trabalho e à mortalidade. Eva, por sua vez, sofre a dupla condenação: “Terás de 

ter filhos com custo e dor. Desejarás muito a afeição do teu marido e este terá predomínio sobre 

ti.” (Gênesis 3:1-24). Sua condenação será carregada por todas as mulheres depois dela, as 

filhas de Eva, sendo possível a expiação do “pecado original” apenas quando a mulher aceita 

seu destino e se torna Maria, a mãe altruísta e assexuada. 

Na versão judaica, porém, a primeira mulher foi Lilith, criada do barro, como Adão, 

uma figura obscura que se recusa à submissão: 

Temos duas versões principais e opostas: a primeira, de origem judaica, 
que apresenta a companhia inicial de Adão sob os traços de Lilith, uma 
mulher de atributos masculinos demoníacos que possui a reputação de 
criar monstros, matar os recém-nascidos ou sufocar in utero as crianças 
a nascer. A segunda, de origem cristã, é mais conhecida. Apresenta a 
Eva primordial como uma mulher submissa ao nascimento, aliás, ao 
nascimento na dor. (ROUSSEAU, 2004, p. 109)121 

 

Vanessa Rousseau aborda as figuras de Eva e Lilith enquanto duas possibilidades 

distintas da criação dos gêneros. Lilith, por sua vez, seria uma criação independente da de Adão 

que não aceita se submeter a ele, sendo julgada exigente demais por Deus e expulsa do paraíso, 

indo para o inferno, onde estabelece uma relação de igualdade com Samael, o anjo caído. Ainda 

segundo o mito, essa relação teria provocado a ira de Deus, que envia anjos para trazê-la de 

volta a Adão, sob a pena de morrerem, caso não aceitasse, a cada dia um de seus “filhos-

demônios”, nascidos da relação com Samael. Lilith, porém, mantém-se insubmissa e decide 

permanecer no inferno, mesmo tendo de pagar esse preço. Nessa versão da narrativa, Lilith, 

 
121«Nous sommes en possession de deux versions principales bien opposées: la  première d’origine juive, qui 

présente la compagne initiale d’Adam sous les traits de Lilith, une femme aux attributs masculins démoniaques 

qui est réputée engendrer des monstres, tuer les nouveau-nés ou étouffer in utero les enfants à naître. La seconde, 

d’origine chrétienne, est la  plus connue. Elle présente l’Ève primordiale comme une femme soumise à 

l’enfantement, qui plus est, à  l’enfantemen t dans la douleur.» 
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como se pode observar, sacrifica seus filhos em nome da liberdade e de seu lugar em pé de 

igualdade com Samael, favorecendo o prazer à maternidade: 

Lilith é uma outra face da feminilidade, diríamos até um outro gênero 
dela. Devendo tornar-se o demônio cruel que provoca os abortos, a 
morte dos recém-nascidos e das crianças de baixa idade, é, acima de 
tudo, aquela que prefere o prazer sexual em detrimento da reprodução. 
Lilith é uma deusa da prostituição e do onanismo. O erotismo e o prazer 
animam seus sentidos em detrimento dos filhos jamais concebidos 
(embriões ou fetos que só foram inscritos na carne sem serem 
confirmados pela maturação ou a palavra). (2004, p. 111)122 

 

Eva é a mulher que faz nascer, em sofrimento, o corpo que será dotado da palavra pelo 

homem, já Lilith é a devoradora de “esperma dos homens até seu esgotamento, sendo por isso 

considerada uma raptora e devoradora das crianças que poderiam ter sido possíveis” (2004, p. 

112)123. A figura de Lilith, destarte, representa o inverso simbólico de Eva – associada à mãe, 

à procriadora – uma mãe obscura que recusa a maternidade enquanto destino biológico e 

escolhe as crianças que nascerão e prosperarão. Ela seria, então, além da deusa da prostituição 

e do onanismo, também do corpo autônomo da mulher, representando o poder da mãe de não 

deixar nascer.  

Eva aceita seu papel e permanece na posição de primeira humana, aquela que se resigna 

à reprodução, e Lilith se torna o primeiro demônio mulher, perdendo a designação de humana 

e passando a ocupar o lugar do grotesco e inconcebível que é a mulher que escolhe a si mesma 

antes da maternidade. Nesse sentido, as narrativas aqui mobilizadas podem ser pensadas como 

experiências vividas sob o signo de Lilith, ao registrarem o lado monstruoso, inumano e, por 

isso, abjeto da mãe que é também dotada da potência de dar a morte, enquanto inverso do ato 

considerado natural e, portanto, humano de dar à luz. 

 É nessa perspectiva que as narrativas sobre abortos experenciados pelas autoras podem 

ser aproximadas de uma expressão abjeta, tanto do ato quanto de sua menção posterior – pois 

nas vistas da lei patriarcal, a mulher que abortou deveria, ao menos, guardar silêncio.  A noção 

de abjeção à qual recorro parte da leitura de Judith Butler, sendo compreendida como uma 

operação de repulsa capaz de consolidar as identidades culturalmente hegemônicas a partir da 

determinação de um “outro” oposto ao “eu”, ao humano, o que, no caso, manifesta-se pelo 

 
122« Lilith est un autre visage de la féminité, nous dirions même un autre genre de celle-ci. Censée être la démone 

cruelle qui provoque les fausses couches, la  mort des nouveau-nés et celle des enfants en bas âge, elle est surtout 

celle qui favorise le plaisir sexuel au détriment de la reproduction. Lilith est une déesse de la prostitution et de 

l’onanisme. L’érotisme et le plaisir animent ses sens au détriment d’enfants jamais conçus (embryons ou fœtus qui 

n’ont été inscrits que dans la chair sans être confirmés par la maturation ou la parole) .» 
123« le sperme des hommes jusqu’à leur total épuisement, elle est de ce fait considérée comme une ravisseuse et 

une dévoreuse des enfants qui auraient été possibles.» 
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estabelecimento da mulher como sujeito apenas quando performa a prática “natural” da 

submissão e da maternidade, diferindo-se do monstro demoníaco que é a mulher que escolhe 

sua liberdade. 

 Essas estruturas de significações e práticas que determinam a inteligibilidade provêm 

das condições de afirmação e circulação do “eu”, que só existe, como vimos, se pertencente a 

um gênero, que é também submetido às normas que o compõem através de caminhos 

discursivos que estabilizam as identidades substantivas. Destarte, a perda ou reconfiguração 

dessas normas e discursos possui a capacidade de despojar as narrativas dos aspectos 

naturalizados, colocando em questão o desejo da maternidade, o amor instintivo maternal e 

outros discursos que ligam a mulher ao biológico e integram as práticas que vêm def inir o 

“humano”. Numa ação e um discurso que fogem ao inteligível do pensamento ocidental, 

realizam um processo que não pode fugir à abjeção que também equilibra, como pólo oposto, 

o centro da matriz, o que permite afirmar que a escrita do aborto e, mais precisamente, da 

maternidade que escolhe não acontecer seria uma manifestação contra-discursiva e ameaçadora 

dessa inteligibilidade e, portanto, perigosa. 

 Ao falar da abjeção, não me refiro aos sujeitos abjetos, como Butler lê os marginalizados 

da matriz heterossexual, mas às ações abjetas que deslocam contingentemente aqueles que de 

alguma forma puderam se aproximar do espaço dominante, seja pelo capital cultural, simbólico, 

econômico etc., afastando-se das margens – apesar de não terem abandonado completamente 

suas marcas de um pertencimento a um grupo minoritário, seja devido ao gênero, raça, classe 

ou sexualidade. O aborto seria um ato abjeto na medida que leva mesmo aqueles que 

correspondem às condições de afirmação do “eu” a serem rearranjados no campo repudiado e 

monstruoso, ainda que situacionalmente.  

O afastamento do discurso da naturalidade da gravidez pode ser observado na narrativa 

de Ernaux, que a retrata como uma doença que contamina seu corpo, a exemplo do que afirma 

sobre os enjôos: “só de vê-los, alguns alimentos me repugnam, outros, agradáveis ao olho, 

decompunham-se na minha boca, revelando sua futura putrefação” (2011, p. 288)124. Seu corpo 

é descrito como um lugar que carrega a morte, a podridão, o mal, o que também pode ser 

observado quando descreve a fala de Mme P.-R sobre o feto como uma referência a “um animal 

maligno” (2011, p. 299)125 que apenas teria ganho mais força, após as primeiras tentativas da 

autora-narradora de provocar um acidente quando esquiava, para causar um aborto espontâneo.  

 
124« rien qu’à les voir, certains aliments me répugnaient, d’autres, agréable a l’œil, se décomposait dans ma bouche, 

révélant leur futur putréfaction » 
125« bête maligne» 
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A presença de Mme P.-R na narrativa corrobora essa leitura, por ser descrita através de 

qualitativos que a representam enquanto ser condenado pela cristandade e pela moral: “a mulher 

que me salvava parecia uma feiticeira ou uma velha cafetina” (2011, p. 303)126. É notável, após 

o estudo de Federici, as associações feitas em relação à figura da “fazedora de anjos”, uma vez 

que as bruxas eram justamente acusadas de perversões sexuais – a “velha cafetina” –, 

infanticídio, prática de abortos e sacrifício de crianças para o diabo. A persistência desse 

imaginário mesmo após a caça às bruxas pode também ser observada em ilustrações, como a 

seguir, de uma “fazedora de anjos” por Charles Léandre, intitulada L’assiette au beurre (1902): 

 

 

 

 

Na imagem, vemos uma mulher de gravidez avançada diante de outra, a “fazedora de 

anjos”, de aspecto grotesco, uma colecionadora fetos em frascos como se fossem troféus. 

Durante a caça às bruxas, foi alimentado o imaginário pitoresco sobre práticas realizadas há 

muito tempo por mulheres, fazendo dos atos e delas mesmas abomináveis. Como bem ressalta 

 
126« La femme qui me sauvait ressemblait à  une sorcière ou une vieille maquerelle.» 
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Federici (2017, p. 306), os crimes dos quais eram acusadas as bruxas eram aqueles que não 

eram socialmente reconhecidos, “mas práticas anteriormente aceitas de grupos de indivíduos 

que tinham que ser erradicados da comunidade por medo do terror e da criminalização”. Nessa 

lógica, a sabedoria em relação a abortos e partos se tornou uma marca de “feiticeiras”, “velhas” 

e “cafetinas” que deviam ser queimadas. 

Quando essa espécie de “bruxa salvadora” introduz a sonda em seu corpo, a autora-

narradora afirma um vínculo de afiliação a ela, que é também a morte da própria mãe: “Parece-

me que essa mulher que trabalha entre minhas pernas, que introduz o espéculo, me faz nascer. 

Eu matei minha mãe em mim naquele momento” (ERNAUX, 2011, p. 32)127. Trata-se, assim, 

do encontro de múltiplas mortes: do feto, da mãe que Annie Duschesne128 não se torna e do 

legado que nega à mãe, ao não dar continuidade à descendência no momento.  

Em Ravages, a personagem Thérèse também parece esperar algo de mítico sobre a 

“fazedora de anjos”, porém chega ao endereço e constata que é uma pessoa como as outras que 

é também parteira, o que descobre ao observar as várias fotos de bebês na sala. Após 

conversarem sobre a decisão, a mulher pede que Thérèse se deite, examina-a e chega o momento 

do procedimento: 

Sua mão e o objeto avançavam. Com as duas espátulas de metal, uma 
sobre a outra, parecia um revólver barroco, um bico de pato sem os dois 
belos furinhos. Debrucei o pescoço, vi também uma semelhança a um 
capacete de jóquei. As duas línguas cortantes entraram e me obstruíram. 
Uma lágrima escorreu por minha bochecha. Uma coisa longa que eu 
quase não sentia avançava entre minhas paredes de metal. 
– O que você está colocando, senhorita?  
– A sonda. (LEDUC, 2013, p. 434)129 

 

 No trecho é possível observar como a escrita de Leduc se dá por uma sucessão de 

imagens oníricas que evocam morte, ornamentos, animais: “um revólver barroco”, “um bico de 

pato”, “um capacete de jóquei”, “duas línguas cortantes” que entram. Antes de revelar o nome 

 
127« Il me semble que cette femme qui s’active entre mes jambes, qui introduit le spéculum, me fait naître. J’ai tué 

ma mère en moi à ce moment-là » 
128 Nome de solteira da autora -narradora. 
129 « Sa main et l’objet avançaient. Avec ses deux spatules de métal l’une sur l’autre, il ressemblait à  un revolver 

barroque, à un bec de canard sans les deux jolis petits trous. Je tendis le cou, j’ai vu aussi la  ressemblance avec un 

crâne de jockey. Les deux langues coupantes entrèrent et m’obstruèrent. Une larme coula sur ma joue. Une longue 

chose que je ne sentais presque pas avança entre mes parois de métal. 

– Qu’est-ce que vous me mettez, mademoiselle ? 

– La sonde. »  



111 
 

 
 

do objeto, a sonda, narra suas sensações, a agonia de algo gelado que entra e obstrui, algo sem 

nome que a faz chorar. 

 Além de ambos os abortos terem sido provocados por sondas, vale ressaltar que tanto 

Leduc quanto Ernaux expressam um afastamento do humano no texto. Em Ravages, a 

pergonagem-narradora Thérèse, após sair da casa da mulher que realiza o procedimento, em 

um estado de fraqueza e mal-estar, afirma: “Estou sozinha, sou um animal doente que quer se 

esconder” (LEDUC, 2013, p. 446, grifo meu)130. Ernaux, por sua vez, escreve, sobre o exato 

momento da expulsão do feto: 

Senti uma intensa vontade de cagar. Corri para o banheiro, do outro lado 

do corredor, e me agachei na frente da privada, de frente para a porta. 

Via o piso entre minhas coxas. Empurrei com todas as minhas forças. 

Aquilo jorrou como uma granada, esguichando água até a porta. Vi um 

pequeno nadador pender de meu sexo na ponta de um cordão 

avermelhado. Não imaginara ter aquilo dentro de mim. Era necessário 

que eu andasse com isso até meu quarto. Peguei-o com uma mão – tinha 

um peso estranho – e avancei no corredor apertando-o entre minhas 

coxas. Eu tinha me tornado um animal. (ERNAUX, 2011, p. 308, grifo 

meu)131 

 

O corpo, em Ernaux, é descrito em sua função fisiológica de excretar, de criar o outro. 

Contudo, não se trata da criação de uma vida, mas de um “pequeno nadador”, de uma “boneca 

indiana” que a autora-narradora precisa expulsar mais uma vez com a ajuda da amiga que estava 

no dormitório da Universidade durante o acontecimento: “O. vai procurar em seu quarto um 

saco de torradas vazio e coloco-o dentro. Vou até o banheiro com o saco. Seu interior é como 

uma pedra. Viro o saco na privada. Puxo a descarga” (2011, p. 309)132. Isto posto, as narradoras 

situam-se, cada uma a sua maneira, em um lugar de animalidade, nas posições de mulheres que 

abortam clandestinamente, colocando em risco a própria vida. 

 A marginalização daqueles que, apesar de serem humanos, não têm sua humanidade 

reconhecida, caracterizando vidas indignas de serem vividas, representa, segundo Butler, uma 

forma de inumanidade do próprio humano. A hierarquização da vida a partir de categorias, 

 
130 « Je suis seule, je suis une bête malade qui veut se cacher. » 
131 « J’ai ressenti une violente envie de chier. J’ai couru aux toilettes, de l’autre côté du couloir, et je me suis 

accroupie devant la  cuvette, face à la porte. Je voyais le carrelage entre mes cuisses. Je poussais de toutes mes 

forces. Cela a jailli comme une grenade, dans un éclaboussement d’eau qui s’est répandue jusqu’à la porte. J’ai vu 

un petit bagneur pendre de mon sexe au bout d’un cordon rougeâtre. Je n’avais pas imaginé avoir cela en moi. Il 

fallait que je marche avec jusqu’à ma chambre. Je l’ai pris dans une main – c’était d’une étrange lourdeur – et je 

me suis avancée dans le couloir en le serrant entre me cuisses. J’étais une bête. » 
132 « O. va chercher dans sa chambre un sac de biscottes vide et je le glisse dedans. Je vais jusqu’aux toialettes 

avec le sac. C’est comme une pierre à l’intérieur. Je retourne le sac au -dessus de la cuvette. Je tire la  chasse. »  
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pertencimentos e ações também pode ser deprendida das narrativas, sobretudo pelo desprezo 

patente na recepção das narradoras pelos médicos que ignoram seus estados de debilidade, 

interrogando-as e, mesmo, ameaçando a recusa de atendimento, como retrata Ernaux quando o 

médico que vai ao dormitório – para socorrê-la após a saída do feto – a faz jurar que não fará 

aquilo novamente, antes de tomar as medidas necessárias, sobre o que comenta “acreditei que 

ele era capaz de me deixar morrer se eu não jurasse” (2011, p. 310)133. 

Essa animalização é fruto da própria clandestinidade, do modo mesmo como Leduc e 

Ernaux tiveram de viver seus abortos – através da inserção de uma sonda – e da posição de 

origem social dominada de ambas, impedindo que realizem um procedimento mais seguro, 

porém mais custoso. As narrativas de Schneck e Carron-Lanzl, por outro lado, relatam uma 

ação que, mesmo se também repudiada pela norma, é em menor intensidade, abrandada pela 

legalização e pelo aborto acolhido pela instituição hospitalar.  

Ledoux-Beaugrand destaca em seu estudo sobre L’événement que Ernaux só aborda a 

maternidade no lugar em que “voluntariamente fracassa”. Sendo assim, as obras revelam o 

registro monstruoso da mãe e da mulher, a Lilith que cerceia a fertilidade e alimenta a 

sexualidade feminina, colocando em cena diferentes subjetividades ao fazerem ecoar seus 

discursos nascidos do ponto cego da matriz. As narradoras não deixam a monstruosidade, pela 

qual é codificada a experiência, impedir sua transmissão, fazendo com que esse tema marginal 

passe a integrar a literatura – lugar, supostamente, do “eu” racional, da mente que domina o 

corpo, como afirma Ernaux: 

(Pode ser que tal texto provoque irritação, ou repulsão, seja taxado de 

mau gosto. Ter vivido uma coisa, qualquer que seja, dá o direito 

imprescritível de escrevê-la. Não existe verdade inferior. E se eu não 

for até o fim do relato dessa experiência, contribuirei para obscurecer a 

realidade das mulheres e me acomodar do lado da dominação masculina 

do mundo.) (2011, p. 291)134 

 

Reivindica o direito do indivíduo de escrever sobre o vivido, independente do 

desconforto social causado pelo tema, ou do incômodo que possa gerar. Sua narrativa, fato ao 

qual alude Schneck em sua obra, foi considerada “nauseante” por um jornalista, segundo relato 

da própria autora numa entrevista ao jornal L’Humanité (em fevereiro de 2014), porém isso não 

 
133«j’ai cru qu’il était capable de me laisser mourir si je ne le jurais pas» 
134« (Il se peut qu’un tel récit provoque de l’irritation, ou de la répulsion, soit taxé de mauvais goût. D’avoir vécu 

une chose, quelle qu’elle soit, donne le droit imprescriptible de l’écrire. Il n’y a pas de vérité inférieure. Et si je ne 

vais pas au bout de la relation de cette expérience, je contribue à obscurcir la  réalité des femmes et je me range du 

coté de la domination masculine du monde.) » 
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as impede de continuar afirmando a importância de se falar sobre o assunto.   

Ao abordarem a temática, mesmo se sujeitas a julgamentos e sanções, essas obras 

infiltram-se como “cavalos de tróia” – para retomar o conceito de Wittig apresentado no 

primeiro capítulo – na literatura, sendo capazes de projetar pequenas implosões no sistema de 

produtividade que delimita e codifica violentamente os corpos, ao colocarem em cena as ações, 

corporalidades, relações etc. excretados, dispensados, expulsos da economia produtiva. São 

narrativas que, independente das datas de publicação, apresentam-se como extremamente 

atuais, não só pelo tema, mas por nelas figurarem esse sujeito para o qual os escritos de mulheres 

e feministas vêm buscando um lugar de possibilidade, no qual a “subjetividade corporificada” 

(GROZS, 2000), dos corpos não seja apagada, podendo ser posta em diálogo com outras 

subjetividades, criando um espaço na literatura e pela literatura em que tais vozes possam 

emergir. 
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5. Tecendo redes literárias 

 

 

 O trabalho de fiar e tecer está entre as ocupações consideradas femininas desde a 

economia agrária. Com a Revolução Industrial, as mulheres ocuparam a indústria têxtil, não 

por emancipação, mas por serem uma mão de obra barata à época. Em um primeiro momento, 

essas mulheres eram as proletárias europeias ou americanas, depois com a internacionalização 

da produção, esse passou a ser um trabalho de imigrantes ou exercido em países 

economicamente mais pobres. Se tecer é, pois, uma ocupação de mulheres, de indivíduos 

subalternos, que essa tecitura seja resistência, que não se deixa apropriar pela ordem, e 

agenciamento, que escolhe o que e a que, a quem, se tecer. 

Proponho, por esse viés, que pensemos a tecitura por mulheres de uma rede literária que 

se dá a partir da apropriação e transformação da noção de “filiações” na literatura. Apesar de 

poder parecer estranho utilizar o termo “filiações” para se abordar narrativas de abortos, nas 

quais a ligação filial e o lugar da mãe aparecem apenas em sua impossibilidade, decidi por ele 

para introduzir a questão que acompanha esta reflexão: a ressignificação dos laços, dos 

substantivos e seus adjetivos compulsórios, ressaltando também como a filiação pode surgir de 

onde menos se espera. O termo “filiação” não será, como poderia se pensar, utilizado no sentido 

de comprovação de uma legitimidade consanguínea, mas como imaginários, políticas de adoção 

e afinidades que formam uma comunidade no lugar mesmo em que operam uma ruptura. A 

filiação imaginária entre Violette Leduc, Annie Ernaux, Colombe Schneck e Nathalie Carron-

Lanzl se produz justamente em suas recusas e experiências particulares, donde surge um vínculo 

que compartilham entre si e com outras mulheres que enfrentaram condições parecidas. 

Bruno Blackeman postula que a escrita de Ernaux é implicada pois “o termo implicação 

comporta uma conotação judiciária que reformula a questão da responsabilidade em termos de 

conivência, de cumplicidade individual” (BLACKEMAN, 2015, p. 128)135, tal status também é 

atribuído aqui às escritasa Leduc, Schneck e Carron-Lanzl. Também nessa implicação busco 

me situar nesta pesquisa, no lugar onde o meu indizível político e como portadora de um corpo 

“de mulher” pode encontrar o espaço do grande silêncio das experiências dolorosas das 

mulheres no mundo, donde partem, igualmente, esses discursos que se recusam a serem 

silenciados e irrompem nas grossas muralhas do trauma e da invisibilidade. A problemática do 

aborto é uma ameaça coletiva que assombra as mulheres que sabem que caso se encontrem 

 
135 « [...] le terme d’implication comporte une connotation judiciaire qui formule à nouveaux frais la  questio n de 

sa responsabilité em termes de connivence, de complicité individuelle »   
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numa gravidez indesejada precisarão lutar para ter sua escolha respeitada ou, mesmo, para 

sobreviver. Escolho também essa posição de filha que adota suas mães, suas precursoras, que 

busca a restituição dessas experiências que se recusam a permanecer na masmorra da mente e 

despontam em linhas que se costuram no texto de suas próprias vidas e da História, costurando-

me também a elas. 

Assim, neste capítulo, abordarei como esse vínculo entre as autoras é instituído, 

mobilizando produções científicas que abordem a transmissão e a filiação na literatura, bem 

como as noções de comunidade e rede. Segundo Eneida Maria de Souza (2002), a literatura é 

capaz de promover encontros entre escritores que nunca se cruzaram na vida real. Esses 

encontros imaginários podem ocorrer por coincidências ideológicas ou experiências 

biográficas comuns. Nesse sentido, seria possível estabelecer novas linhagens literárias, que 

não se submetem à tradição familiar legitimada pelo laço de sangue. Para François 

Noudelmann (2004, p.18), as semelhanças e dessemelhanças podem ser construídas a partir 

de uma semelhança incerta, não necessitando da legitimidade da lei do pai. E essas 

semelhanças construídas podem ser mais fortes do que aquelas que apresentam uma validade 

fisiológica, permitindo formas inéditas de se conceber a transmissão, a partir de 

“configurações genealógicas imaginárias, utópicas, íntimas ou coletivas”136 capazes de 

reagenciar as relações parentais e reinscrever nela o movimento da passagem, o que será 

abordado aqui priorizando-se a noção de rede em diálogo com a ideia do texto literário 

enquanto voz dos eventos e indivíduos esquecidos pelo registro oficial. 

 

5.1 O “eu” e seus encontros  

 

Se, como postulou Lejeune (2014, p. 74), “a autobiografia é tanto um modo de leitura 

quanto um tipo de escrita”, vale ressaltar que minha leitura firma o pacto proposto pelas autoras. 

Ingenuidade ou não, considero, como Lejeune, ser possível buscar a experiência real – horizonte 

impossível da autobiografia – ainda que a criação narrativa esteja sempre sujeita a deformações, 

uma vez que a escrita dos acontecimentos está submetida ao “eu” do presente que se volta para 

o “eu” do passado que vivenciou a(s) experiência(s). São narrativas da memória que partem do 

indivíduo, de suas crenças, lembranças, estilo de vida, medos, interpretações, do que os faz 

humanos. Lejeune não afirma crer em um texto plenamente verdadeiro, pois é sabido que é 

impossível escapar da ficção em termos da criação de uma narrativa. No entanto, o Real ou o 

 
136 “des configurations généalogiques imaginaires, utopiques, intimes ou collectives”  
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Verdadeiro, estritamente falando, não é questão da literatura que reconhece o texto enquanto 

um tecido, uma prática em produção, que não possui uma origem mandatória, sendo, então, 

possível tomar as obras como narrativas de fragmentos de vidas experenciados e caminhar com 

elas, seguindo a leitura de uma trama que se constrói na perseguição da restituição do vivido 

pela escrita.  

No tocante às narrativas referenciais, deve-se ainda ressaltar questões como: quem é 

esse “eu” que faz uma narrativa sobre si mesmo? Quais as distâncias entre o “eu” que escreve 

e o “eu” do passado? Quais silêncios o compõem? Qual o nível de alteridade presente no ato de 

rememorar e narrar?  Escrever uma narrativa sobre si e suas vivências é também escrever uma 

narrativa sobre o meio social em que se viveu a(s) experiência(s), engajando-se, como afirma 

Didier Eribon (2016), em uma teoria social e política do sujeito e de seu processo de 

subjetivação. Nos escritos de mulheres na contemporaneidade, assuntos ligados ao íntimo, 

considerados tipicamente femininos e, por tanto, “menores” vêm sendo abordados por elas 

próprias, que encontram na escrita um modo de reescrever as violências vividas e tornarem-se 

agentes de suas próprias histórias e da História coletiva. 

O “eu” dessas narrativas não pode alcançar plenamente a mulher que viveu a experiência 

ou, mesmo, as autoras em si, uma vez que se trata de uma instância instável do discurso e que 

a memória permite apenas o vislumbre do acontecimento por aquele que fala no presente, sendo 

já outro. Porém, ele roça esses sujeitos, incorpora-os para construir-se narrativamente. O sujeito 

dos textos é esse “eu” que (re)vive uma experiência única, na medida em que cada 

acontecimento possui em si sua singularidade, mas que é, ao mesmo tempo, coletiva por fazer 

parte da história de um grupo social. Sendo assim, o título escolhido por Ernaux parece o 

sintagma que melhor expressa o vivido: um acontecimento histórico e pessoal, que opera 

incessantemente esse movimento do singular para o coletivo. Ademais, no que concerne às 

narrativas de traumas e violências, sobretudo, o que emerge não diz respeito à capacidade de 

realizar um retrato completo e fiel de algo pertencente ao passado, mas à necessidade das 

autoras-narradoras de afirmarem “isso aconteceu”, “foi assim que vivi”, mesmo porque o 

trauma é, paradoxalmente, o que se recusa à construção narrativa, à elaboração e à transmissão.  

 Desde o início desta tese busquei evidenciar que a tentativa de se pensar um corpus de 

autoras mulheres não parte de uma noção essencialista do “ser mulher”, mas da compreensão 

dessa categoria como um termo que designa sujeitos situados historicamente. Assim, a partir 

dessas observações, passemos à reflexão sobre as formas de encontros que podem ser operados 

pela literatura entre esse “eu” e outros “eus”, mobilizando as significações de termos como 
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filiação, afiliação, encontro, transmissão e passagem. Quanto aos termos filiação e afiliação, 

destaco, desde logo, as distinções oferecidas por Edward Said , para quem o primeiro diz 

respeito às ligações consanguíneas que se dão pela origem e nacionalidade e o segundo se dá 

por convicções sociais e políticas, em dadas circunstâncias históricas, em um esforço 

voluntário:  

[S]e uma relação filial foi mantida unida por vínculos naturais e formas 
naturais de autoridade – envolvendo obediência, medo, amor, respeito 
e conflito instintivo – a nova relação afiliativa transforma esses vínculos 
no que pode ser compreendido enquanto formas transpessoais – como 
a consciência da guilda, consenso, colegialidade, respeito profissional, 
classe e hegemonia de uma cultura dominante. O esquema de filiação 
pertence aos domínios da natureza e da "vida", enquanto a afiliação 
pertence exclusivamente à cultura e à sociedade. (1983, p. 20)137 

 

 Levando em consideração tal ponderação, o vínculo que prescinde dos laços de sangue 

será pensado na condição de um imaginário da filiação, uma afiliação ou adoção através de 

“formas transpessoais” que não depende de ligações vindas de uma essência compartilhada. A 

noção de imaginário se faz crucial, neste momento, para compreendermos como, para além da 

relação entre mulheres, se dão as percepções de afiliação e comunidade na contemporaneidade.  

 O pertencimento é constituído a partir da relação com um grupo, com um imaginário, 

porém, ele não é determinado – assim como a categoria de gênero – podendo nascer de 

identificações contingentes. Tal noção dialoga com a de “sujeito nômade”, retomando a 

terminologia de Braidotti (2002, p. 10), que “se posiciona pela renúncia e desconstrução de 

qualquer senso de identidade fixa”, em uma posição de coalizão aberta que “afirmaria 

identidades alternativamente instituídas e abandonadas, segundo a proposta em curso” 

(BUTLER, 2015a, p. 42). Destarte, o imaginário permite certas convergências, produzindo 

comunidades que seriam 

unidas menos por questões de “identidade” ou termos de 
reconhecimento comumente aceitos do que por formas de oposição 
política a certas políticas estatais e outras políticas regulatórias que 
efetuem exclusões, rejeições, suspensão parcial ou plena da cidadania, 
subordinação, degradação ou coisas assim. Nesse sentido, as 
“coligações” não estão necessariamente baseadas em posições do 
sujeito ou na reconciliação de diferenças entre posições do sujeito; na 
realidade, podem estar fundamentadas em objetivos provisoriamente 
sobrepostos e pode haver – talvez deva haver – antagonismos ativos a 
respeito do que esses objetivos deveriam ser e da melhor maneira de 

 
137 “Thus if a  filial relationship was held together by natural bonds and natural forms of auth ority-involving 

obedience, fear, love, respect, and instinctual conflict – the new affiliative relationship change these bonds into 

what seem to be transpersonal forms – such as guild consciousness, consensus, collegiality, professional respect, 

class, and the hegemony of a dominant culture. The filiative scheme belongs to the realms of nature and of "life" 

whereas affiliation belongs exclusively to culture and society.”  
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alcançá-los. Elas são campos animados de diferenças no sentido de que 
“ser produzido por outro” e “produzir outro” são parte da própria 
ontologia social do sujeito, situação em que “o sujeito” é menos uma 
substância distinta do que um conjunto ativo e transitivo de inter-
relações. (BUTLER, 2015b, p. 210, grifo meu) 

 

 Como já observado, o pensamento butleriano refuta a ideia de unidade enquanto forma 

de ação possível não violenta, dando ênfase sempre ao caráter contingente e contextual das 

relações, uma vez que as identidades não são polarizadas ou estáticas, produzindo, 

simultaneamente, o “si mesmo” e o “outro”. Por esse viés, Butler introduz ainda outro conceito, 

o de “coligação”, para tratar das relações situacionais que se organizam politicamente. A noção 

de coligação permite uma maior fluidez, não exigindo uma concepção imutável e excludente 

de identidade, uma vez que não obriga, para que o encontro seja possível em certa situação, que 

ele deva sempre ser operável. É pela provisoriedade que se faz a coligação, sem a necessidade 

de um “estamos unidos(as) porque sempre estivemos”. Pensando nesses termos, é possível 

estabelecer encontros coligatórios que não anulam os antagonismos entre as diferentes posições 

dos sujeitos, que são produzidos por suas diferentes relações. Tendo isso em mente, neste 

estudo, pretendo estabelecer o encontro entre essas autoras cujos textos e a escrita do “eu” 

emergem de diferentes posições temporais, sociais e geográficas.  

 A autora Violette Leduc realiza seu aborto em 1941 e publica sua obra que descreve o 

ato, pela primeira vez, em 1955 (Ravages), e, posteriormente, em 1964 (La Bâtarde). Seu aborto 

foi realizado, então, um ano antes da lei de 1942, que faz do aborto um crime contra o estado 

punido com a morte e seu ano de primeira publicação da escrita sobre a experiência coincide 

com o de legalização do aborto terapêutico na França. Annie Ernaux realiza seu aborto no 

mesmo ano de publicação de La Bâtarde, estando já na universidade e dizendo ter buscado, 

justamente, na literatura por obras que ecoassem o momento em que vivia, encontra apenas 

silêncios e elipses narrativas. Ela, por sua vez, publica suas obras em 1974 – Les armoire vides 

–, um ano antes da legalização do aborto na França e três anos depois do Manifeste des 343, e 

2000, L’événement, quando a lei Veil já havia se tornado definitiva e reembolsável pelo seguro 

social. Em suas obras são as aticulações entre gênero e classe social que se impõem na escrita 

e reflexões sobre a gravidez e o aborto. Quando Schneck publica sua obra, 2015, de um aborto 

legal e numa clínica privada em 1984, vinte anos depois da experiência de Ernaux, declara se 

sentir na obrigação de atender a interrogação desta sobre a ausência de discursos de mulheres 

em relação aos abortos clandestinos e IVGs. Por último, Carron-Lanzl, que publica no mesmo 

ano de Schneck, narra suas IVGs em 1991, aos dezesseis anos, 1997 e, quando já era mãe, em 
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2006. Sua obra evidencia os entraves possíveis à IVG quando se vive em uma posição 

geográfica periférica, no interior da França, e conta, como Schnek, o que é viver essa 

experiência ainda tão cedo na vida, bem como depois de ser mãe por escolha. À vista disso, 

ressalto que não se trata, em nenhum dos casos, da mesma experiência, vivida por indivíduos 

que têm uma mesma identidade, uma vez que o sujeito – como argumento aqui – é mais que o 

gênero atribuído a ele na cena de reconhecimento. Em termos comparativos, as autoras 

encontram-se em posições, às vezes, antagônicas quanto à classe, à sexualidade, à idade e à 

situação geográfica, porém quando escrevem sobre seus abortos seus objetivos são 

provisoriamente sobrepostos, pois são todas narrativas de um “eu” que age sobre seu próprio 

corpo e reivindica esse direito, ainda que suas diferenças não sejam reconciliadas ou 

reconciliáveis. 

 Articulando-se a concepção de coligação com o pensamento de François Noudelmann, 

que critica as noções de hereditariedade e herança por corroborarem a ideia de apropriações 

dentro de uma rede de propriedades pautada pela legitimidade da lei do pai, a filiação pode ser 

pensada em termos de imagens móveis constituintes do processo pelo qual se identificam a 

similaridade, o pertencimento ou seus opostos: 

 [A] imagem não se reduz a uma expressão, um sintoma, ela é um 
processo: nela se figuram e se desfiguram os desejos e semelhanças: 
aquilo a que ou a quem um sujeito pode parecer, aquilo a que ou a quem 
pode parecer o que ele deseja. As semelhanças e dessemelhanças se  
constroem a partir dessa parecença incerta, objeto de todas as 
recomposições e metamorfoses imaginárias. E as parecenças 
construídas são, às vezes, mais fortes que aquelas transmitidas pela 
marca fisiológica. Daí vem, especialmente, o interesse teórico de 
estudar configurações genealógicas imaginárias, utópicas, íntimas ou 
coletivas, tantas maneiras de conceber as filiações inéditas, ou modelos 
políticos e sociais que reagenciam radicalmente as relações de 
parentesco. Pois essa inventividade, por mais utópica que pareça, recai 
sobre os sistemas genealógicos e desvelam sua parte de construção 
imaginária. (2004, p. 17-18)138 

 

 O filósofo busca pensar uma transmissão sem hierarquia, reconhecendo a importância 

da crítica ao modelo patriarcal realizada pela utopia de uma sociedade arcaica matriarcal e pela 

 
138 « l’image ne se réduit pas à une expression, un symptôme, elle est un processus  : en elle se figurent et se 

défigurent les désirs et les semblances : ce à quoi ou à qui un sujet peut ressembler, ce à quoi ou à qui peut 

ressembler ce qu’il désire. Les ressemblances et les dissemblances se construisent à partir de cette semblance 

incertaine, objet de toutes les recompositions et métamorphoses imaginaires. Et les ressemblances construites sont 

parfois plus fortes que celles transmise par la marque physiologique. De là vient notamment l’intérêt théorique 

d’étudier des configurations généalogiques imaginaires, utopiques, intimes ou collectives, autant de manières de 

concevoir des filiations inédites, ou des modèles politiques et sociaux qui réagencent radicalement les rapports de 

parenté. Car cette inventivité, pour utopique qu’elle paraisse, rejaillit sur les systèmes généalogiques et en dévoile 

la part de construction imaginaire. » 
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crença na possibilidade de uma comunidade sororal, por terem agido de modo a relativizar a 

autoridade do pai. No entanto, como ressalta, esses ideais não se dissociam de uma legitimação 

familiar que naturaliza valores circunstanciais e culturais, a partir de essencialismos. Nesses 

termos, Noudelmann constrói sua crítica ao modelo genealógico associado a uma função 

reprodutiva a partir da autoridade do “original”, o que dialoga com o pensamento das coligações 

proposto por Butler. Para ele, é preciso retomar a noção de passagem inscrita na noção de 

transmissão, pensando os próprios movimentos de atração e repulsão dos elementos e aquilo 

que não pode ser transmitido, ou só poderia sê-lo de outro modo, uma vez que “o conteúdo da 

transmissão nunca é indiferente à maneira pela qual é transmitido” (2004, p. 27)139. A passagem 

viria substituir a supremacia da origem como condição de transmissão, que ocorre pela 

transposição das fronteiras instituídas pela homogeneização. 

 No lugar da incumbência da procriação do discurso genealógico, que estabelece uma 

linearidade e obrigação hierárquica entre as gerações, Noudelmann propõe a noção de adoção 

de irmãs e irmãos – que se distingue da comunidade fraternal, a qual reafirma a unidade da 

família, ataca os “falsos” irmãos e exclui as irmãs. A adoção das relações teria por centro a 

heterogeneidade, o múltiplo pertencimento, enfatizando a liberdade de atravessar a memória 

fragmentária e não se reconhecer nas origens, ou jogar com elas. Segundo o filósofo, a palavra 

adoção se refere a uma comunidade que se cria no fio de um parentesco e a sua margem, como 

uma família a-genealógica. Tal proposição busca conceber um meio de se libertar do poder do 

pai sem operar uma rejeição parricida, através de uma escolha, livre de culpa, pela orfandade 

que, ao invés de se apropriar do outro, o adota e é por ele adotado.  

 Esse reagenciamento das relações remete, novamente, ao imaginário das identificações, 

uma vez que a busca pela semelhança se dá dentro de um contexto e pela própria estranheza. É 

nesse sentido que o teórico propõe o fim da genealogia, para que seja possível uma transmissão 

alternativa que rejeite os poderes de legitimação e prescrição. Sem esses poderes, a semelhança 

se abre para o imaginário, construído a partir da experiência comum, pois “o outro nunca é 

parecido ao que quer que seja mas “parece” consentir, em relações circunstanciais e situadas, 

no acordo de múltiplas singularidades” (2004, p.183)140, sendo a semelhança fruto de ficções e 

acordos em um imaginário das semelhanças.  

 Judith Butler, em Relatar a si mesmo (2015c), aborda a questão das identidades pessoais 

e das possibilidades de narração de si dentro de uma crítica à violência ética operada pelas 

 
139 « le contenu de la transmission n’est jamais indifférent à la  manière dont il est transmis  » 
140 « l’autre n’est jamais semblabe à quoi que se soit mais qu’il « semble » convernir, en des relations 

circonstancielles et situées, à  l’accord de plusieurs singularités » 
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pretensões de universalidade, buscando um lugar de vida para o “eu” e o “outro” que não seja 

o de uma coerência completa de sujeição aos próprios termos que lhe impõem condições de 

existência. Sua concepção da construção narrativa do “eu” e das semelhanças e dessemelhanças 

contribuem para o debate pautado pela contingência das ligações, que agem na história a partir 

da narrativa desse “eu” parcial, assombrado e marcado. Segundo ela, para que o “eu” conte uma 

história de si mesmo, por ser formado por um conjunto de relações e criado dentro de um modo 

de subjetivação, deve ser confrontado ao “tu”, ao outro, numa cena de interpelação e de 

reconhecimento, que se faz no próprio ato de reconher o outro.  

 A narrativa de si é, pois, limitada pela inteligibilidade que postula as formas 

reconhecíveis de narração do “eu”, pois “[n]ão há criação de si (poiesis) fora de um modo de 

subjetivação (assujettisement) e, portanto, não há criação de si fora das normas que orquestram 

as formas possíveis que o sujeito deve assumir” (2015c, p. 29). Sendo assim, a autocriação do 

sujeito sempre ocorre em relação a um conjunto de normas impostas, fazendo com que tenha 

de lutar “invariavelmente com condições de vida que não poderia ter escolhido” (2015c, p. 31), 

pois ainda que suas decisões não sejam determinadas pelas normas, não deixam de ser 

submetidas ao ponto de referência por elas estabelecido.  

 O “outro” é uma condição de possibilidade da narrativa do “eu” que ao mesmo tempo 

revela a opacidade irredutível dos dois termos. Nesse sentido, o reconhecimento do “si mesmo” 

não é apenas submetido ao outro da cena de reconhecimento, mas às condições de normatização 

do horizonte em que a cena se insere. Em termos da escrita referencial, cabe lembrar que por 

sua temporalidade diferir do tempo da vida141, o relato que dou presentemente de mim é 

interrompido por uma temporalidade que me excede, sendo impossível um relato de mim 

totalmente exterior às normas do reconhecível, o que requer que eu opere uma despossessão de 

mim mesma para que seja possível me relatar. 

 À vista disso, o “eu” só pode se contar se aceitar ser desorientado pela cena de 

reconhecimento e por um discurso externo a ele. Essa desorientação faz com que o “eu” apele 

para as condições inteligíveis de narração, realizando um ato performativo de criação constante 

de si pela narrativa. É apenas na despossessão que o “eu” pode realizar seu relato, encontrando 

no outro a opacidade que constitui todo sujeito, como uma “cegueira comum”: 

O reconhecimento de que não somos, em cada ocasião, os mesmos que 
nos apresentamos no discurso poderia implicar, por sua vez, certa 
paciência com os outros que suspenderia a exigência de que fossem 

 
141 Annie Ernaux escreve em Passion Simple (1991) que “o tempo da escrita não tem nada a ver com o da paixão” 

(ERNAUX, 1992, p. 55) o que poderia ser estendido também ao tempo do acontecimento, uma vez que o tempo 

que se vive não é o mesmo do que pode ser escrito. 
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idênticos a todo momento. Para mim, suspender a exigência da 
identidade pessoal, ou, mais especificamente, da coerência completam 
parece contrariar certa violência ética, que exige que manifestemos e 
sustentemos nossa identidade pessoal o tempo todo e requer que os 
outros façam o mesmo. Para os sujeitos que vivem invariavelmente 
dentro de um horizonte temporal, trata-se de uma norma difícil, quiçá 
impossível, de ser satisfeita. A capacidade do sujeito de reconhecer e 
tornar-se reconhecido é gerada por um discurso normativo cuja 
temporalidade não é a mesma da primeira pessoa. Essa temporalidade 
do discurso desorienta nossa própria perspectiva. Portanto, segue-se 
que só podemos reconhecer e ser reconhecidos sob condições de sermos 
desorientados por algo que não somos, sob a condição de 
experimentarmos uma descentralização e “fracassar” na tentativa de 
alcançar nossa identidade pessoal. (2015c, p. 60) 

 

 As desorientações e despossessões que agem no seio da narrativa de si podem, por sua 

vez, funcionar inventivamente, compreendendo as relações entre o “eu” e o “outro”, a partir de 

formas inéditas, formulando uma tradição capaz de “fissurar os fantasmas da apropriação, da 

pureza (aquela dos clãs, raças, famílias, sexos, nações e territórios)” (NOUDELMANN, 2004, 

p.252)142. Destarte, as ideias de Noudelmann e Butler permitem o entendimento das identidades 

de modo prático e não essencial, enquanto identificações sujeitas a redefinições e a diferentes 

agrupamentos e reagrupamentos, rompendo-se com a noção de um próprio que comandaria as 

relações. 

 No campo da literatura, tal pensamento engendra uma reflexão sobre a interação 

estabelecida entre autoras, obras e leitoras a partir da escolha que o sujeito pode fazer de suas 

precursoras e predecessoras, agenciando as cenas de reconhecimento em que pretende se 

engajar, as quais permitem identificações sem ignorar o grau de opacidade de qualquer relação. 

Esse movimento pode se dar em diferentes termos, sendo a filiação apenas um deles, pois a 

metáfora familiar pode ser compreendida, pela crítica de caráter genealógico e historicista, em 

termos de influência e herança recebida passivamente por um autor. Como alternativa, Eneida 

Maria de Souza (2002) oferece a noção de “encontros imaginários”, que podem ser promovidos 

tanto pela interação de autores e personagens na zona da literatura, quanto por confluências 

temáticas ou pelo diálogo, direto ou indireto, do autor ou narrador com outro(s) autor(es) e 

obras, como seria o caso da declaração de Colombe Schneck no início de Dix-Sept ans, em 

referência à entrevista de Ernaux feita pelo jornal L’humanité em 2014: “Eu ouvi Annie Ernaux. 

Isso que ela diz sobre o silêncio a incomodar, quando ‘nada está ganho para as mulheres’ e que, 

no entanto, ‘as moças não se mobilizam o suficiente’.” (2015, p. 14)143. Ela atribui seu ímpeto 

 
142 « fissurer les fanstasmes d’appropriation, de pureté (celle des clans, races, familles, sexes, nations, territoires) » 
143« J’ai entendu Annie Ernaux. Ce qu’elle dit sur le silence, la  gêne, quand « rien n’est gagné pour les femmes » 
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de escrita à frase de Ernaux, que funciona como uma cena de interpelação. Quando Ernaux diz 

que aquelas que praticaram IVGs se calam e não se mobilizam suficientemente, Schneck se 

sente confrontada à sua própria vivência e ao seu próprio silêncio. A declaração é compreendida 

como um chamado e um questionamento, ao qual Schneck decide responder através da escrita 

e publicação de sua obra, que se afilia à de Ernaux por uma adoção voluntária. 

 Os encontros imaginários podem criar novas linhagens literárias, ressignificando o 

conceito de família, que não corresponde aqui ao paradigma construído a partir da formação da 

propriedade privada, mas como modos móveis de uma aproximação “que se vale tanto de 

coincidências ideológicas entre autores quanto de experiências biográficas comuns”, o que 

formaria uma “rede de associações que se compõem de elementos ficcionais, teóricos e 

biográficos” (SOUZA, 2002, p. 118). Diferentemente de Eneida Maria de Souza, Noudelmann 

frisa como o termo “adoção” nomeia uma relação ainda mais forte que a de “amizade literária”, 

noção que a pesquisadora compõe a partir da formulação de Borges enquanto “formação de um 

círculo imaginário de amigos reunidos por interesses comuns, de parceiros que se unem pela 

produção de um vínculo nascido na região fantasmática da literatura” (2002, p. 118). Ambos 

convergem, porém, na ênfase à noção de rede, que abrange semelhanças e dessemelhanças 

construídas a partir de experiências comuns e relações circunstanciais, uma vez que o outro não 

pode ser totalmente semelhante a nada, mas apenas parecer em dadas condições, compondo a 

“rede de associações” mencionada por Souza. Essas experiências comuns podem ser 

consideradas importantes para a crítica na medida em que a construção biográfica se integra ao 

texto, expandindo o corpus de análise da literatura para as relações culturais, sociais e históricas. 

 Se os imaginários da filiação podem formar redes, a partir de atos performativos que 

não se deixam subjugar por forças consideradas maiores – como a anterioridade e a 

hereditariedade –, eles podem ser continuamente feitos, refeitos ou desfeitos. Assim, como o 

“eu” que relata a si mesmo se constitui pela narrativa, ele é também constituído pelos vínculos 

que produz e, ao mesmo tempo, produzem-no. Essas trocas, capazes de criar esquemas no 

interior das relações, formam teias de conexões sempre mais amplas, oriundas das vivências e 

de suas transposições em narrativas. 

 Roland Barthes (1997) aborda a noção de rede em “A teoria do texto”, quando ressalta 

que a palavra francesa “texte” é próxima do verbo tecer, “tisser”, o que faz do texto um tecido 

provido de textura, como uma teia de aranha constituída por entrelaçamentos, no centro da qual 

o sujeito se faz e se desfaz. As palavras compõem essa tecitura e são mobilizadas e colocadas 

 
et que pourtant « les filles ne se mobilisent pas assez » 
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em relação para que seja possível estabelecer sentidos. A significação textual se produz a partir 

de uma operação, num movimento em que o “eu”, o “outro” e o contexto social são investidos. 

Compreendendo-se o texto a partir de sua dialética, é possível evidenciar sua qualidade 

produtiva de desconstrução e reconstrução da língua e do sujeito, realizada, também, pela 

permuta  

dos textos e fragmentos de textos que existiram ou existem ao redor do 
texto considerado, e por fim nele: todo texto é um intertexto; outros 
textos estão presentes nele, em níveis variáveis, sob formas mais ou 
menos reconhecíveis: os textos da cultura anterior e aquelas da cultura 
ao redor; todo texto é um tecido de citações passadas. (BARTHES, 
1997, p. 816-817, grifo do autor)144 

 

 Tomar o texto como prática significa revelar sua energia criadora, seu aspecto 

performativo, que ultrapassa a comunicação e a enunciação, e subverte as relações entre escrita 

e leitura, assim como entre autor e leitor. Tal organicidade chama a atenção, igualmente, para 

a composição contínua do texto, que não pode ter um autor a qual responde como a um Pai. 

Nesse sentido, Barthes, igualmente, propõe que no lugar da metáfora da filiação, a análise 

textual prefira a da rede, do intertexto enquanto um campo sobredeterminado e plural. 

 A rede seria, então, a resolução dos encontros entre textos, podendo também ser 

estendida ao vínculo entre autores quando estabelecido pela prática discursiva. As ideias de 

filiação, adoção, amizade literária, comunidade e encontros convergem em direção à 

compreensão da literatura enquanto um conjunto, destacando como os textos se compõem, 

mesmo que inconscientemente, a partir de linhas e texturas tecidas para a formação da obra 

literária, que não conhece outra existência senão a de um contexto social e histórico. Tais linhas 

e laços podem ser enfatizadas ou apagadas, declaradas ou sugeridas, de acordo com a formação 

de cada narrativa.  

 Em termos políticos, quando as obras referenciais que buscam narrar uma experiência 

de um “eu” situado que não pode se separar plenamente de seu contexto, seja por confluências 

temáticas ou afirmações contundentes, expõem os laços que as conectam a outras escritas, essa 

tecitura amplia sua potência histórica e social, revelando uma preocupação com a reformulação 

da presença de certos grupos nas narrativas consideradas legítimas. São obras cujo fio textual 

forma o texto em si – que difere da obra, no sentido de campo metodológico, mas a compõe – 

a partir de outros textos que são tecidos nele e a partir dele. 

 
144 « des textes, des lambeaux de textes qui ont existé ou existent autour du texte consideré, et finalement en lui : 

tout texte est un intertexte ; d’autres textes sont présents en lui, à  des niveaux variables, sous des formes plus ou 

moins reconnaissable : les textes de la culture antérieure et ceux de la culture environnante ; tout texte est un tissu 

de citations révolues. » 
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5.2 Da transmissão pela rede 

 

Considerando que o aspecto traumático será mais explorado no próximo capítulo, 

detenho-me aqui sobre a noção de transmissão, compreendida como parte do processo de 

tecitura das redes, um processo íntimo e coletivo, operado entre elas enquanto escritoras e 

leitoras. As autoras alvo deste estudo assumem a posição de leitoras entre si (Annie Ernaux lê 

Leduc145 e é lida por Schneck e Carron-Lanzl), sendo possível estabelecer um fio condutor que 

se faz entre a escrita e a leitura, entre elas e o mundo. De uma perspectiva psicanalítica, o “eu” 

constitui sua subjetividade ao transmitir, processo esse que demanda sempre um outro. A 

transmissão se dá em “um escoamento fluídico” (MAGALHÃES & FÉRES-CARNEIRO, 

2004, p. 245). Ela ocorre em fluxo, numa temporalidade que não precisa ser linear, sendo 

passível de falhas e intermitências, e, muitas vezes, retida apenas por traços da memória. No 

pensamento freudiano, o que se transmite é o objeto perdido e enlutado. Ao tratar da realidade 

intersubjetiva dos sujeitos, Kaës (1993) estabelece, em estudo sobre Freud, sua realização a 

partir de relações imaginárias, simbólicas ou reais que ocorreram primeiramente no grupo 

familiar, mas não se limita a ele. Apropriando-nos dessa noção, pensemos a transmissão 

intersubjetiva em um espaço de intercâmbio também imaginário, onde se realizam os encontros 

propostos por Eneida Maria de Souza. 

 Sobre o processo de transmissão, Carine Trévisan (2011, p. 7) chama a atenção para a 

carga problemática do narrador herdeiro “pois herda-se frequentemente aqui menos um bem do 

que uma falta ou uma mancha”146. Tal concepção da teórica dialoga com a ênfase de Ledoux-

Beaugrand (2013) no lado melancólico da herança – presente, segundo ela, nas autoras que 

conservam de algum modo o trauma para depois revisitá-lo no momento da escrita. Na 

produção de mulheres, a melancolia se expressa através de perdas e traumas de vivências da 

catástrofe e da violência, em termos pessoais e coletivos, cujas vítimas excedem as narradoras, 

compreendendo também aquelas que as precederam, enredadas pelo projeto de narrar o que se 

apresenta como inominável. 

 
145Em L’usage de la photo (2005) – obra escrita através de textos e fotografia stiradas das roupas jogadas após o 

ato sexual, com Marc Marie, sobre o câncer da autora – escreve: « Je me suis souvenue de Violette Leduc et j’ai 

cherché dans une biographie combien de temps elle avait survécu avec son cancer du sein  : sept ans. » [Lembrei-

me de Violette Leduc e pesquisei em uma biografia quanto tempo sobrevivera com seu câncer no seio: sete anos.] 
146 « on hérite souvent moins d’un bien que d’un manque, ou d’une tâche  » 
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 Sobre a transmissão pela escrita de eventos traumáticos, vale ressaltar que os escritos 

advindos após o tempo de destruições e genocídios – inaugurado pela Primeira Guerra – têm 

uma função não apenas de restituição, mas também de diferenciação, ao colocar em cena 

diferentes afiliações e pertencimentos que permite ao sujeito se situar nesse tempo de crises 

ideológicas, morais, sociais e etc. Herdar e transmitir não precisam ser uma ação puramente 

individual ou exclusivamente familiar, podendo ser ações entendidas para além da noção de 

família enquanto grupo ligado por um laço de sangue, pois o imaginário também age nos 

sujeitos da transmissão que podem se situar na posição de herdeiros a partir de afiliações e 

escolha de pertencimentos. Zilá Bernd (2017) destaca a diferença entre “memória familiar”, 

que se refere a linhagens curtas, como pais e avós, e a “memória geracional”, que ultrapassa o 

núcleo familiar e se estende por diferentes gerações. No que tange à segunda, divide em 

“memória intergeracional”, transmitida de uma geração a outra, e a “memória transgeracional”, 

que excederia o legado dos ancestrais. Como o prefixo “trans”, segundo a definição 

dicionarizada, em sua origem latina, é utilizado com sentido de “através, além de, para além de, 

para trás” (BUENO, 1976, p. 1346) e “inter”, cuja forma correspondente é “entre”, “denota 

posição intermédia” (1976, p. 715), considero que o termo “transgeracional” melhor define uma 

transmissão que se dá entre as gerações de mulheres, através do estabelecimento de uma 

afiliação, afinidade ou encontro, não necessariamente declarado pelas autoras, mas que se 

realiza “para além” delas. Desse modo, a memória mobilizada por essas, cuja escrita está 

carregada por uma carga que ultrapassa a experiência do “eu”, é também uma forma de 

“memória cultural” que incorpora “os elementos que pertencem à esfera do sensível e do 

simbólico e que escapam ao registro hegemônico do poder e sua tentativa de construção de uma 

memória nacional totalizadora” (BERND, 2017, p. 24).  

 Retomando a afirmativa de Noudelmann de que a passagem não é indiferente ao seu 

conteúdo, deve ser acrescentado que, tampouco, é indiferente àqueles que são os sujeitos da 

transmissão e seus receptores, uma vez que a pergunta não é apenas em relação ao “nós”, mas, 

igualmente, ao referencial da interpelação realizada pelo texto, quem é/são o/s você/s a quem o 

“nós” se dirige? Quem são os herdeiros de um “nós” situável apenas a partir de dadas 

circunstâncias?  Tais questionamentos, no que concerne à produção de mulheres e seus laços 

intertextuais, só podem ser respondidos se concebermos a tecitura da rede enquanto o modo 

pelo qual essa literatura encontra meios de existência e continuidade, afastando-se das políticas 

totalizadoras, como linhas e tecidos que podem ser costurados, descosturados e recosturados, 

fragmentos sem origem, através dos quais falam diferentes sujeitos e dentro dos quais emergem 
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temas diferenciados – como a maternidade, experiências migrantes, a sexualidade, a 

prostituição, o estupro e o aborto. A rede compreendida segundo a proposição de Noudelmann, 

como horizontalidade anti-metafísica, possibilita um território da relação inventiva entre os 

seres fora dos termos da origem, evidenciando as singularidades que formam a coletividade, 

oferecendo as bases para pensarmos a dinâmica relacional das autoras. À vista disso e a partir 

das observações anteriormente levantadas, tais narrativas podem ser consideradas discursos de 

resistência, conectadas por uma linha que se tece entre fragmentos de vida e suas 

particularidades. Essa conexão permite pensar em uma tradição alternativa da literatura 

produzida por mulheres, no sentido do “continuum lésbico” de Rich, porém como um 

continuum de produções de mulheres plurais, sujeito às modificações dos contextos e 

contingências que agem no que define o pertencimento à categoria “mulheres”. A ligação se 

compõe, então, por práticas culturais e sociais comuns, em um imaginário compartilhado dentro 

de um espaço sócio-simbólico que prescinde de uma legitimação biológica ou ontológica. O 

traço que as conecta é feito pelas próprias herdeiras que assumem essa posição de 

responsabilidade.  

A literatura permite às mulheres abordarem a experiência do aborto e suas múltiplas 

dimensões, podendo criar uma narrativa que transmita suas vivências e evidencie seus modos 

de agir na formação de suas subjetividades. A construção narrativa permite que as autoras 

exponham seu íntimo em um processo além de literário, também político e psicológico, ao 

tornar a experiência inteligível para si e para os outros. Através da leitura, nós também somos 

atravessados por essas experiências plurais e irredutíveis que cada ser humano vive a sua 

maneira. Como afirmou o célebre crítico brasileiro Antonio Candido (1989, p. 122), a literatura 

representa uma possibilidade de vivermos dialeticamente os problemas, sendo algo que “pelo 

fato de dar forma aos sentimentos e à visão do mundo ela nos organiza, nos liberta do caos e 

portanto nos humaniza”. Desse modo, uma literatura sobre o aborto – bem como sobre outros 

temas invisíveis – é crucial não só para a autonomia das mulheres, mas para todo o corpo social, 

rompendo-se com as ilusões de universalidade ao dar ênfase à violência da lei e do 

silenciamento que ela pressupõe. 

Retomando a teorização de Evelyne Ledoux-Beaugrand, as autoras que escrevem por 

volta dos anos 1990 seriam herdeiras daquelas das décadas anteriores, as quais precisaram 

estabilizar de certo modo a identidade “mulher” para inseri-la na literatura. Para ela, as autoras 

contemporâneas se relacionam com o passado de modo diferenciado, investindo em um 

imaginário vertical da filiação, submetida a um trabalho de triagem: 
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Pois a interrogação filial e o gesto genealógico aparecem nas narrativas 
e escritos teóricos exatamente no momento em que fracassam, 
apresentando-se sob uma forma arruinada, testemunhando uma 
confusão na transmissão e requerendo da parte das autoras um certo 
trabalho de retomada. Nesse movimento de retomada, é preciso 
entender a necessidade das autoras e pensadoras de trabalhar com os 
elementos já existentes, legados por outras vindas antes delas. (2013, 
p.19, grifo meu)147 

 

As herdeiras se direcionam para uma política da identificação, substituindo a questão 

do “quem sou eu?”, que remete à identidade, por interrogações como: “De qual(is) discurso(s) 

e de qual(is) silêncio(s) eu sou constituída? Qual é a parte de alteridade instalada no coração 

mesmo daquilo que considero ser minha identidade?” (2013, p. 27)148. Assim, além do feminino, 

exploram o lugar do desconhecido, do incompreensível, do outro, indicando um desejo de 

transpassar as fronteiras, em um movimento em direção ao impróprio – no sentido tanto do que 

não pertence, quanto do que foi designado obsceno. Esse movimento de reinvenção da 

corporalidade, das origens, das identificações, do imaginário se dá também por uma 

reconstrução e reinscrição do corpo enquanto elemento histórico, em acordo com a proposição 

de Grozs (2000), repleto de marcas de seu passado, pertencimentos, violências, perdas, 

migrações, fantasmas e traumas, tomado em sua matéria orgânica e inorgânica, construído pela 

cultura, mas também por uma história pessoal de relações e processos, como um lugar de 

enunciação. 

Quando Ernaux afirma que o “eu de [sua] obra é coletivo” (apud CHARPENTIER, 

2006)149, implica-o em um contexto social, histórico e político, o que dialoga com sua 

preferência pelo termo “autos-socio-biografia” em uma obra que, segundo Isabelle Charpentier 

(2006, p. 2), apesar de não negar o pacto autobiográfico, distancia-se dele  

pela anacronia das narrativas, justapondo elipses, fragmentos e 
sequências em pedaços, a presença de longos espaços virgens na 
transposição em texto, em detrimento das transições lógicas, mas, 
sobretudo, pela intervenção recorrente no corpo do texto da própria 
autora que se endereça ao leitor, por reflexões e comentários tanto sobre 
o testemunho quanto sobre o processo de escrita, esse procedimento 
limita uma leitura estritamente cursiva e marca a tomada de distância 
da autora. 

 
147 « Car l’interrogation filiale et le geste généalogique apparaissent dans les récits et les écrits théoriques là où 

précisément ils achoppent, se présentent sous une forme ruinée, témoignent d’un trouble dans la transmission et 

réquièrent de la part des auteures un certain travail de reprise. Dans ce mouvement de reprise, il faut entendre la 

nécessité pour les auteures et les penseurs de faire avec des éléments déjà existant, légués par d’autres venues 

avant elles. » 
148 “De quel(s) discours et de quel(s) silence(s) suis-je constituée ? Quelle est la  part d’alterité logée au cœur même 

de ce que je considère être mon identité ?” 
149Trecho de entrevista de março de 1992 citado por Isabelle Charpentier, no original: « le “je” de [s]on œuvre est 

collectif »  
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Essa postura de Ernaux apontada pela pesquisadora também é observável na escrita de 

Nathalie Carron-Lanzl. Esta, primeiramente ao optar pela narrativa em terceira pessoa, já 

delimita a distância pela qual narra sua própria experiência, também utilizando de uma 

temporalidade nem sempre linear e da justaposição de frases: “Atraso da menstruação, teste de 

gravidez e retirada de sangue, resultados positivos” (2015, p. 43)150. É por essas imagens 

sobrepostas que introduz a vivência de sua segunda gravidez indesejada, logo abaixo do título 

do capítulo: julho 1997. São poucas as palavras, porém sabendo-se que em 1991, como conta 

anteriormente, vivera uma IVG, a apresentação crua desses fatos evoca a repetição do drama. 

Apesar da escolha pela terceira pessoa do discurso, não deixa de abordar os sentimentos em 

jogo, como quando, depois de já ser mãe de dois filhos, considera uma terceira IVG: “Essa 

simples evocação reavivava nela uma antiga ferida e mostrava que – contrariamente às 

aparências – a cicatrização da ferida não estava terminada: uma pressão inesperada fora 

suficiente ao arrebatamento por uma dor aguda” (2015, p. 62)151. A escolha pelo pronome “ela” 

também faz pensar no título, “uma mulher em três”, essa mulher é “ela”, que pode muito bem 

ser a autora-personagem ou outra. Não só se cria um distanciamento, mas indica uma estratégia 

narrativa que indica o compartilhamento implícito dessa vivência que é, ao mesmo tempo, de 

uma e muitas. Tal proposição remete ao “eu” de Ernaux, sobre o qual escreve ser, antes, um 

outro “quer dizer, pessoal, autobiográfico, mas não individual, tem um valor geral, uma 

validade para todos. Creio que escrevo porque pareço com todo mundo. É a parte de mim que 

parece com todo mundo que quer escrever” (apud CHARPENTIER, 2006)152. Essa coletividade 

do “eu” ou “ela” das autoras remete tanto ao trabalho de retomada das escritoras 

contemporâneas, mencionado por Ledoux-Beaugrand (2013), quanto à necessidade de se servir 

de um legado já existente, o legado das mulheres que passaram por abortos. 

Carron-Lanzl também parece fazer eco ao questionamento de Ledoux-Beaugrand 

supracitado “De qual(is) discurso(s) e de qual(is) silêncio(s) eu sou constituída?”, 

primeiramente quando escreve sobre o silêncio geral em relação aos abortos, pois “[o] tabu a 

obrigava a guardar para si essa vivência” (CARRON-LANZL, 2015, p.55)153, aproximando-o 

 
150 « Retard de règles, test de grossesse et prise de sang, résultats positifs.» 
151 « Cette simple évocation ravivait alors l’ancienne blessure et montrait que – contrairement aux apparences – la  

cicatrisation de la plaie n’était pas terminée : une pression inattendue suffisait à  l’élancement d’une douleur 

aiguë. » 
152 « c’est-à-dire personnel, autobiographique, mais pas individuel, ça a une valeur générale, une validité pour tous. 

Je crois que j’écris parce que je ressemble à tout le monde. C’est la  partie de moi qui ressemble à tout le monde 

qui veut écrire. » 
153« Le tabou l’obligeait à  garder pour elle ce vécu. » 
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da luta que vira dos anos 1990 contra o silêncio e pelo respeito em relação a AIDS. Escreve 

sobre o assunto com certa distância, a de uma espectadora de eventos contemporâneos, Ernaux, 

por sua vez, quando também menciona a AIDS e faz alusão à estigmatização da doença, 

implica-se ao começar L’événement pelo momento em que faz um teste para saber se é 

portadora do vírus – ainda que o resultado tenha sido negativo. São vivências completamente 

distintas, porém que se encontram no estigma, preconceito, silêncio e violência, sendo ambas 

(a contaminação pelo pelo vírus da AIDS e a gravidez indesejada) relacionadas à sexualidade. 

Ainda sobre os silêncios, Carron-Lanzl também escreve sobre o silêncio da mãe em relação os 

abortos que também cometera, tendo guardado segredo até o dia em que sua filha lhe contou 

decidir por uma terceira IVG: 

Ela constatou, pasma, que uma mão pouco judiciosa havia, durante 
todos esses anos, costurado os lábios de sua mãe. A linha acabara de 
ceder e, quando a palavra pode finalmente sair, soube que ela também 
tinha abortado. Desenrolando o fio, soube que esse acontecimento se 
produziu, não apenas uma vez, mas várias, como ela. (2015, p. 64)154 

 

A metáfora dos lábios costurados parece se aplicar não apenas à mãe, mas também a 

essa que escreve suas experiências, encontrando alento nas palavras de sua mãe: “A 

simplicidade de uma fala que, como um véu suspendido sobre um real ocultado, desencadeava 

uma revelação e uma calma”155(2015, p.65). O véu sobre os acontecimentos de vida de sua mãe 

foi suspendido, assim como ela suspende o véu sobre a sua vida, testemunhando também esse 

legado e reutilizando os fios que antes costuravam os lábios, para costurar as histórias, 

promovendo o encontro entre sua experiência, a de sua mãe e de outras mulheres e autoras, 

inscrevendo-se “em uma história de raízes profundas: a história das mulheres e de seus direitos” 

(2015, p. 65)156. 

A escrita dessa história por narrativas demanda a perseguição de uma linguagem que 

seja capaz de realizar a transmissão mais próxima possível da vivência de algo indizível. O 

“indizível” é um qualitativo recorrente da escrita referencial de mulheres. O termo costuma 

pairar sobre acontecimentos fundadores e compartilhados por diferentes mulheres, sendo essas 

vivências que resistem à comunicação, denunciando a incapacidade da linguagem de “tudo 

dizer”. Como afirma Ernaux, sobre ter escrito a narrativa de seu aborto: é “algo que não tinha 

 
154 Elle constata, stupéfaite, qu’une main mal avisée avait, pendant toutes ces années, cousu les lèvres de sa mère. 

Le lien venait de céder et, lorsque la parole put enfin s’en échapper, elle apprit qu’elle aussi avait avorté. Déroulant 

le fil, elle sut que cet événement s’était produit, non pas à une seule reprise, mas plusieurs fois, comme elle. » 
155 « La simplicité d’une parole qui, comme un voile levé sur un réel resté caché, enclenchait une mise en lumière 

et rassurait. » 
156« dans une histoire aux racines profondes : l’histoire des femmes et de leurs droits. » 
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lugar na linguagem” (2011, p. 291)157.Essa falta de lugar é fruto tanto da dificuldade da 

representação, quanto do silêncio que se impõe. Mesmo Schneck que pôde viver um 

procedimento seguro e legal na França, declara, na contracapa do livro, nunca ter esquecido: 

“[e]u penso sempre nisso, não falei nunca com ninguém. Às vezes, não estou longe de dizer 

uma palavra, de compartilhá-lo com uma amiga próxima. E então não, renuncio. Por que esse 

silêncio?”158. A renúncia, a falta da palavra, o silêncio, essas são as marcas das experiências das 

mulheres no mundo, submetidas à narração pelas autoras que empenham a batalha constante 

para ir em frente e dizer a experiência, ainda que não seja “um assunto bonito” (SCHNECK, 

2015, p. 14)159, que sempre conserva sua opacidade. 

Tomar a palavra e narrar aquilo que não deve ou não pode ser dito representa o 

agenciamento do “eu”, que se recusa a resignar-se aos nomes sob os quais deveria ser 

reconhecido, buscando um modo de interferir na formação de si e na sociedade. A literatura, 

nesse sentido, é um meio de fazer ouvir essas vozes em diferentes contextos e grupos, 

convidando-os a engajar-se na mesma ressignificação. Agenciar suas próprias vivências é falar 

sobre elas, escrevê-las, tecê-las, transgredindo a condição de passivo do vivido. Leduc, Ernaux, 

Schneck e Carron-Lanzl operam seus agenciamentos ao fazer entrar no campo da literatura 

acontecimentos dolorosos e “indignos”, lutando constantemente contra o apagamento, o que é 

também pôr em ação a escolha de suas precursoras. As três últimas, além disso, agem 

ativamente no engajamento de suas escritas, ao convidar as mulheres a falar de seus abortos, ao 

responder ao chamado, negociando também os próprios laços e heranças enquanto escritoras, 

reagenciando fragmentos de um passado atacado, esmagado, arruinado. Contam uma história, 

ao passo que escrevem a História desconhecida das mulheres, uma história que não é apenas 

delas. Como aponta o estudo de Anne Claire Reybreyend, “Sexualités vécues. France 1920-

1970” – realizado a partir da leitura de textos autobiográficos e diarísticos, retirados do acervo 

da APA (Associação pela Autobiografia)160 – a experiência de abortos está presente na vida de 

diferentes mulheres: 

Um terço das 25 narrativas de vida estudadas menciona um aborto entre 
1920 e o início dos anos 1970. Os meios utilizados são tão diversos 
quanto perigosos para a saúde. Colette, de quatro anos de idade, vê sua 
mãe “na frente do espelho introduzir uma agulha de tricô em seu útero”. 
Com seis anos, percebe um feto no pé da cama, que pensa ser um coelho 

 
157 « une chose qui n’avait pas de place dans le langage  »  
158 « J’y pense toujours, je n’en parlerai jamais à personne. Parfois, je ne suis pas loin de dire le mot, de le partager 

avec une amie proche. Et puis non, je renonce. Pourquoi ce silence ? » 
159 « un beau sujet » 
160A APA foi fundada em 1992 por Philippe Lejeune com o objetivo de coletar textos autobiográficos de indivíduos 

de diferentes meios sociais. 
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morto. Só anos mais tarde que a autobiógrafa entende o que era e pode 
contá-lo com um vocabulário adulto (o uso do termo “útero”). Essas 
cenas se passam no início dos anos 1950, quando a técnica da agulha de 
tricô já parece arcaica. Mas, nos meios sociais desfavorecidos da região 
parisiense como o de Colette, é possível que esse método tenha 
permanecido recorrente. Ademais, essa mulher aborta sozinha em casa, 
o que não é o caso das outras autobiógrafas entre os anos 1950-1960 
que obtêm ajuda de um membro da família ou de uma pessoa exterior, 
como um médico ou uma “fazedora de anjos”, privilegiando a técnica 
mais medical da sonda. (2005, p. 4)161 

 

O levantamento realizado permite vislumbrar como o aborto clandestino e perigoso foi 

uma vivência recorrente na França pré-legalização, algo que sabemos fazer parte do presente 

brasileiro. Fazer dessa experiência texto, buscando transmitir as diferentes dimensões 

implicadas, demanda retomar o vivido em seus aspectos mais dolorosos, vasculhar os 

escombros da memória à procura daquilo que operou uma ruptura no “eu”. Esse processo torna 

possível a construção de uma narrativa coletiva de excluídos da história oficial, o que mobiliza  

diferentes subjetividades atravessadas por essa vivência, permitindo que suas vozes sejam 

ouvidas. Essa transmissão é tecida por afinidades contingentes entre indivíduos que aceitam 

voltar ao que viveram e convidam, no vai e vem entre a escrita e a leitura, que outros se juntem 

a eles. A escrita/reescrita acontece, então, na reorganização desses fragmentos em busca de uma 

narrativa concisa, porém não totalitária. 

 

 

5.3 Literatura patchwork 

 

 Fragmentos do passado são retalhos de histórias de vidas, partes de um todo perdido que 

não pode ser recuperado plenamente, sendo essas fraturas o único meio, talvez, para conhecer 

e transmitir o que aconteceu. A escrita pelo fragmento se desenvolve em caminho contrário do 

pensamento de uma anterioridade detentora do poder de fixá-lo, uma vez reconhecida a 

impossibilidade do modelo epistemológico do classicismo, pautado pela perseguição da obra 

 
161« Un tiers des 25 récits de vie étudiés mentionne un avortement entre 1920 et le début des années 1970. Les 

moyens utilisés sont aussi divers que dangereux pour la santé. Colette, âgée de quatre ans, voit sa mère « devant 

une glace s’introduire une aiguille à tricoter dans l’utérus ». À six ans, elle aperçoit un fœtus au pied du lit, qu’elle 

prend pour un lapin mort. Ce n’est que des années plus tard que l’autobiographe comprend de quoi il s’agit et peut 

le raconter avec un vocabulaire d’adulte (usage du terme « utérus »). Ces scènes se déroulent au début des années 

1950 alors que la technique de l’aiguille à tricoter apparaît déjà fort archaïque. Mais dans les milieux sociaux 

défavorisés de la région parisienne comme celui de Colette, il est possible que cette méthode soit restée d’usage 

courant. En outre, cette femme avorte seule à la maison, ce qui n’est pas le cas des autres autobiographes dans les 

années 1950-1960 qui obtiennent l’aide d’un membre de la famille ou d’une personne extérieure, médecin ou « 

faiseuse d’anges », et privilégient la  technique plus médicale de la sonde. » 
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perfeita, portanto acabada e completa.  Segundo Daniel Sangsue (2007), as últimas décadas 

foram marcadas por uma intensificação da escrita por fragmentos, o que atribui a três crises da 

modernidade: dos gêneros literários convencionais; a das obras enquanto tal, abrindo espaço 

para formas de escrita inacabadas; e da noção de totalidade. 

 Como contrapartida, o texto fragmentário se apresenta em lacunas, sem uma 

temporalidade linear ou fixa, sob o modo da dispersão e, frequentemente, da justaposição de 

parágrafos e sentenças. O fragmentário permite e valida, igualmente, o recurso à memória, que 

também se apresenta de modo lacunar e descontínuo. Não apenas a do sujeito, mas dos grupos 

e povos que, por diferentes fatores, foram impedidos de sistematizar suas histórias coletivas, 

sendo submetidos à Grande História da Humanidade, que, ao definir o “humano”, estabelece o 

campo do inumano, do não dito, cujas vidas passaram despercebidas ou foram propositalmente 

esquecidas dos registros. 

 Algumas autoras, principalmente a partir dos anos 1980, assumiram a responsabilidade 

de narrar aquilo que foi esquecido ou que nunca foi lembrado, buscando fazer justiça aos 

invisíveis e religar os fios dos fantasmas do passado aos espectros de um presente ou futuro, 

unindo os retalhos para criar uma relação inventiva entre os seres, contrária à totalidade da qual 

foram rejeitados. Tais textos nascem de uma temporalidade múltipla, pois buscam reparar uma 

ferida e uma dor do passado no presente, alcançando também as gerações futuras. Nesse 

contexto, a passagem se torna tanto o ponto de partida, quanto o de chegada, de uma literatura 

enquanto rede de afetos. Essa escrita se interessa por reconstruir a trama danificada, ligando os 

elementos sem apagar suas singularidades, como numa colcha de retalhos. O reconhecimento 

do fragmento como um modo de comunicar as experiências e vidas de indivíduos ou grupos, 

passando a ser utilizado como matéria e estilo, compõe o que pode ser considerado uma 

literatura patchwork162.  

 Segundo Ledoux-Beaugrand (2013, p. 179), as narrativas de filiação, que acionam um 

passado que não é completamente desvelado para as autoras, realizam um trabalho que se 

aproxima do operado pelas tecelãs, pois também “dão forma a uma tela, um tecido narrativo 

onde se entrecruzam fios textuais”163. No entanto, ao contrário da tecelã, que parte de uma 

matéria nova, “[s]em saber de antemão que aparência tomarão as narrativas no fim de seu 

trabalho, as autoras operam a partir de um material discursivo antigo do qual restam apenas 

 
162 Trabalho que consiste na junção de diferentes tecidos, que não precisam corresponder às mesmas cores ou 

padrões, costurados entre si. 
163 « elles donnent en effet forme à une toile, une étoffe narrative ou s’entrecroisent des fils textuels » 
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ruínas e impressões” (2013, p. 179-180)164. Para a pesquisadora, tais narrativas seriam textos 

patchwork por serem fruto de um trabalho com pedaços de um passado destroçado, 

normalmente devido a violências e traumas. Levando em conta sua proposição, considero ser 

possível pensar esse modo de escrita para além das narrativas de filiação familiares, pensando 

o patchwork como estética e ética de uma escrita que faz um trabalho de recolhimento do 

passado para comunicar a memória forçada ao esquecimento e, frequentemente, traumática. A 

experiência de trauma gera lacunas na memória do acontecimento, da qual talvez só sobrem 

apenas traços que precisam ser recosturados para que a narrativa possa nascer e, assim, costurar-

se a outras narrativas, na zona fantasmática da literatura, à sombra do registro oficial, formando 

um discurso que se tece por e entre autoras e leitoras, em uma teia de encontros e desencontros. 

 Não existe uma plenitude para essas formações, uma vez que cada parte, cada 

singularidade, compõe e modifica o conjunto. O que há são as múltiplas possibilidades de 

recolhimento dessas histórias transformadas em narrativas, formando o corpo vivo da literatura, 

no qual cada membro, cada órgão, cada célula, carrega uma história sem hierarquia que pode 

ser reconhecida e abordada diferentemente, através das composições plurais desse corpo que 

não teme a reorganização. Assim sendo, patchwork talvez seja o melhor termo para designar o 

trabalho dessa zona silenciada, onde se forma uma rede que não possui origem ou fim, à maneira 

da criação de Shelley Jackson na obra em hipertexto Patchwork girl or, A modern monster 

(1995)165, em que cada parte do corpo do “monstro” fêmea criado pela narradora e personagem, 

a própria Mary Shelley, carrega uma narrativa diferente, que pode ser acionada a partir do clique 

nos diferentes links, que compõem a obra. Patchwork girl é um texto sem início ou fim, 

podendo ser lido e abordado por diversos caminhos que rompem com a linearidade, narrando a 

partir de fragmentos a história de um corpo que se formou por partes de origens diversas e por 

diferentes encontros. A obra pode ser pensada como uma metáfora de uma literatura que se faz 

por retalhos carregados de história e cicatrizes. 

 Annie Ernaux, em suas diferentes obras, escreve a partir fragmentário, tomando como 

matéria episódios de sua vida que podem ser costurados pelos leitores para formar uma narrativa 

mais ampla. Além da matéria de suas obras, sua escrita se apresenta de modo lacunar, com 

parágrafos ora conjugados, ora separados por espaços maiores e marcados pelo emprego da 

parataxe: “Eu não estava mais no mesmo mundo. Tinha as outras garotas, com seus ventres 

 
164 « Sans savoir préablement quelle apparence prendront les récits à l’issue de leur travail, les auteures opèrent 

quant à elle à partir d’un matériau discursif ancien dont il ne reste que des ruines et des empreintes.  »  
165Alusão à obra Frankenstein, or, The Modern Prometheus (1823) de Mary Shelley. 
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vazios e eu.” (2011, p. 279)166. No exemplo, é sugerida, pela sucessão de frases, a ideia de 

separação entre ela e os outros, tentando continuar a viver sua vida, mas não mais pertencendo 

ao mundo das “outras garotas” que não estão vivendo a situação de portar em si a possibilidade 

de uma vida que não se deseja. 

 Também na forma pela qual as obras de Ernaux se apresentam é possível observar tal 

estética. Em L’événement, como já destacado aqui, o texto se inicia por uma espécie de prólogo 

– quando fala de sua espera pelo resultado do teste de HIV –, saltando para a descoberta da 

gravidez indesejada e do aborto anos antes, em 1963 e 1964, e finalizando com outro salto 

temporal, quando retorna à passagem Cardinet – lugar onde habitava Mme P.-R. – em um 

momento posterior à escrita da rememoração. Ademais, a escrita pela ruptura em Ernaux 

também está no ir e vir entre o passado – momento da história a ser narrada – e o presente – 

momento da escrita –, apresentando diferentes cortes e interrupções, para que seja possível 

escrever uma obra que nasce da memória lacunar dos momentos de grande dor e angústia, sendo 

necessário ao sujeito vasculhar as zonas sombrias e em ruínas da mente para alcançar a 

reconstituição do vivido. 

 A escrita por fragmentos pode também ser pensada quando se olha o todo da obra de 

Ernaux e Leduc. Ambas escrevem e reescrevem a experiência, não só passando da ficção à 

autobiografia, mas também através da auto-referência, auto-citação ou repetição de 

biografemas que agem de modo metonímico, retomando algo que já foi escrito ou que será 

escrito, situando os acontecimentos, revelando outras nuances ou novas interpretações e 

permitindo que se leia suas obras como uma vida narrada em pedaços, cabendo ao leitor 

reorganizá-los. É o caso de Passion Simple (1991) quando é abandonada pelo amante e sente o 

desejo de voltar ao local de seu aborto, onde vivia M. P.-R.: 

Uma vez, veio-me o desejo violento de ir à passagem Cardinet, no 
XVIIe, onde eu abortei clandestinamente há vinte anos. Parece-me que 
eu precisava absolutamente rever a rua, o imóvel, subir até o 
apartamento onde tudo aquilo se passara. (2011, p. 681)167 

 

 A obra foi publicada em 1991, ou seja, antes da publicação de L’événement, de modo 

que já situa temporalmente quando, “há vinte anos”, e onde, “passagem Cardinet”, o aborto foi 

 
166 « Je n’étais plus dans le même monde. Il y avait les autres filles, avec leurs ventre vides, et moi.  » 
167« Une fois, le désir violent m’est venu d’aller passage Cardinet, dans le XVIIe, là  où j’ai avorté clandestinement 

il y a vingt ans. Il me semblait que je devais absolument revoir la  rue, l’immeuble, monter jusqu’à l’appartement 

où cela s’était passé. Comme espérant confusément qu´une ancienne douleur puisse neutraliser ĺ actu elle » 
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realizado. Já posteriormente à publicação de L’événement, a autora escreve em L’usage de la 

photo, publicada em 2005, em um quarto de tratamento para seu câncer:  

Lembro-me hoje que me lembrara, nesse quarto, de meu quarto no 
Hôtel-Dieu de Rouen logo após meu aborto, quando tinha vinte e três 
anos. Por que não ver a vida atrás de si como uma série de quartos em 
cascata até aquele, definitivamente opaco, nevoso como um filme mal 
gravado em magnetoscópio, do nascimento. (2005, p. 168)168 

 

 Aqui, a experiência do aborto encontra a outra experiência, também de vida e morte, do 

câncer no seio. Durante seu tratamento, pensa no quarto onde jovem e sozinha se recuperava 

de um aborto que quase a matara, em um hospital no qual foi recebida com desdém pelos 

médicos. No trecho, em contrapartida, não são as pessoas envolvidas nas experiências que estão 

em cena, mas os espaços, os quartos que ocupam uma vida, pensados retrospectivamente: “até 

aquele [...] do nascimento”. Na imagem criada pela autora-narradora, o nascimento é o último 

quarto, o que converge em direção à ideia do encontro que se opera entre a vida e a morte em 

experiência de extremos. 

 Violette Leduc, em seu texto autobiográfico, faz também referência a momentos 

narrados em outras obras, citando-as claramente: “Arcanjo, eu fui injusta com você em 

Ravages. É um romance, é nosso romance, é romanceado. Arcanjo, você terá logo sessenta 

anos. Arcanjo, creio que você voava nos troncos. Espero que me odeie. Você pode me odiar, 

você foi imperfeito” (2016, p. 133)169. O “arcanjo” ao qual se refere é Gabriel em La Bâtarde, 

Marc em Ravages. A autora-narradora ao mesmo tempo em que afirma ter romanceado em 

Ravages, inscreve a obra em seu espaço autobiográfico ao apontar os biografemas nela 

presentes, como os personagens e acontecimentos, inscrevendo o romance Ravages no espaço 

de seu fazer autobiográfico, justamente ao nele destacar o que não é exato ou igual ao que 

vivera. Pois, dizer sobre o que se romanceou é também, por consequência, dizer sobre o que 

não se romanceou. Ao declarar em um texto autobiográfico ter sido injusta com uma 

pergonagem em sua obra ficcional, a autora insere e situa essa existência, e outras, em sua vida. 

Esse jogo entre o que é romanceado e o que é autobiográfico faz pensar no jogo da autoficção, 

sobretudo aquela que Vincent Colonna (2016, p. 44) chama de “autoficção biográfica”, 

 
168« Je me souviens aujourd’hui que je m’étais souvenue, dans cette chambre, de ma chambre à l’hôtel-Dieu de 

Rouen juste après mon avortement, quand j’avais vingt-trois ans. Ne peut-on voir la  vie derrière soi comme une 

série de chambres en abyme jusqu’à celle, définitivement opaque, neigeuse tel un film mal enregistré sur 

magnétoscope, de la naissance. » 
169 « Archange, j’ai été injuste avec toi dans Ravages. C’est un roman, c’est notre roman, c’est romancé. Archange, 

tu auras bientôt soixante ans. Archange, je crois que tu volais dans les troncs. J’espère que tu me hais. Tu peux 

haïr, tu as été imparfait. » 
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qualificada por seu “mentir verdadeiro”, “uma distorção a serviço da veracidade”. Através da 

auto-citação, a autora retoma aquilo que já foi narrado, modifica a leitura dos acontecimentos 

– dizer ter sido “injusta” com seu arcanjo, Marc/Gabriel – em Ravages, agindo também na 

forma de ler a personagem quando se toma as obras retrospectivamente.  

 Outro exemplo está na repetição de algumas lembranças a partir de alguns anos, que a 

autora-narradora apresenta ao final de La Bâtarde, como uma maneira de organizar aquilo que 

narrou seguindo um tempo que nem sempre obedece ao cronológico, como podemos ler na 

entrada de 1944: “Nada tive e nada possedi. Esquecia-me: tinha um filho, era um menino bem 

formado, segundo o médico. Partiu na drenagem do aborto, meu belo filho” (2016, p. 489)170. 

Ao retomar o episódio do aborto, narrado na mesma obra e em Ravages, a autora-narradora 

transmite aquilo que permanecera, até então, velado sobre a experiência: soube do médico que 

era um menino. É também o único momento em que o chama de filho, como se o lugar filial só 

pudesse existir na lembrança de seu fracasso e de seu esquecimento. 

 As narrativas de Ravages e La Bâtarde, são visualmente menos lacunares se comparadas 

às de Ernaux, porém Leduc se serve de desvios, elipses e descrições exaustivas e carregadas em 

metáforas. Em seu texto, os espaços vazios são produzidos mais pela maneira pouco 

convencional de narrar suas experiências, em um misto de imagens e acontecimentos que 

beiram o fantástico, de modo que muitas vezes se dá por alusões que fogem à praticidade da 

realidade. 

 Dix-sept ans também se apresenta como uma obra composta por lacunas, escrita em 

blocos narrativos que, às vezes, só ocupam metade da página e são seguidos de outros 

fragmentos de memória nas páginas seguintes. Vale destacar, igualmente, que a narrativa do 

aborto em si permanece em suspenso, uma vez que a autora-narradora estava sob anestesia 

geral.  Na escrita de Nathalie Carron-Lanzl, os acontecimentos são normalmente datados pelo 

mês e ano, o que oferece certa organização para as lembranças, ainda que não sempre lineares. 

Não deixam de ser, no entanto, recortes de vida, (re)arranjados pelo fio condutor da narrativa 

que quer contar o percurso dessa mulher que aborta três vezes, se casa, vem a ser mãe de duas 

crianças e para quem a luta das mulheres é atual e relevante, integrando-a à própria história sua 

vida. A obra, em seu aspecto pessoal – ou seja, quando narra suas experiências singulares – se 

centra na narrativa de suas IVGs, na tomada da decisão, nas condições em que se passam, na 

companhia ou não dos outros, na sensação de julgamento, nos sentimos que guarda, etc. Sua 

 
170« Je n’ai rien eu et je possède rien. J’oubliais : j’avais un enfant, c’était un garçon bien bâti, selon le médecin. 

Parti aux vidanges de l’avortement, mon belle enfant  » 
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narrativa é lacunar, principalmente, no sentido da construção da personagem na obra, dessa uma 

mulher em cada três, da qual pouco se sabe sobre o que excede a vivência dos abortos. Tal 

aspecto parece indicar igualmente a força desses acontecimentos em sua vida, uma vez que 

quando decide escrever sobre si, é justamente para narrá-los. 

 A partir desses fragmentos de vida que transmitem as experiências de mulheres no 

mundo, pode ser imaginado o patchwork enquanto possibilidade de uma rede literária formada 

pela costura entre as narrativas, reorganizando fragmentos, dando continuidade a histórias, 

ampliando as perspectivas.  Quando Nathalie Carron-Lanzl afirma que a IVG permanece um 

assunto da ordem do intocável, ela dialoga, ainda que indiretamente, com narrativas e 

testemunhos antes e depois de seu texto e sua narrativa se liga às experiências de Leduc e 

Ernaux, permitindo que o fio da história continue, agora de modo legal. Ao contarem suas IVGs, 

Schneck e Carron-Lanzl dão continuidade à transmissão para a escrita de um sofrimento que é, 

então, mais fruto da moral do que da clandestinidade. A experiência do aborto é, desse modo, 

sempre reescrita quando escrita, evocando os textos e vivências de antes, levantando novas 

questões para o que permanece sem resposta. 

Os filamentos de vida submetidos à produção narrativa, depois à leitura que gera 

também a escrita, podem, desse modo, ser situados em um conjunto – que nunca é um produto 

final –, permitindo o acesso a uma narrativa mais ampla, ainda que lacunar.  Sendo assim, a 

tecitura contínua da rede se apresenta como um modo de se organizar circunstancialmente as 

relações e proximidades, permitindo a compreensão da literatura de mulheres enquanto zona de 

resistência, que age num contínuo movimento de aproximação e dispersão, ocupando os 

territórios das sem território, regidas pelo movimento e pela passagem, onde as feridas podem 

ser expostas, narradas, transmitidas e metabolizadas. 

Se a história autorizada falha, negligencia ou apaga as experiências de certos grupos, a 

literatura possibilita a reconstituição dessas tramas danificadas, permitindo que as vítimas de 

traumas e violências possam assumir a posição de agente ao contarem suas vivências, a despeito 

do mal-estar que possam causar. A imagem do patchwork – um trabalho de tecer fragmentos 

de tecidos de diferentes tamanhos, cores e motivos – serve, em vista disso, à proposta de se 

pensar essa rede de autoras que pode ser sempre maior, integrada por sujeitos de diferentes 

posições sociais e geográficas que tomam a palavra para contar histórias de abortos, costurando 

os fios que as ligam – sem, no entanto, igualá-las. Enxerguemos, assim, a literatura sobre o 

aborto – bem como sobre outros temas ausentes da literatura canônica – de modo análogo a 

uma colcha de retalhos que não possui um tamanho inicial ou final, alargando-se a cada relato 



139 
 

 
 

que, por suas particularidades, oferecem novos tons à narrativa do que é a vivência de mulher 

no mundo. 

 

 

5.3.1 (Est)ética do ferimento 

 

 A Patchwork girl de Shelley Jackson é formada/contada por pedaços de textos e pedaços 

de corpos, coberta de cicatrizes, lê-la é costurá-la, sempre se lembrando do ferimento. É sob 

esta perspectiva que convido a compreensão do que seria a estética/ética do ferimento como 

uma escrita que integra a imagem da literatura patchwork, uma escrita da cicatriz: “O tecido 

cicatrizado faz mais do que apenas ostentar sua força ao narrar os ataques que aguentou. O 

tecido cicatrizado é um novo crescimento. E é mais forte do que a pele inocente de lâminas” 

(1994, <cut>171)172. Se a escrita, como propõe Ernaux, pode ser “como uma faca”, então 

podemos pensá-la como a narrativa das violências sofridas e desse novo crescimento.  

Dominique Baqué propõe a noção de estética do ferimento para caracterizar as intervenções 

corporais artísticas que utilizam técnicas de tatuagens, escarificação etc., que simbolizam 

práticas artísticas extremas que colocam em cena corpos reais (2002, apud LEDOUX-

BEAUGRAND, 2013). Apesar das diferenças entre as performances artísticas e a literatura, o 

conceito é tomado por Ledoux-Beaugrand para se pensar os textos contemporâneos, marcados 

pelo uso de uma linguagem explícita, muitas vezes sexual, e anatômica. 

 Na linha desse pensamento, proponho uma reapropriação do conceito que permita 

pensar as narrativas sobre abortos em termos de uma (est)ética do ferimento, pois, ainda que as 

autoras aqui mobilizadas não utilizem, forçosamente, uma linguagem sexual explícita, não 

poupam o leitor dos detalhes da experiência que evidenciam os corpos reais submetidos às 

condições narradas, seu sofrimento e recuperação. Essa composição reflete tanto na estética da 

narrativa, através do léxico e estilo utilizados, quanto em sua postura ética e política de reabrir 

as feridas de um passado que quer ser esquecido.  

Em Écriture comme un couteau (2011), Annie Ernaux recorre à metáfora do corte 

operado por uma faca para descrever a ação de sua escrita, que em La Place, segundo ela, fora 

uma escrita “nascida da dor [...] sem nome, misto de culpa, incompreensão e revolta” 

(ERNAUX & JEANNET, 2011, p. 32), livro que inaugura uma “postura de escrita” da autora: 

 
171 Nome da parte do hiperlink que contém o texto. 
172 “Scar tissue does more than flaunt its strength by chronicling the assaults it had withstood. Scar tissue is new 

growth. And it is tougher than skin innocent of the blade.” 
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“exploração de uma realidade exterior ou interior, do íntimo e do social no mesmo movimento, 

fora da ficção. E a escrita “clínica”, como você diz que utilizo, é parte integrante da pesquisa. 

Eu a sinto como a faca, a arma quase, de que preciso” (ERNAUX & JEANNET, 2011, p. 36)173. 

A imagem da faca sugere uma escrita capaz de abrir e expor feridas, podendo, por outra 

perspectiva, também ser pensada como uma escrita que fere, que toca “como uma faca” aquele 

que lê, bem como que age como uma arma contra as instituições de poder, colocadas em questão 

pela autora, como a escola e o hospital. 

A narrativa, escrita e oral, a partir da ferida e da doença, é teorizada por Arthur W. 

Frank, cujo ensejo nasceu de sua própria história de câncer. Destaca a potência narrativa da 

ferida – evidência do vívido, assim como a cicatriz –, sendo ela reveladora de uma experiência 

compartilhada que age naquele que narra e em quem lê/escuta. Nesse sentido, escreve, 

aproximando a figura de contadores de histórias à de curandeiros: 

Enquanto feridos, as pessoas podem ser cuidadas, mas enquanto 
contadores de histórias, elas cuidam dos outros. Os enfermos, e todos 
aqueles que sofrem, também podem ser curandeiros. Seus ferimentos se 
tornam a fonte da potência de suas histórias. Através de suas histórias, 
os doentes criam vínculos empáticos entre eles e seus ouvintes. Esses 
laços se expandem conforme as histórias são recontadas. Aqueles que 
ouviram, então, contam aos outros e ao círculo de experiência 
compartilhada alarga. Porque as histórias podem curar, o curandeiro 
ferido e contador de histórias ferido não são separados, mas são 
aspectos diferentes da mesma figura. (1995, p. XII, grifo meu)174 

 

 

O contador de histórias ferido cria, desse modo, um laço ativo com os outros quando 

assume a posição de narrador de suas feridas, “cuidando dos outros” ao comunicar dores e 

sensações e despertar a empatia, que é em si um vínculo pelo afeto. Os ouvintes/leitores 

afetados recontam a história do narrador e podem se servir dela para contar a própria história, 

entrelaçando-se ativamente na transmissão do vivido. Isto posto, o ato físico de narrar assume 

uma dimensão ética quando se trata do narrador ferido. Barbara Havercroft também destaca o 

aspecto ético de certas narrativas, ao observar que, nas últimas décadas, vêm surgindo na França 

muitos escritos consagrados a experiências traumáticas que evocam o sofrimento e o 

 
173 « exploration de la réalité extérieure ou intérieure, de l’intime et du social dans le même mouvement, en dehors 

de la fiction. Et l’écriture, “clinique” dites-vous, que j’utilise, est partie intégrante de la recherche. Je la sens comme 

le couteau, l’arme presque, dont j’ai besoin  » 
174 “As wounded, people may be cared for, but as storytellers, they care for others. The ill, and all those who suffer, 

can also be healers. Their injuries become the source of the potency of their stories. Through their stories, the ill 

create empathic bonds between themselves and their listeners. These bonds expand as the stories are retold. Those 

who listened then tell others, and the circle of shared experience widens. Because stories can heal, the wounded 

healer and wounded storyteller are not separate, but are different aspects of the same figure.”  



141 
 

 
 

insuportável, sobretudo na literatura de mulheres. Tais narrativas possuiriam, então, uma 

dimensão ética, pois oferecem “a possibilidade de mudar o status, de se transformar de objeto 

da violência e da lembrança traumática em sujeito e mesmo em agente” (HAVERCROFT, 

2012, p. 21)175. Nesses termos, as narrativas de mulheres que tratam de experiências dolorosas, 

a partir da vontade de afirmação e recuperação da narradora ferida, ligam-se pelo desejo de 

repensar esses ferimentos e o grau de indizível a eles associados, revirando os destroços do 

passado individual e coletivo para construir uma narrativa que possa almejar uma reparação. 

O ferimento daquelas que narram seus abortos é tanto mental quanto físico, um 

ferimento do corpo no sentido em que Frank o compreende: não é só simples materialidade, 

mas uma instância que cria a pessoa, o sujeito que fala, sendo a constituição ativa da enunciação. 

O corpo, por esse ângulo, contém a noção de sujeito; como na “subjetividade corporificada” de 

Grozs (2000): um sujeito que não é só abstrato, também constuído por suas dimensões 

orgânicas. 

Quando, em L’événement, Annie Ernaux explora a exposição do íntimo, equiparando a 

escrita da experiência ao ato de expor seu corpo, sua escrita mobiliza tal encontro entre o 

orgânico e o inorgânico: 

Eu não tinha mais nenhum controle 

(Penso que será a mesma coisa quando esse livro estiver acabado. 

Minha determinação, meus esforços, todo esse trabalho secreto, 

clandestino mesmo, na medida em que ninguém desconfia que estou 

escrevendo sobre isso, desaparecerão imediatamente. Não terei mais 

nenhum poder sobre meu texto que será exposto como foi meu corpo 

no Hôtel-Dieu.) (2011, p. 310-311) 

 

A autora correlaciona a escrita do livro ao momento vivido no hospital, Hôtel-Dieu, 

onde precisou ser internada quando, após a expulsão do feto no banheiro do dormitório da 

Universidade, foi acometida por uma hemorragia. Sua escrita é clandestina como seu corpo 

exposto, um movimento de despossessão, de dissolução de si que sente ter concluído quando 

finalmente transmite a experiência: 

Apaguei a única culpa que jamais senti a respeito desse acontecimento, 

que ele tenha acontecido a mim e eu nada feito dele. Como um dom 

recebido e desperdiçado. Pois para além de todas as razões sociais e 

psicológicas que pude encontrar naquilo que vivi, existe uma da qual 

estou mais certa que tudo: as coisas me aconteceram para eu relatá-las. 
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E o verdadeiro objetivo de minha vida é talvez apenas este: que meu 

corpo, minhas sensações e meus pensamentos se tornem escrita, isto é, 

algo de inteligível e de geral, minha existência completamente 

dissolvida na cabeça e na vida dos outros. (2011, p. 319).176 

 

Como postula Evelyne Ledoux-Beaugrand (2013), a escrita de Ernaux, na obra, parece 

mais imitar a experiência do que de fato traduzi-la. Vista desse modo, essa dissolução se realiza 

na própria despossessão que é tornar-se narradora da experiência e compartilhá-la. A autora-

narradora faz de seu corpo escrita e o coloca à disposição dos outros, o que sublinha o aspecto 

relacional da escrita, que coloca em relação também corpos. Frank pensa a relação diádica do 

corpo como a ideia de que dois corpos, ainda que separados, têm a ver um com o outro, agem 

um no outro. 

A enfermidade realiza uma abertura particular para se tornar um corpo 
diádico, pois o enfermo está imerso em um sofrimento que é tanto 
totalmente individual – minha dor é só minha – quanto compartilhado: 
o enfermo vê outras pessoas ao seu redor, antes e depois dele, que 
passaram pela mesma doença e sofreram suas próprias dores totalmente 
particulares. Vê outras pessoas que sofrem com sua dor. A narrativa é 
um meio através do qual o corpo diádico oferece sua própria dor e 
recebe a garantia de que outros reconhecem o que o aflige. Assim, 
contar histórias é um meio privilegiado do corpo diádico. (1995, p. 
36)177 

 

O sociólogo pensa a partir da enfermidade, porém também é possível aplicar suas noções 

a situações que não são compreendidas como tal, mas que significam dores, mudanças corporais  

indesejadas, sofrimento e incerteza sobre o futuro: como uma gravidez inesperada e um aborto. 

Tendo isso em mente, o corpo diádico é aquele colocado em cena pelas narradoras quando 

compartilham suas dores, obtendo reconhecimento de seus sofrimentos e podendo ser 

despossuídas da exclusividade dessa dor. Compreender o próprio corpo enquanto diádico é uma 

postura do sujeito que revela, também, uma ética do corpo: “Corpos diádicos existem uns para 

 
176 “J'ai effacé la seule culpabilité que je n’aie jamais éprouvée à propos de cet événement, qu'il me soit arrivé et 

que je n'en aie rien fait. Comme un don reçu et gaspillé. Car par-delà toutes les raisons sociales et psychologiques 

que je peux trouver à ce que j'ai vécu, il en est une dont je suis sûre plus que tout : les choses me sont arrivés pour 

que j'en rende compte. Et le véritable but de ma vie est peut-être seulement celui-ci : que mon corps, mes sensations 

et mes pensées deviennent de l'écriture, c'est-à-dire quelque chose d'intelligible et de géneral, mon existence 

complètement dissoute dans la tête et la  vie des autres. » 
177 “Illness presents a particular opening to becoming a dyadic body, because the ill person is immersed in a 

suffering that is both wholly individual-my pain is mine alone-but also shared: the ill person sees others around 

her, before and after her, who have gone through this same illness and suffered their own wholly particular pains. 

She sees others who are pained by her pain. Storytelling is one medium through which the dyadic body both offers 

its own pain and receives the reassurance that others recognize what afflicts it. Thus storytelling is a privileged 

medium of the dyadic body.” 
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os outros: existem com o objetivo de descobrir o que significa viver para outros corpos. O corpo 

diádico é uma realidade vivida, não simplesmente um ideal ético conceitual” (1995, p. 37). 

Essa ética pode ser observada em Ernaux e Schneck quando declaram, nas próprias 

obras e entrevistas, uma necessidade de transmitir o que foi vivido, um dever que precisam 

cumprir como escritoras e como mulheres. Em Dix-sept ans, logo de início, a autora-narradora 

faz referência à L’événement, quando Ernaux fala da solidão das mulheres que abortam: 

Essa solidão foi vivida por ela em 1964. Tinha vinte e três anos. Na 
época, abortar era um crime punido pela lei. Diz ter procurado nas 
bibliotecas obras nas quais a heroína queria abortar. Ela esperava 
descobrir uma voz amiga na literatura, nada encontrara. Nos romances, 
a heroína estava grávida e em seguida não estava mais, a passagem entre 
os dois estados permanecia sempre elíptica. A ficha “Aborto” da 
biblioteca identificava apenas revistas científicas ou jurídicas, tratando 
do assunto pelo ângulo da criminalidade. (2015, p. 13-14)178 

 

Schneck remete ao momento da narrativa de Ernaux quando a autora-narradora buscava 

um modo de abortar clandestinamente e procurou primeiro na literatura por obras que 

abordassem esse drama, mas se deparou somente com o silêncio sobre o assunto. Essa 

necessidade pode ser compreendida também em termos de responsabilidade, como um modo 

de “guiar outros que os seguirão”, nas palavras de Frank (1995, p. 17), contadores de história, 

“procuram não fornecer um mapa que possa guiar os outros – cada um deve criar o seu próprio 

–, mas sim testemunhar a experiência de reconstruir o seu próprio mapa. Testemunhar é um 

dever para com o senso comum e para com os outros”179. Ao dar testemunho de sua experiência, 

o contador de histórias oferece ferramentas possíveis para que aqueles que leem ou escutam 

possam criar seus próprios mapas, o que parece ter sido a busca de Ernaux quando recorre à 

literatura para melhor compreender sua situação em 1964. 

Schneck, em sua obra chama, igualmente, a atenção para as reações negativas após a 

publicação de L’événement, relembrando o caso em que um jornalista acusou a narrativa de ser 

nauseante, o que se resume pela declaração que faz a seguir: “O aborto não é um assunto bonito 

para a literatura. É uma guerra que se atravessa, entre a vida e a morte, a humilhação, a vergonha 

e o remorso. Não, não é um assunto bonito.” (2015, p. 14)180, permanecendo “à margem da 

 
178« Cette solitude, elle l’a vécue en 1964. Elle avait vingt-trois ans. A l’époque, avorter était un crime puni par 

loi. Elle dit avoir cherché dans les bibliothèques des ouvrages dans lesquels l’héroïne voulait avorter. Elle espérait 

découvrir une voix amie dans la littérature, n’avait rien trouvé. Dans les romans, l’héroïne était enceinte puis ne 

l’étais plus, le passage entre les deux états restait toujours elliptique. La fiche « Avortement » de la bibliothèque 

ne recensait que des revues scientifiques ou juridiques, traitant du sujet sous l’angle de la criminalité. » 
179“[…] to guide others who will follow them. They seek not to provide a map that can guide others -each must 

create his own-but rather to witness the experience of reconstructing one's own map. Witnessing is one duty to the 

commonsensica l and to others.” 
180 « L’avortement, ce n’est pas un beau sujet de littérature. C’est une guerre que l’on traverse, entre la vie et la 
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literatura” (2015, p. 14)181, ainda quando legalizado. Mesmo assim, escolhe narrar esse assunto 

considerado “nauseante” como temática de seu livro, uma escolha que pode ser compreendida 

na dinâmica do corpo diádico, que é afetado e decide afetar os outros, entrelaçando-se à 

narrativa de Ernaux e a outras narrativas sobre a temática. 

As narrativas em questão relatam experiências de sofrimento que modificam os corpos 

que passam por elas, marcando-os para sempre, e marcando também aquele que recebe essas 

histórias de vida. Diferentemente de ferimentos de doenças consideradas uma “fatalidade do 

destino”, a marca deixada pelo aborto, sobretudo o aborto clandestino, deve ainda ser 

escondida, silenciada, gerando um sofrimento – o que se reflete pelo silêncio na literatura 

apontado por Ernaux, algo que só vem realmente se transformando nas duas últimas décadas. 

Outra proximidade das narrativas que pode ser compreendida dentro da ética do corpo diádico 

está na contraposição à invisibilidade do tema, como faz Ernaux quando expõe seu corpo para 

que seja dissolvido nos outros.  

O aborto é, em sua obra, um momento de morte e renascimento – “[d]urante anos, a 

noite do dia 20 para o dia 21 de janeiro foi um aniversário” (ERNAUX, 2011, 318)182, dia do 

procedimento – posição dupla ocupada também por sua escrita, cuja realização é ao mesmo 

tempo dissolução. Por mais que classifique o acontecimento como “indizível”, Ernaux o torna 

pouco a pouco comunicável, ao longo da narrativa e por suas estratégias metatextuais. Quando 

questionada sobre o processo dessa escrita, a autora dá a seguinte resposta: 

Foi um momento violento, mergulhei no fundo de minha memória, não no 

sofrimento, mas na exaltação. Eu disse a mim que era necessário enfrentar 

essas histórias de mau gosto e de agulhas de tricô, porque o que aconteceu 

deve ser escrito. Então, certamente, há passagens que foram mais duras que 

outras. A expulsão do feto, ou principalmente, como eu digo, do “pequeno 

nadador”, da “bonequinha indiana”, é uma cena impressionante que eu nunca 

havia contado. Mas calar-se é calar sua própria realidade de mulher e se 

acomodar sob a dominação masculina do mundo. (2003, p. 445)183 

 

Assim como o momento foi violento, a escrita de L’événement também é, por vezes, 

violenta. Assume nunca antes ter contado a cena de expulsão do feto, afirmando ter sido 

 
mort, l’humilation, l’opprobre et le regret. Non, ce n’est pas un beau sujet. » 
181 « il est toujours en marge de la littéra ture » 
182“Pendant des années, la  nuit du 20 au 21 janvier a été un anniversaire.”  
183 “Ce fut un moment violent. J'ai plongé au fond de ma mémoire, non pas dans la souffrance mais dans 

l'exaltation. Je me suis dit qu'il fallait passer outre ces histoires de m auvais goût et d'aiguilles à tricoter, car ce qui 

a eu lieu doit être écrit. Alors, bien sûr, il y a des passages qui ont été plus durs que d'autres. L'expulsion du fœtus, 

ou plutôt, comme je le dis, du « petit baigneur », de la « petite poupée indienne », est une scène impressionnante 

que je n'avais jamais racontée. Mais se taire, c'est taire sa réalité de femme et se ranger sous la domination 

masculine du monde.” 
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necessário, para não se acomodar do lado da “dominação masculina do mundo”, o que pode ser 

compreendido em seu aspecto político, mas, igualmente, no papel do contador de histórias, de 

poder curar os outros, ou criar meios para essa cura, ao compartilhar e criar vínculos empáticos.  

Arthur W. Frank (1995, p. 75) postula que “o contador de uma história de enfermidade 

busca aprender o verdadeiro nome da doença”184. Um processo similar pode ser indicado no 

texto de Ernaux quando nomeia o feto como “pequeno nadador” ou “boneca indiana”, ou ainda, 

quando escreve, logo após narrar a expulsão do feto no sanitário, tendo puxado a descarga: 

“[n]o Japão, chamam os embriões abortados de “mizuko”, filhos da água” (2011, p. 309)185. As 

diferentes nomeações sugerem a própria busca da autora-narradora por nomear aquilo que, 

mesmo tão pequeno, lhe causara todo esse sofrimento, sendo o feto abortado a representação 

metonímica de toda a experiência traumática. 

Quando Ernaux define seu aborto como “uma experiência humana total, da vida e da 

morte, do tempo, da moral e do interdito, da lei, uma experiência vivida de um extremo a outro 

através do corpo” (2011, p. 318-319)186, deixa transparecer que, por mais que possa transmitir 

essa experiência por palavras, continua sendo uma experiência corporal, a experiência de um 

sujeito no mundo. Essa definição evoca as diferentes narrativas aqui mobilizadas, uma vez que 

são todas histórias vividas através do corpo, como quando Nathalie Carron-Lanzl descreve seu 

segundo aborto, no hospital: 

Um dia antes da intervenção, ela se instalou. Uma cuidadora ocupada 

lhe entregou vários comprimidos para tomar com algumas horas de 

intervalo, sem explicar as consequências. À noite, fortes dores 

abdominais a tomaram, de uma intensidade virulenta, até se tornarem 

insuportáveis. Não conseguia aliviá-las, nem pela respiração nem por 

qualquer outra técnica de relaxamento. 

Atormentada e tremendo, tentou sair da cama. Tomada por tonturas, 

chegou com dificuldade ao banheiro onde se agarrou e vomitou várias 

vezes. Os sangramentos acentuaram seu desamparo. Exausta, reuniu 

suas forças e deixou o cômodo, segurando as paredes. Sentiu como se 

estivesse desmoronando-se, afugentou esse pensamento como uma 

premonição cruel, temendo que tudo desmoronasse com ela. Inclinada 

sobre si mesma, arrastou-se pelo corredor. A atrocidade e a rigidez das 

contrações espasmódicas atrasaram o acesso ao pessoal do serviço. Ali, 

uma enfermeira, visivelmente contrariada por ouvi-la pedir um jeito de 

aliviar suas enfermidades, obrigou-a a voltar para o quarto e esperar ali 

até o dia seguinte. (2015, p. 50-51)187 

 
184“the teller of an illness story seeks to learn the true name of thedisease”  
185 « Au Japon, on appelle les embryons avortés « mizuko », les enfants de l’eau » 
186 « une expérience humaine totale, de la vie et de la mort, du temps, de la morale et de l’interdit, de la loi, une 

expérience vécue d’un bout à l’autre au travers du corps » 
187« La veille de l’intervention, elle s’y installa. Une soignante affairée lui remit, sans donner d’explications sur 

leur incidence, plusieurs cachets à prendre à quelques heures d’intervalles. Dans la soirée, de violentes douleurs 
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 As atitudes e sensações de seu corpo são rememoradas para que possa contar a história 

do que foi viver esse segundo aborto. Quando escreve temer que se ela desmoronar, tudo 

desmoronará consigo, sugere a imagem desse corpo que não se faz apesar do espaço, mas no 

espaço. Ao compartilhar o sofrimento físico das dores, vômitos, sangue e tontura, expõe seu 

corpo pela escrita, como escreve Ernaux, revisitando as feridas dessa experiência de extremos, 

para transpô-las em uma narrativa  

Em Ravages, quando Thérèse busca um modo de abortar, Leduc escreve o momento 

como uma espécie de troféu ambíguo que a faz se sentir viva, algo parecido é também 

manifestado por Ernaux ao declarar ter vivido “algo de indizível e de uma certa beleza” (2011, 

p. 277) 188. A personagem-narradora de Leduc sente um orgulho de viver tal provação sozinha, 

no momento em que sai da casa da “fazedora de anjos”: 

Era uma experiência e eu estava orgulhosa de ser uma amazona. Era 
suficiente decidir-se, era suficiente tomar um pouco de ar para se tornar 
uma mulher que pode ganhar montes de ouro. Enchia o peito, olhava-
me nos espelhos. Cria-me irresistível. Ia sozinha, sentia-me ligada às 
mulheres sobre as confissões que se faz às cinco horas, nos salões de 
chá, que elas aguentaram tudo, que nada as destruíram. Rio seus risos 
gordos em uma passagem fechada. Era suficiente comprimir as nádegas 
para sentir o sexo que mata. (2013, p. 435)189 

 

A solidão da experiência para ela se transforma em confiança em si mesma, tendo a 

personagem-narradora, até então, sempre associado sua vida a uma relação amorosa e 

perseguição do outro. Segundo conta, precisa retornar quatorze vezes à “fazedora de anjos”, e, 

somente após quatro meses e meio de gravidez, encontra outro endereço, do qual sai 

enfraquecida, como “um animal doente que quer se esconder” (2013, p. 466)190 e vai procurar 

abrigo na casa de sua mãe, que a leva ao hospital.  

 
abdominales la saisirent, d’une intensive virulence, jusqu’à devenir insoutenables. Elle ne put les soulager, ni par 

la respiration ni par toute autre technique de relaxation. 

Désemparée et frissonnante, elle tenta de se lever du lit. Prise de vertiges, elle atteignit avec difficultés les toilettes 

où elle se cramponna et vomit à plusieurs reprises. Des saignements a ccentuèrent son impuissance. Épuisée, elle 

rassembla ses forces et sortit de la pièce en se tenant aux murs. Lui vint la  sensation de tomber en ruine, elle la  

chassa comme une cruelle prémonition, craignant qu’avec elle tout ne s’effondre. Recourbée sur elle-même, elle 

se glissa dans le couloir. L’atrocité et la  raideur des crispations spasmodiques retardaient la  possibilité d’accéder 

au bureau du personnel. Là, une infirmière, visiblement agacée de l’entendre demander un moyen d’atténuer ses 

maux, lui imposa de retourner dans la chambre et d’y attendre jusqu’au lendemain. » 
188 “quelque chose d’indicible et d’une certaine beauté”  
189« C’était une expérience et j’étais fière d’être une amazone. Il suffisait de faire le saut, il suffisait de se faire 

mettre un peu d’air pour devenir une femme qui peut gagner des tas d’or. Je bombais le torse, je me regardais dans 

les glaces. Je me crus irrésistible. J’allais seule, je me sentais liée aux femmes sur le retour qui se raconte à cinq 

heures, dans les salons de thé, qu’elles sont sorties de tout, que rien ne les a démontées.  Je ris leur rire gras dans 

un passage clouté. Il suffisait de serrer les fesses pour sentir le sexe qui tue. » 
190 « une bête malade qui veut se cacher » 
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Em La Bâtarde, Leduc retoma o texto de Ravages em diferentes momentos, voltando 

também ao aborto, narrado de modo fragmentado, interrompendo abruptamente a narrativa de 

sua complicada relação com Gabriel: “O sangue não correu mais. Não queria ficar com a 

criança. Às vezes contava a Gabriel minha procura, às vezes não. Homem curioso: continuava 

a se controlar e queria a criança” (LEDUC, 2016, p. 375)191. Diferentemente de Ernaux, que 

também primeiro recorre à ficção para narrar seu aborto, na narrativa autobiográfica de Leduc 

o aborto aparece de modo mais alusivo e elíptico, com menos detalhes e mais voltado para a 

recuperação após a saída da clínica, na casa de sua mãe, em fragmentos que são cortados por 

sua relação com o dinheiro, afirmando a recusa de aceitar que sua mãe gastasse com ela, mesmo 

quando passava por necessidades devido à fragilidade corporal. Cabe ressaltar, sobre a 

diferença dos detalhes na narrativa, o momento de publicação, uma vez que as duas obras de 

Leduc datam de antes da legalização do aborto, já a segunda narrativa de Ernaux, L’événement, 

foi publicada posteriormente. 

Dentre essas escritas e reescritas, um ponto que aproxima as quatro obras (Ravages, 

1955; La Bâtarde, 1964; Les Armoires Vides; e L’événement, 2000) é a posição social das 

autoras e narradoras que interfere, de algum modo, na vivência da experiência. Violette Leduc, 

à margem por ser bastarda e oriunda da classe dominada, fato este que compartilha com Ernaux. 

Em Les Armoires Vides, a autora narra o aborto como uma culminação da marginalização social 

de Denise Lesur, a personagem-narradora. Como o aborto é a experiência que fecha a obra, a 

personagem-narradora de Ravages também parece viver o aborto como uma culminação de seus 

sofrimentos e abandonos. Nas narrativas de Leduc, a posição marginalizada da narradora 

também é constantemente destacada, sua dificuldade de se reconhecer em um gênero (gender), 

sua relação difícil com a própria aparência, tendo escrito recorrentemente sobre sua feiúra. 

Assim, apesar de não realizar a mesma leitura social que Ernaux explora em seus livros – 

intimamente ligados ao pensamento da sociologia – o aborto também aparece como mais um 

dos signos que a separam da sociedade. 

Na obra de Schneck, a consciência de sua gravidez indesejada vem acompanhada da 

constatação de como a diferença corporal entre homens e mulheres pode agir, fazendo-a sentir-

se como que apanhada por uma armadilha fisiológica, em suas palavras: “Que eu sou uma 

menina e não um menino, me prende novamente” (2015, p. 41)192. Ela utiliza o verbo, em 

francês, ratrapper, que significa alcançar ou agarrar novamente aquilo que se acreditava 

 
191« Le sang ne coula plus. Je ne voulais pas garder l’enfant. Tantôt je disais à Gabriel mes démarches, tantôt non. 

Curieux homme : il continuait à  se contrôler et il voulait l’enfant  » 
192"Ce que je suis, une fille et pas un garçon, me ratrappe" 
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distante. Ernaux faz uso do mesmo verbo para se referir a sua situação, porém focando em sua 

origem social, na seguinte construção “j’étais ratrapée par le cul”, cuja tradução mais próxima 

poderia ser “o sexo me fez voltar à minha origem” (2011, p. 280). Schneck sente a armadilha 

de seu corpo de mulher, que a impede de fazer amor livremente. Ernaux, embora também 

destaque a diferença dos corpos, situa a classe como a grande armadilha, da qual o aborto é a 

solução. Mesmo que diferentemente, o ato sexual aparece como algo que não deveriam ter sido 

feito, pelo que terão de pagar com seu corpo. Igualmente, possuírem um “sexo feminino”, quer 

dizer, ter um corpo “de mulher” aparece como uma consciência que só se tem plenamente a 

partir da vivência da gravidez indesejada, como uma constatação inseparável de restrições. 

Eu tinha um corpo de mulher, era novo, eu ainda não sabia que esse 

corpo limita gestos, movimentos, liberdades, impõe regras. Ele não te 

pertence inteiramente, pode se tornar de um outro. Senti-me traída por 

ele. Ele me tomava minha liberdade (SCHNECK, 2015, p. 53)193 

 

Mesmo a criação igualitária que a autora-narradora de Dix-sept ans recebera – como   

insiste na obra – não fora capaz de modificar certas desigualdades: 

Fui criada assim: meninos e meninas são iguais. Sou tão livre quanto 

meu irmão, minha mãe é tão livre quanto meu pai. Acredito que tenha 

sido sua escolha não exercer sua liberdade. Está errado. Ela não é livre, 

mas trancada em seu passado. Não estou livre para fazer amor. Estou 

grávida e não quero. 

Vou fazer a prova do bac em um mês. Eu estou grávida. Estou  com 

medo. (2015, p. 41-42)194 

 

Ainda que tenha sido criada para ser tão livre quanto seu irmão, não possuem o mesmo corpo 

e não se espera socialmente o mesmo de uma mulher e de um homem.  À mulher é, por exemplo, 

deixado o cuidado com a contracepção, quando as pílulas se tornam legalizadas e normalizadas. 

Ademais, é na mulher que é incutido o desejo da maternidade como realização pessoal e social 

– como abordado no terceiro capítulo. Assim, ainda que afirme o desejo de interromper a 

gravidez – “Não tenho dúvidas. Não há hesitação. Não tem um filho para chegar” (2015, p. 44-

 
193« J’avais un corps de femme, c’était nouveau, je ne sava is pas encore que ce corps limite gestes, mouvements, 

libertés, impose des règles. Il ne vous appartient pas entièrement, peut devenir celui d’un autre. Je me suis sentie 

trahie pas lui. Il m’a dépossédée de ma liberté. » 
194 « On ma enlevée ainsi les garçons et les filles sont à égalité. Je suis aussi libre que mon frère, ma mère est aussi 

libre que mon père. Je crois que c’est son choix de ne pas exercer sa liberté. C’est faux. Elle n’est pas libre mais 

enfermée dans son passé. Je ne suis pas libre de faire l’amour. Je suis enceinte et je ne le veux pas. 

Je passe mon bac dans un mois. Je suis enceinte. J’ai peur. » (SCHNECK, 2015, p. 41-42) 
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45)195 – A experiência não é inofensiva, deixando marcas na autora-narradora e interrogações 

sobre essa escolha que teve de fazer tão cedo em sua vida. 

As obras dessas quatro autoras exploram diferentemente o aborto, assim como a 

vivência de cada uma é revestida de singularidade. Em Leduc, ele é uma das partes que 

compõem o todo de sua obra e, apesar de não o abordar longamente como as outras, é bem 

detalhista em sua ficção com relação aos momentos no hospital. Vale lembrar que assina o 

manifesto de 1971 das mulheres célebres que afirmam ter abortado, declarando também fora da 

literatura a realização do ato. Ernaux, por sua vez, espera até 2000 para narrar o acontecimento, 

que apesar de revelado desde o início da obra, mantém-se em suspenso enquanto narra sua 

busca por uma solução, retratando as diferentes dimensões mobilizadas: a interação com a 

origem social, a solidão da experiência, a falta de informações, o momento de provação do 

“eu”, o medo do julgamento e da condenação e a violência física e psicológica vivida por seu 

corpo desde a descoberta até a internação num hospital público. Em Dix-sept ans, a narrativa 

da experiência atinge bem aquilo que a autora propõe: o ato de quebrar o silêncio, uma vez que 

a legalização não destitui o aborto de outras condenações, e contar sua vivência, demonstrando 

como, apesar de nunca ser um ato “nem banal, nem confortável” (SCHNECK, 2015, p. 15)196, 

o aborto não precisa significar uma violência física e um risco de morte, afirmando-o enquanto 

um direito que deve ser preservado. Carron-Lanzl escreve sobre suas feridas, mas também sobre 

toda a luta pela legalização do aborto e avanço dos direitos reprodutivos na França. Em certo 

sentido, Schneck e Carron-Lanzl também realizam uma reescrita da experiência, não da sua ou 

das outras autoras, mas a reescrita do que pode ser a realização de um aborto, quando legalizado 

e/ou assistido pelo Estado. 

Essas narrativas revelam como a questão do aborto não se limita a uma classe social, 

idade ou permissão jurídica, tampouco o silêncio que se impõe às mulheres que abortaram diz 

respeito apenas à vigência de uma interdição da lei. A experiência vivida por Leduc e Ernaux 

foi provavelmente mais violenta e solitária, pois, apesar de serem mais velhas do que Schneck 

e Carron-Lanzl, ocorreu numa França anterior a 1968, ainda extremamente conservadora, 

quando a própria necessidade de um aborto já passava por uma dupla condenação, a primeira 

de se ter exercido a sexualidade livremente e a segunda por não corresponder à idealização da 

maternidade (MONTÉMONT, 2015). No entanto, a narrativa de Schneck não perde sua validez, 

pois representa a continuação dessa história não contada, a das mulheres que se submeteram a 

 
195 « Je n’ai aucun doute. Il n’y a pas d’hésitation à avoir. Il n’y a pas d’enfant à venir »  
196 “ni banal, ni confortable” 
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abortos, clandestinos ou não, não apenas na França – onde a legalização permite um discurso 

mais livre sobre o assunto – mas também nos diferentes países em que têm de lidar com as mais 

diversas condições e lutar continuamente pela garantia de seus direitos, pois como afirmou 

Ernaux em entrevista à L’humanité (2000): “Sempre estive convencida de que nada estava 

ganho para as mulheres”197. A obra de Carron-Lanzl, com seu estilo que integra suas vivências 

à de outras mulheres francesas e alhures, faz eco a essa afirmação de Ernaux, pois demonstra 

como a lei Veil foi apenas o início legal da história de um direito e que apenas a lei não é capaz 

de garantir plenamente sua realização. Sendo assim, essa transmissão, através do ferimento, da 

dor, da ruptura e do deslocamento do corpo social, permite evidenciar as diferentes nuances da 

vivência do aborto, que a partir das obras são retiradas das sombras do indizível e ficam 

registradas na escrita, como um modo de (re)escrever a história das mulheres.  

 Ao entrelaçar seus corpos pelas narrativas, essas autoras podem ser situadas como 

herdeiras de outras que anteriormente buscaram, igualmente, reconstruir a trama sufocada e 

danificada. Isto posto, a ligação estabelecida entre elas ocorre em uma dialógica da ética do 

corpo diático dos contadores de histórias. É por esse viés que proponho a compreensão dessas 

narrativas a partir da ideia de (est)ética do ferimento, aparando-se das questões trazidas por 

Frank (1995) sobre o narrador ferido para compreender essas vozes cuja afinidade é tecida entre 

corpos vivos que sofreram e rememoram, no ato e na escrita. São obras capazes de perturbar o 

discurso dominante ao emergirem das suas fissuras, ao darem a ver o inquietante, aquilo que 

incomoda, desconcerta e, por isso, deveria permanecer escondido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
197 “J’ai toujours été persuadée que rien n’était gagné pour les femmes.”   
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6. Entre o indizível e a necessidade de dizer 

 

 Foi discutido até aqui quem são os sujeitos dessa literatura que se faz pela transmissão 

e costura da escrita de experiências vividas. Como, segundo Jacques Hassoun (1996), portamos 

todos uma história singular, no seio da História, sendo dela depositários e transmissores, neste 

capítulo explorarei a dimensão singular dessa transmissão, com o objetivo de situar o status 

atribuído ao vivido quando ele se torna narrativa. As experiências de aborto, narradas pelas 

obras analisadas, são experiências de violência, solidão e ruptura, de modo que delas se 

depreendem dimensões traumáticas e melancólicas. Não se trata de afirmar que a vivência de 

um aborto em si será sempre traumática, podendo essa dimensão ser oriunda precisamente da 

clandestinidade e as violências que ela impõe, ou do processo de subjetivação posterior – 

quando o ato é confrontado com sua significação social e, por isso, julgado e condenado.  

 O momento pós-guerras do século XX evidenciou o olhar da literatura europeia para as 

existências individuais e seus aspectos relegados, pois quando qualquer ideal de um futuro 

promissor se vê em destroços, resta apenas o presente, o aqui e agora. O sujeito, perdidas suas 

esperanças, busca se equilibrar no tempo fugidio do presente e estabelecer sua singularidade, 

levando-o a uma volta para o passado, com o objetivo de compreender sua trajetória e recusar 

o esquecimento. Nas escritas referenciais, essa tendência da literatura se revela em narrativas 

que posicionam o “eu” como produtor de um discurso sobre seu meio de origem e experiência. 

Uma das contribuições para essa emergência está na retomada pela literatura do sujeito, 

compreendendo-o não como uma totalidade, mas como um vislumbre, uma instância narrativa 

instável que se afasta do eu rousseauniano – que inaugura a autobiografia moderna. Para alguns, 

essa percepção impediria a própria existência da autobiografia, uma vez que o “eu” do passado 

está para sempre perdido e sua reconstituição passa por um processo de construção narrativa 

apoiada pela memória, criando um “eu” do texto que não é idêntico nem ao do passado, nem 

ao autor. As obras recentes em que o autor ocupa a posição de narrador e personagem buscam 

formas de contornar essa instabilidade, às vezes indo contra a tendência à ficcionalização – no 

sentido de imaginação – outras vezes jogando com elas.  A implicação da afirmação, mesmo 

que implícita, “isso realmente aconteceu assim” convida a pensar essas obras também em um 

espaço que excede, mas não abandona, a literatura, em um estreito diálogo com a história, a 

política, a sociologia, o direito e outros campos das ciências humanas que se empenham em 

compreender o sujeito na sociedade.  
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 As vivências de abortos podem ser, nessa perspectiva, experiências traumáticas quando 

simbolizam uma perda (não necessariamente do filho, mas também daquela que se era antes) 

ou ruptura (um acontecimento que muda a vida por seu peso, clandestinidade ou violência), 

ambas desencadeando escritas que manifestam aspectos melancólicos e/ou iniciáticos – este no 

sentido de a experiência tomada como um rito de passagem. Ademais, a experiência, como 

situado desde o início desta tese, traz à tona questões relacionadas à maternidade, não só das 

autoras enquanto mães, mas também da ligação delas com suas próprias mães. À vista disso, 

proponho uma reflexão sobre o conceito de trauma, para discutir a necessidade da escrita, em 

alguns casos também reescrita, da experiência. Em seguida, a noção de melancolia se faz 

necessária para, mais adiante, se pensar como são escritas a relação com a mãe e as experiências 

de ruptura e iniciação. 

 

 

6.1 (Re)escrever o trauma 

 

As teorias do trauma, atualmente, não pertencem mais ao domínio exclusivo da 

psicanálise, compreendando um campo interdisciplinar e multidisciplinar que envolve 

discussões de áreas como a história, sociologia, filosofia, literatura e estudos feministas. O 

termo “trauma”, de raiz indo-europeia, foi herdado do conceito da medicina, fazendo, 

originalmente, referência a uma forma de invasão ou golpe por um agente físico externo contra 

outro corpo que será ferido. O psicanalista Paulo Endo (2013) defende que pensemos nas 

diferentes possibilidades de conceituação do termo sem nos esquecer dos danos sociais e 

políticos que interferem e agem na gênese daquilo que será considerado traumático. Segundo 

Nestrovski e Seligmann-Silva (2000), o termo pode significar tanto “friccionar”, “triturar” e 

“perfurar”, quanto “suplantar” ou “passar através”. Sandra Berta (2015, p. 26, grifo da autora) 

propõe que sua elaboração depende de algo que permita “a função da passagem, que algum 

elemento se apresente como passador do que pode ter sido uma experiência inassinalável”. 

Ainda segundo a psicanalista, o “trauma” e sua temporalidade, em Freud e Lacan, devem ser 

pensados em associação com o conceito de nachträglich, o après-coup, significando a 

posteriori, “posterior”, “tarde”, “depois” ou “após”. Para que exista um a posteriori é 

necessário um a priori, um anterior, assim como uma experiência de ruptura que os separa. O 

termo alemão nachträglich fora mobilizado por Freud para dar conta de uma temporalidade 

paradoxal, podendo ser lido, segundo Pablo Peusner (2009, p. 101), de duas maneiras: 
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pode indicar que o sujeito continua portando certo evento do passado 
até o presente – isto é, certa tensão para frente, certa tensão para o futuro 
– e também pode indicar que o sujeito volta ao passado para encontrar-
se com o evento – ou, o que é equivalente, que o sujeito traz o evento 
do passado para o presente, futurizando-o.  

 

 Tal noção remete à escrita da experiência em ambas as acepções, pois aquele que 

escreve porta em si o peso do acontecimento e a ele volta para buscar transmiti-lo. Essa 

transmissão é, em si, o obstáculo, uma vez que a experiência traumática é da ordem do 

inassimilável pois, nas palavras de Sandra Berta (2015, p. 131), “o que não entra no comércio 

associativo das representações, porque excedeu o que podia ser acolhido nelas, torna-se 

insuportável e faz índice de inominável”. Segundo Cathy Caruth (1996), o trauma pode ser 

definido enquanto uma experiência pessoal fulminante ou de uma catástrofe, cuja reação só 

aparecerá mais tarde, normalmente marcada por alucinações relacionadas ao vivido. Desse 

modo, o acontecimento traumático é, ao mesmo tempo, fixação e incapacidade de tradução, de 

se alcançar a última palavra sobre os instantes traumáticos que se perpetuam na repetição da 

sua falta de representação. 

A noção de trauma remete, em suas diferentes acepções, a um ferimento vivido pelo 

corpo e pelo espírito, um não podendo ser realmente separado do outro. Jean Laplanche e Jean-

Bertrand Pontalis (1998, p. 115) definem o trauma enquanto “acontecimento da vida do sujeito 

que se define por sua intensidade, a incapacidade na qual o sujeito se encontra de responder 

adequadamente, a confusão e os efeitos duráveis que ele provoca no organismo psíquico” 198. 

A representação do trauma se tornou assunto de diferentes narrativas, sobretudo após a Segunda 

Guerra Mundial, com obras dos sobreviventes da Shoah e seus descentes. A escrita do trauma 

se manifesta como uma urgência da qual nasce a necessidade de transmitir a história ao outro, 

num processo terapêutico de repetição pois, como afirma Shoshana Felman (1992, p. 69), dizer 

“implica uma confirmação da hegemonia da realidade e uma re-externalização do mal que 

afetou e contaminou a vítima do trauma” 199. Este seu paradoxo: sua transmissão é ao mesmo 

tempo necessária ao sujeito, que dele precisa quer se desvencilhar, e impossível, pois o trauma 

é precisamente aquilo que não se deixa apreender. Escrever o trauma é, desse modo, desafiar o 

impossível da representação, demandando-se do sujeito a submersão na experiência traumática 

 
198 « Événement de la vie du sujet qui se définit par son intensité, l’incapacité où se trouve le sujet d’y répondre 

adéquatement, le bouleversement et les effets durables qu’il provoque dans l’organisme psychique » 
199 “entails a reassertion of the hegemony of reality and a re-extemalizing of the evil that affected and contaminated 

the trauma victim” 
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para que possa dela sair, tornando-se capaz de exercer um maior controle sobre suas lembranças 

e de restabelecer sua ligação com a humanidade. 

Na narrativa de Carron-Lanzl, quando escreve sobre o primeiro aborto da autora-

personagem – momento em que aos dezesseis anos é confrontada com a decisão pela IVG por 

não sentir ser possível outra solução – não há muitos detalhes sobre o desenrolar do processo 

desde a ciência da gravidez até o procedimento, quando comparamos com o relato posterior na 

obra das outras duas IVGs. A situação vivida pela autora-personagem é narrada de modo 

lacônico, assumindo a ausência de algumas lembranças e a nebulosidade dos acontecimentos 

em sua memória: “As etapas indispensáveis para ter acesso à IVG se passaram rapidamente, 

sem que ela guardasse qualquer lembrança do exame de sangue ou do ultrassom. Esses 

vislumbres pareciam esfumaçados por um manto de névoa. Uma nuvem, impenetrável, 

envolveu o mundo” (2015, p. 22)200. Cathy Caruth (1996) sublinha, igualmente, essa 

temporalidade inerente ao trauma, marcada pela repetição da cena que simboliza uma ruptura 

na experiência do tempo, impedindo a rememoração linear, uma vez que a experiência é 

integrada mais enquanto repetição da cena de ruptura, do que realmente compreendida. 

Na ocasião, conta ter sido recebida por um médico seco e distante que lhe informa sobre 

o prazo de reflexão de sete dias (suprimido da lei, como aponta a autora, em 2015) e lhe entrega, 

entre outros papéis, um informe sobre a possibilidade de ter a criança e colocá-la para adoção 

– ideia que lhe parece absurda. Ainda antes do dia marcado para a intervenção, a autora escreve 

que a personagem, ironicamente, lê em uma mesa da escola, escrito com canetinha preta um 

texto que se pretende escrito por um feto abortado, “as palavras desenhando o rosto de uma 

criança até que desapareça. Palavras escolhidas para criar e destilar a ideia de culpa e 

infanticídio, para que o veneno da culpa, injetado, introduza-se, faça seu caminho, belisque e 

corroa o espírito” (2015, p. 23). Estas palavras são reproduzidas pela autora: 

Meus pais me chamaram à vida hoje. Minhas primeiras artérias 
aparecem e meu corpo está se formando muito rapidamente. Eu já tenho 
boca. Meu coração começa a bater. E com aquele coraçãozinho, eu já o 
amava. Não tenho ideia de porque mamãe está tão preocupada. Meus 
braços e pernas estão começando a crescer. Eu me alongo e me estico. 
Dedos crescem em minhas mãos. Mamãe só descobriu hoje que eu 
estou aqui. Agora, é certo, sou uma menina. 

Todos os meus órgãos estão emergindo. Eu posso sentir a dor. Eu tenho 
cabelo e sobrancelhas. Meus olhos estão formados há muito tempo, 
embora minhas pálpebras ainda estejam fechadas. Meu coração está 
batendo lindamente. Sinto-me protegida no ventre da mãe. Espero ver 

 
200« Les indispensables démarches à l’accès à l’IVG se suivirent dans un bref délai, sans qu’elle ne garde aucun 

souvenir de prise de sang ou d’échographie. Ces entrevues semblaient enfumées d’une nappe de brume. Un nuage, 

impénétrable, enrobait le monde. » 
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a luz do dia. Hoje minha mãe me matou. Ela me abortou. Jamais verei 
o dia ou o rosto de mãe que amei desde o primeiro dia. Ela não me quis. 
(2015, p. 23-24)201 

 

Carron-Lanzl afirma, igualmente, ter reencontrado o mesmo texto em sites na Internet 

contra a realização de abortos202. O texto se apresenta como um relato em primeira pessoa que 

quer gerar comoção e identificação, atribuindo discurso a um feto abortado e criando, assim, a 

ilusão de que seria uma vida consciente no mesmo nível de um sujeito já formado. A criança 

fictícia que fala pode dar o relato não só de sua vida e do sentimento de rejeição, mas de sua 

morte, equiparada a um assassinato. São palavras fortes que vão ao encontro da concepção 

cristã da vida, em uma distorção que apela por uma empatia por um ser que mesmo não nascido 

poderia ser considerado enquanto um humano racional. Além do comentário que introduz a 

reprodução dessas palavras, a autora não comenta mais demoradamente seu conteúdo. No 

entanto, ao narrar ter se deparado com ele e ter continuado seu caminho, sem mudar sua decisão, 

fica subentendida também sua oposição. A citação desse discurso, recontextualizando-o, age 

no mesmo título atribuído por Havercroft (2015) à função da citação na obra de Annie Ernaux 

– recurso recorrente da autora –, como um modo de colocar em questão certos discursos, 

denunciando e problematizando de forma indireta a violência que lhes é intrínseca. 

Barbara Havercroft (2005, p. 120) defende, igualmente, que as autoras francesas, ao 

escreverem sobre suas experiências que envolvem o trauma e a vergonha em obras 

autobiográficas, tornam-se agentes de suas vivências, podendo mudar seu próprio presente e o 

futuro, bem como, em alguns casos, o da coletividade: 

Assim sendo, as autoras do trauma reveem os episódios, lembranças e 
sintomas obsessionais do trauma que as afligem a fim de “trabalhá-las”, 
de transmutá-las. Desse modo, o ato autobiográfico consiste em um 
fazer discursivo, em uma escrita que é dotada de uma dimensão 
performativa, pois a narração do trauma se revela, igualmente, o meio 

 
201« Mes parents, aujourd’hui, m’ont appelé à la vie. Mes premières artères apparaissent et mon corps se forme 

très rapidement. J’ai déjà une bouche. Mon cœur commence à battre. Et avec ce petit cœur, je l’aimais déjà. Je ne 

sais pas du tout pourquoi maman se fait tant de soucis. Mes bras et mes jambes commencent à croître. Je m’étends 

et je m’étire. À mes mains poussent des petits doigts. C’est seulement aujourd’hui que maman a appris que j’étais 

là . Maintenant c’est sûr, je suis une fille. 

Tous mes organes se dessinent. Je peux sentir la  douleur. J’ai des cheveux et des sourcils. Mes yeux sont formés 

depuis longtemps, même si mes paupières sont encore fermées. Mon cœur bat magnifiquement. Je me sens 

protégée dans le sein de maman. J’espère voir le jour. Aujourd’hui, ma maman m’a fait mourir. Elle m’a avo rtée. 

Je ne verrai jamais le jour ni le visage de maman que pourtant j’aimais depuis le premier jour. Elle n’a pas voulu 

de moi. » 
202 Um dos sites conhecidos por se passar por um endereço que oferece apoio e informações sobre a IVG, porém, 

em verdade, culpabiliza e tenta convencer aqueles que buscam contato de não realizar a interrupção da gravidez,  

atuando de modo inconstitucional segundo a legislação francesa que torna crime entraves a abortos legais, é o 

www.ivg.net, que ainda hoje, em 2020, aparece como uma das primeiras buscas na plataforma de pesquisa Google. 

http://www.ivg.net/
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de agir sobre a própria vida, de alterá-la e de testemunhar, em certos 
casos, a violência secreta feita às mulheres. (grifo da autora)203 

 

Essa perspectiva encontra a de Annie Ernaux que, em “Littérature e Politique”, texto 

escrito em 1989, situa a literatura como uma forma de se tomar consciência da dominação e 

modificar a sociedade, ainda que sua eficácia não seja imediata, mas “lenta e silenciosa” (2011, 

p. 550)204. Como mostra Havercroft (2005), em artigo sobre a escrita do indizível em La honte 

[A vergonha] (1997) de Annie Ernaux, a autora aborda o tema da vergonha, não só nesta obra 

que recebe tal título, mas também em outras obras, como L’événement. Em La Honte, a autora-

narradora relata uma cena que marcara sua infância: quando seu pai em um acesso de raiva 

quase matou a mãe. A “vergonha” do título, além da associação direta ao ato violento do pai, é 

também relacionada à vergonha de seu meio familiar em comparação às famílias das outras 

meninas que frequentavam a mesma escola particular. Havercroft também aproxima a vergonha 

do trauma, sendo ambas experiências dos extremos, cujo significado não pode ser totalmente 

apreendido por quem vive no momento do acontecimento, impedindo também o indivíduo de 

agir expressamente. São vivências que atingem e perturbam o “eu”, provocando o silêncio e a 

perda da capacidade de dizer. Paradoxalmente, no entanto, o indizível dessas experiências 

demanda ser dito, como um modo de dar sentido à humilhação vivida. A cena de violência 

doméstica presenciada na infância é contrastada pela autora-narradora de La honte com o outro 

mundo, no qual também vive por frequentar uma escola particular: 

Sabia aquilo que, na inocência da escola particular, não deveria saber e 
que me situava de modo indizível no campo daquelas cuja violência, o 
alcolismo e o distúrbio mental alimentava nas narrativas concluídas por 
“é de todo modo lamentável ver isto”. (ERNAUX, 2011, p. 256, grifo 
meu)205 

 

Ernaux ressalta o indizível da experiência de trauma e vergonha narrada na obra, assim 

como faz em L’événement, na qual, como já explorado, relaciona sua experiência do aborto à 

sua classe social, tendo escrito: “Mas nem o ‘bac’, nem a graduação em letras puderam mudar 

a fatalidade da transmissão de uma pobreza cuja jovem grávida era, da mesma forma que o 

 
203« Ce faisant, ces auteures du trauma revoient les épisodes, les souvenirs et les symptômes obsessionnels du 

trauma qui les taraudent afin de les « travailler », de les transmuer. De cette manière, l’acte autobiographique 

consiste en un faire discursif, en une écriture qui est dotée d’une dimension performative, car la  narration du 

trauma s’avère également le moyen d’agir sur sa propre vie, d’y apporter des changem ents et de témoigner, dans 

certains cas, de la violence secrète faite aux femmes. » 
204“lente et silencieuse” 
205 « Je savais ce que, dans l’innocence sociale de l’école privée, je n’aurais pas dû savoir et qui me situait de façon 

indicible dans le camp de ceux dont la violence, l’alcoolisme ou le dérangement mental alimentaient les récits 

conclus par « c’est tout de même malheureux de voir ça  » 
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alcoólatra, o emblema” (2011, p. 280)206. É possível observar como o sentimento de fatalidade 

daquilo que vive é sublinhado pela autora em diferentes obras, o que condiz com a concepção 

da classe social enquanto marca de separação da qual não se pode desvencilhar completamente 

e que engendra experiências traumáticas e violentas. É notório também a repetição nos dois 

trechos do alcoolismo, outra paisagem comum de sua infância e adolescência por seus pais 

serem proprietários de um café-épicerie, frequentado por operários da região como espaço para 

socialização e consumo de bebidas alcoólicas. Seu modo de escrever sua experiência do aborto 

parece, desse modo, ecoar aquilo que escreve anteriormente em La honte: “Há isto aqui na 

vergonha: a impressão de que agora tudo pode te acontecer, que nunca haverá um fim, é preciso 

ainda mais vergonha” (2011, p. 258)207. 

Seu projeto de escrita comporta um relato de si e da formação de sua personalidade, 

com especial ênfase à influência do social, em uma escrita autobiográfica e, ao mesmo tempo, 

como defendo em minha dissertação de mestrado, ensaística, pois em Ernaux o indizível da 

escrita é também sua temática: 

a forma como escreve sobre sua experiência pessoal permite, 
igualmente, que redimensione a violência que sofreu ao torná-la 
comunicável, a partir de uma escrita que não se resume à narrativa de 
uma experiência, mas também incorpora a experiência de encontrar 
uma forma para escrever sobre o indizível. (PONTES, 2017, p. 42) 

 

A reescrita das experiências dolorosas é uma marca recorrente das obras de Ernaux. 

Além das mencionadas, podemos observar os pares Une femme/Je ne suis pas sortiede ma nuit 

e Passion simple/Se perdre, que abordam respectivamente o Alzheimer da mãe e a ruptura com 

um amante, ou mesmo La place/La honte que tratam da relação da autora com seu meio de 

origem e com seus pais. O aborto, ao lado da origem social, além de ter figurado desde a estreia 

da autora em 1974, parece ser uma espécie de obsessão, aparecendo diversas vezes em suas 

obras (sendo evocado também em Passion Simple, Je ne suis pas sortie de ma nuit, L’usage de 

la photo e em sua publicação mais recente Mémoire de Fille). A experiência traumática não é 

apenas escrita, mas constantemente reescrita, no que parece uma busca infindável pela 

transmissão e assimilação do vivido, retrabalhando as zonas ainda inexploradas do passado. 

 
206« Mais ni le bac ni la  licence en lettres n’avaient réussi à  détourner la fatalité de la transmission d’une pauvreté  

dont la fille enceinte était, au même titre que l’alcoolique, l’emblème. » 
207 « Il y a ceci dans la honte : l’impression que tout maintenant peut vous arriver, qu’il n’y aura jamais d’arrêt, 

qu’à la honte il faut plus de honte encore » 
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Como escreve, em La honte: “Talvez a narrativa, toda narrativa, torne normal qualquer ato, 

mesmo o mais dramático” (ERNAUX, 2011, p. 214)208.  

O trauma narrado por Ernaux e pelas outras autoras, apesar de se tratar de uma vivência 

individual, possui uma dimensão coletiva por ser comum a diferentes mulheres e contextos. 

Como destaca Havercroft (2005, p. 23): “Existem, no entanto, diferentes tipos de trauma, indo 

desde os acontecimentos coletivos e catastróficos (guerras e genocídios) à violência íntima, mas 

repetida sobre uma base regular, como o estupro ou o incesto”209. Podemos adicionar à 

proposição a vivência do aborto clandestino por sua violência física e psicológica e, mesmo 

quando legalizado, por não estar a salvo dos julgamentos, sendo realizado em uma sociedade 

que sacraliza a maternidade. Apesar de o aborto ser uma vivência sempre particular, íntima e 

diferente para cada mulher, é também uma experiência que frequentemente se configura de 

modo doloroso e violento, partilhada por muitos corpos ao longo da história. Assim sendo, 

guardadas suas especificidades, é possível considerar o aborto como um trauma de dimensão 

coletiva por sua repetição e inserção dentro das diferentes violências feita às mulheres, como o 

ataquea seus direitos reprodutivos. O interesse de apontar seu aspecto compartilhado está, 

igualmente, em não deixar que essa experiência seja considerada como insignificante ou a-

histórica porque pessoal. 

Nas narrativas de Annie Ernaux, Colombe Schneck e Nathalie Carron-Lanzl a escrita 

do aborto encontra o trauma e a vergonha. Contudo, apesar de os processos traumát icos 

representados se unirem por terem como fator desencadeador o aborto, a representação das 

experiências indica vivências diversas de acordo com o contexto social, econômico e 

gerográfico de cada uma. Ernaux, como vimos, parece buscar um texto capaz de mergulhar o 

leitor na violência vivida, compartilhando em detalhes a brutalidade da experiência e quase 

obsessivamente voltando, em outras obras, ao momento e lugar que marcaram para ela a 

violência.  

Na obra de Colombe Schneck, a vergonha parece ser fruto do próprio sentimento de 

insignificância daquilo que vivera quando comparado com mulheres que enfrentaram um aborto 

clandestino, bem como por ter engravidado com todas as informações que tinha, devido ao 

esquecimento de tomar regularmente a pílula anticoncepcional. Seu aborto, como escreve, não 

foi “o resultado de horas cruéis, de maus-tratos, de sangue, de medo, de humilhação, de 

 
208 « Peut-être que le récit, tout récit, rend normal n’importe quel acte, y compris le plus dramatique. » 
209« Il existe pourtant plusieurs sortes différentes de trauma, allant des événements collectifs et catastrophiques 

(les guerres, les génocides) à la  violence intime mais répétée sur une base régulière, comme le viol ou l’inceste. » 
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desprezo” (2015, p. 90), mas foi também uma experiência inesquecível, sobre a qual declara 

escrever para garantir o direito das mulheres ao aborto legal e seguro.  

Segundo Vincent de Gaulejac (2015, p. 263), a vergonha é um sentimento do qual 

queremos nos livrar, que se desenvolve em segredo e que deve ser levado em conta para a 

restauração da história como “um modo de testemunhar sobre as humilhações vividas, de 

transformar a experiência dolorosa da vergonha, tornando-a comunicável, dando-lhe um 

sentido” 210. Quando Colombe Schneck questiona os silêncios que envolvem o aborto, assim 

como faz Ernaux – que o associa a sua própria vivência da vergonha social – elas reafirmam o 

próprio agenciamento, denunciando o silêncio pela tomada da palavra por elas mesmas, 

deixando de viver a vergonha como algo vergonhoso e, por isso, escondido: 

No momento, eu não disse nada, e mais tarde também não, nunca direi a 
ninguém. Às vezes, quase digo a palvra, compartilho “o aborto” com uma amiga 
próxima. E, em seguida, não, renuncio. Por que esse silêncio? Por que as 
mulheres se calam? 
Tenho vergonha. 
Talvez tenha algo de sujo no aborto? Não vivi nenhuma reprimenta, nem meus 
pais, nem Vincent, ele poderia ter me acusado de não ter prestado atenção, de 
ter esquecido a pílula, e, no entanto, carrego uma espécie de mancha sobre mim, 
feita de sangue, de excrementos, dessa terra que jogamos sobre os caixões. 
Então, calo-me. (SCHNECK, 2015, p. 63-64)211 

 

Na narrativa de Schneck, a vergonha que leva ao silêncio pode ser, desse modo, 

traduzida por dois pontos principais: a culpa por ter engravidado apesar de todas as informações 

e o íntimo da vivência do aborto. Sobre o primeiro, a autora-narradora se cala por se sentir um 

tanto estúpida: “Não o conto a meus amigos, mesmo se os conheço desde o maternal. Há algo 

da ordem da vergonha, de ter sido tão boba” (2015, p. 51)212. Essa vergonha parece ser, 

sobretudo, fruto de um embaraço por não ter sido mais “esperta”, como a imagem que tinha de 

si, alguém para quem “tudo é fácil”213, uma das “crianças de uma nova era”214 (2015, p. 32).  

 
210 « un moyen de témoigner des humiliations subies, de transformer l’expérience douloureuse de la honte en la 

rendant communicable, en lui donnant un sens » 
211Sur le moment, je n’ai rien dit, et plus tard non plus, je n’en parlerai jamais à personne. Parfois, je ne suis pas 

loin de dire le mot, de partager « l’avortement » avec une amie proche. Et puis non, je renonce. Pourquoi ce 

silence ? Pourquoi les femmes elles-mêmes se taisent-elles ? 

J’ai honte. 

Peut-être y a-t-il quelque chose de sale dans l’avortement  ? Je n’ai subi aucun reproche, ni de mes parents ni de 

Vincent, il aurait pu m’accuser de ne pas faire attention, d’avoir oublié de prendre la pilule, et pourtant, je traîne 

une sorte de tache sur moi, faite de sang, d’excréments, de cette terre que l’on jette sur les cercueils. Alors je me 

tais. » 
212« Je ne le dis pas à mes amis, je les connais pourtant depuis la maternelle. Il y a quelque chose de l’ordre de la 

honte, d’avoir été si bête » 
213 « tout est facile » 
214« les enfants d’une ère nouvelle » 
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Vincent de Gaulejac (2015, p. 64) destaca que “a vergonha é do registro das relações 

entre o Ideal do eu, o eu ideal e o Eu”, instalando-se quando esse último “não está à altura das 

exigências do ideal”; enquanto “a culpa é do registro das relações entre o Super-eu e o Eu” 215. 

Assim, a vergonha criaria uma ruptura no interior do sujeito que percebe o antagonismo entre 

aquilo que ele queria ser e a realidade, causando um sentimento de deslocamento e inadequação. 

Essa ruptura é, ao mesmo tempo, psíquica e social. Na vergonha, o Eu vê o confronto dos 

valores positivos aos quais aspira e suas pulsões, sem poder gerir o conflito, o que causa o 

distúrbio identitário.  

Ademais, em Dix-sept ans, podemos observar também a vergonha no ato de narrar um 

assunto incômodo que, nas palavras da autora citadas anteriormente, “talvez tenha algo de 

sujo”. Como no trecho acima, associa a experiência a uma mancha “de sangue e excrementos”, 

relacionando-se à morte guardada nos caixões. Escrever sobre essa mancha seria, então, abrir o 

caixão, dar a ver o corpo em putrefação, aquilo que deveria permanecer escondido dos olhares. 

A imagem da “terra que se joga sobre os caixões” evoca, também, o segredo da palavra 

sufocada, sem fôlego para se propagar. Mesmo se teve o apoio de seus próximos, viveu algo de 

inesquecível, que coloca em questão sua relação com a vida e a morte. 

Apesar de a escrita de Violette Leduc do aborto não evocar diretamente a vergonha, é 

importante destacar que a autora, como Ernaux, reescreve algumas vezes as experiências 

dolorosas vividas. Como já abordado, escreve sobre seu aborto em 1955 em uma obra de pacto 

ficcional, sobre a qual os estudos genéticos realizados por Catherine Viollet (2001) indicam 

mesmo uma maior preocupação em retratar os detalhes de como viveu essa experiência do que 

em sua autobiografia. De todo modo, quando volta à experiência em La Bâtarde, desvela outros 

aspectos antes não escritos e, sobretudo, reafirma sua vivência do acontecimento, inscrevendo-

o temporalmente em seu percurso de vida. A reescrita é também um indício da atenção especial 

que certos momentos da vida tiveram para a autora, bem como o meio pelo qual se pode 

transmitir as diferentes dimensões envolvidas nos acontecimentos e tomar a posição de agente 

de sua própria história. 

Em Ravages, La bâtarde, Les armoires vides e L’évenement o aborto encontra a 

clandestinidade, a violência física e, ao mesmo tempo, as narradoras não expressam qualquer 

sentimento de culpa ou o reconhecimento da gravidez enquanto a “espera de um filho”. A 

personagem narradora de Ravages nega quando a fazedora de anjos diz que “espera” um filho, 

 
215« la  honte est du registre des relations entre l’Idéal du moi, le moi idéal et le Moi » « n’est pas à la hauteur des 

exigences de l’idéal » " [l]a culpabilité est du registre des rapports entre le Surmoi et le Moi » 
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pois não vê desse modo sua situação. Em L’événement, a autora-narradora se refere ao feto 

continuamente como uma “coisa”, citando seus próprios diários da época como uma forma de 

validação desse olhar:  

Para pensar minha situação, eu não empregava nenhum dos termos que 
a designam, nem “espero um bebê”, nem “grávida”, menos ainda 
“gravidez”, próximo a “grotesco”216. Elas continham a aceitação de um 
futuro que não aconteceria. Não valia a pena nomear aquilo que decidi 
fazer desaparecer. Em minha agenda, escrevia “aquilo”, “aquela coisa”, 
uma única vez “grávida”. (ERNAUX, 2011, p. 279)217 

 

Pela própria linguagem empregada, nega sua situação como aquilo que se entende por 

uma gravidez. Ao escreverem desse modo, transgridem as fronteiras da norma e criam um 

discurso da ordem do inquietante sobre um dos prováveis da gravidez para uma mulher, que 

figura como uma sina e não uma realização. Como já vimos nos capítulos precedentes, o 

discurso da maternidade foi construído psicológica e socialmente de modo a criar o destino 

natural e almejado das mulheres. Esse é um discurso também confortável por assegurar o amor 

maternal acima de tudo, necessário para reforçar a importância do laço de sangue e da família. 

Quando escrevem dessa maneira sobre a gravidez, trazem à tona o inquietante, mergulhando o 

leitor nesse sentimento ao oferecerem descrições minuciosas, como os momentos de introdução 

da sonda pelas aborteiras 

Freud (2010) no ensaio publicado originalmente em 1919, Das unheimlich, explora os 

conceitos alemães heimlich, que seria o familiar, o íntimo e unheimlich, o não-familiar, 

inquietante, que suscita desconforto e angústia. Anne Martine Parent retoma essa conceituação 

ao abordar o desconforto causado por certos testemunhos sobre o campo de concentração. Para 

ela, a rejeição sofrida por esses textos é também um reconhecimento do efeito que podem 

causar, o qual se aproxima do “inquietante” pensado por Freud. Segundo ele, “o inquietante é 

aquela espécie de coisa assustadora que remonta ao que é há muito tempo conhecido, ao 

bastante familiar” (2010, p. 331). No ensaio, cita dicionários para mostrar que os sentidos de 

heimlich vão se alargando no alemão até conter o próprio unheimlich, de modo a demonstrar 

que o não-familiar está já contido no familiar. O unheimlich seria “tudo que deveria ter 

permanecido secreto, oculto, mas apareceu” (2010, p. 338). Esse aparecimento é a causa do 

 
216Em francês a palavra “grossesse” [gravidez] parece-se com a palavra “grotesque” [grotesco]. 
217“Pour penser ma situation, je n’employais aucun des termes qui la  désignent, ni “j’attends un enfant”, ni 

“enceinte”, encore moins “grossesse”, voisin de “grotesque”. Ils contenaient l’acception d’un futur qui n’aurait 

pas lieu. Ce n’était pas la peine de nommer ce que j’avais décidé de faire disparaître. Dans l’agenda, j’écrivais : 

“ça”, “cette chose-là”, une seule fois “enceinte”. 
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desconforto, da inquietação. Nas autobiografias em questão, a noção se associa à revelação do 

não desejo do filho, a decisão irredutível de abortar apesar da intervenção dos outros: em La 

bâtarde, a autora-narradora insiste sobre a vontade de Gabriel – que seria o “pai” biológico da 

criança – de que continue a gravidez; em L’événement médicos e conhecidos tentam aconselhá-

la em outra direção. Talvez tais narrativas possam ser consideradas inquietantes, antes de tudo, 

por revelarem esse outro lado da gravidez, a recusa e o não arrependimento, não só na ficção, 

mas também na autobiografia, trazendo para o enquadramento quotidiano uma verdade que se 

mantinha escondida. 

As autoras das obras escolhem viver essa situação, o que não subtrai o trauma pela 

violência à qual seus corpos são submetidos, uma violência que transmitem na escrita e 

reescrita, tendo sido consideradas desconfortáveis, nausentes ou de mau gosto por um certo 

público, ou ignoradas por outro. O efeito por elas causado – que  parece também ser fruto do 

silêncio na academia sobre a escrita dessas experiências até o início da segunda década dos anos 

2000 – parace similar àquele atribuído por Anne Martine Parent (2006, p. 38); à leitura de 

testemunhos: “Assim, como no caso do interlocutor oral, o leitor de um testemunho escrito se 

engaja, igualmente, em uma relação “íntima” com o testemunho, no qual ele também se expõe 

ao risco de ser assombrado pela experiência traumática da testemunha”218. A escrita dessa 

experiência imoral, clandestina e violenta, sobretudo quando se firma um pacto de 

autobiografia, demanda de seu leitor ser afetado no âmago de si por elas, questionando lugares 

comuns e maneiras confortáveis de se compreender as relações humanas. 

 

6.2 Corpos melancólicos 

 

Nas narrativas francesas de mulheres, a partir do final da década de 1980, a aproximação 

do impróprio está intimamente ligada a uma experiência traumática que implica uma perda. São 

obras que têm apresentado a propensão à escrita referencial, como um modo de narrar o 

indizível, buscando circunscrever a lacuna deixada pela experiência traumática. Nesse contexto, 

afloram textos de autoras que não hesitam em expor as feridas das narradoras e personagens: 

As autoras fazem ouvir as vozes de mulheres desviantes, marginais, 
monstruosas, vítimas de experiências traumáticas que desestabilizaram 

 
218 « Ainsi, à  l'instar de l'interlocuteur d'un témoignage oral, le lecteur d'un témoignage écrit s'engage également 

dans une relation « intime » avec le témoin, où il s'expose lui aussi au risque d'être hanté par l'expérience 

traumatique du témoin. » 
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as fronteiras de sua identidade e cujo corolário é um sofrimento que se 
recusam a anestesiar. Tal como uma memória viva inscrita no próprio 
corpo, a dor delas é alimentada pela transposição para a narrativa que 
vem, de algum modo, redobrá-la. (LEDOUX-BEAUGRAND, 2013, p. 
92-93) 

 

 A recusa a sublimar a perda, incorporando-a, simboliza o aspecto melancólico dessas 

narrativas, que agem igualmente como um fio condutor de histórias que não se deixam esquecer. 

Esse movimento gera uma ligação estabelecida a partir do que Ledoux-Beaugrand considera 

uma “filiação melancólica”, um vínculo sob o signo da perda que se recusa a silenciar, 

conectando autoras, mesmo quando diacronicamente, pela escrita. A consciência melancólica 

é habitada pelo passado, por aquilo que se perdeu, e pelo futuro, como um engajamento que 

quer impedir sua repetição. Assim, uma política melancólica seria um modo de traduzir a 

empreitada das autoras que desafiam os próprios traumas e escrevem a memória de uma perda. 

 Em se tratando das narrativas sobre o aborto, cabe ressaltar – para não se cair no erro 

de interpretações mais evidentes – que o objeto perdido não faz, necessariamente, referência a 

um filho perdido ou não nascido, mas, antes, a algo da ordem do inominável que se passa no 

corpo dessas que narram rupturas com o mundo dos outros, ao terem ciência da gravidez. O 

corpo aparece, então, como um espaço estranho, vulnerável a mudanças que, muitas vezes, 

aquela que o habita não pode controlar plenamente. As narradoras em questão foram marcadas 

pela realização do que viver a sexualidade livremente pode acarretar, pela percepção de seus 

corpos como um lugar de passagem da vida – ou da morte –, pela exposição de si para ter acesso 

à interrupção da gravidez, pela perda do corpo anterior à vivência do aborto, entre outros. Não 

almejo aqui situar o que realmente foi perdido, uma vez que não se trata de analisar a psique 

das autoras/narradoras, mas de pensar como a perda é comunicada, apesar de todos os 

obstáculos à representação do trauma ou da incorporação melancólica. 

 Nesse sentido, convido os versos da compositora francesa Anne Sylvestre que escreveu 

e cantou, em 1973: “Não, você não tem nome / Não, você não tem existência / Você é só que 

se pensa”219. Sem nomear sequer uma vez o aborto ou a gravidez, Sylvestre conta o que é 

carregar no ventre um ser que só existe no discurso, um ser a quem não se dará a vida, esse que 

“não é nada sem sua cativa”220. Nos versos, ela nega a existência ao mesmo tempo que a afirma, 

ao interpelar o ser pelo pronome “você”, para em seguida dizer “você não tem existência”. É a 

partir dessa existência que não existe, que é uma ideia que “transforma o espírito tanto quanto 

 
219« Tu n'as pas de nom / Non tu n'as pas d'existence / Tu n'es que ce qu'on en pense » 
220« [Tu] n’est rien sans ta captive » 
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a forma”221 que proponho que pensemos a melancolia da experiência do aborto, uma 

experiência que é a ruptura de um laço físico e psicológico da ideia de carregar em si esse “ser 

que não é” e decidir não o deixar ser, algo que, como diz Sylvestre, “deixará traços”, mas que 

o corpo que o carrega também é feito de outros traços222.  

 O conceito de “melancolia” é mobilizado pela primeira vez por Freud em 1917, em Luto 

e Melancolia (2011) o qual oferece, oferece as bases para a distinção entre os conceitos de luto 

– um afeto normal, uma reação à perda de alguém ou de uma abstração – e melancolia – que 

apesar de revelar traços correspondentes ao do luto, distingue-se por seu aspecto mais 

patológico. Aqui, interessa a noção de melancolia como um conceito a ser apropriado para 

ajudar a compreender a escrita que se manifesta, simultaneamente, como perda, ausência e 

sacrifício. 

 Freud postula que a melancolia se caracteriza por uma perda de natureza ideal, que não 

surge necessariamente da morte do objeto, mas de sua perda: “uma perda de objetivo que foi 

retirada da consciência, à diferença do luto, no qual nada de que diz respeito à perda é 

inconsciente” (2011, p. 50/51). Destaca, ainda, como a melancolia desencadeia um 

redirecionamento da libido em relação ao objeto para o ego, produzindo uma identificação com 

o objeto abandonado. Essa perda, quando melancólica, é vivida de modo ambivalente, entre 

amor e ódio, desejo e culpa. A ambivalência é comum às experiências traumáticas e ela 

complica, na melancolia, a relação com o objeto, sendo um dos obstáculos ao processo de luto. 

 Outro ponto relevante para esta discussão está em sua observação da tendência do 

indivíduo melancólico ao autodesnudamento, a falar de si de modo extraordinariamente 

rebaixado, devido ao empobrecimento do ego. O melancólico, segundo Freud, “descreve seu 

ego como indigno, incapaz e moralmente desprezível; ele se recrimina, se insulta e espera ser 

rejeitado e castigado” (2011, p. 52/53), uma vez que para ele “queixar-se é dar queixa”. Nesse 

sentido, na obra de Violette Leduc podemos situar alguns exemplos da manifestação dessa 

melancolia, como em sua escrita da perseguição de amores impossíveis (os laços que cria com 

Isabelle, Cécile/Hermine e Marc/Gabriel; a paixão pelos homens homossexuais: Jean Genet, 

Maurice Sachs) e na prática da autoinjúria, como no início de La Bâtarde, quando afirma “sou 

uma lesma sob meu esterco” (2016, p. 23)223. Repete, igualmente, não ser bela como sua mãe, 

por ser parecida com seu pai, André, aquele que não a reconheceu e determinou a vergonha de 

sua mãe: “Eu reincarnava André, a ferida na minha garganta humilhava novamente minha mãe 

 
221« ça transforme l’esprit autant que la forme » 
222« qui me laissera des traces/ mais des traces je suis faite » 
223 “je suis une limace sous mon fumier.” 
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até seu casamento, até o comércio onde prosperou” (2016, p. 65)224. A autora-narradora de 

Leduc se desnuda continuamente na obra e se identifica com as palavras duras que foram, 

provavelmente, atribuídas a ela por outros, a exemplo da afirmação de “reencarnar” o pai, 

apesar de não ter tido nenhuma relação com ele. Como veremos adiante, a relação de Leduc 

com a mãe é, em diferentes momentos, retratada de modo ambivalente, não estando distante de 

um laço melancólico. 

Os psicanalistas Nicolas Abraham e Maria Torok, em A casca e o núcleo (1995), dão 

prosseguimento à discussão de Freud, diferenciando dois processos distintos na experiência da 

perda: a introjeção e a incorporação. O primeiro, corresponderia ao trabalho realizado no luto, 

quando o aparelho psíquico age de modo a introjetar as pulsões que restam, após a perda do 

objeto. Por este processo, o Eu pode se restaurar e se expandir, tornando-se novamente apto. 

Quando a introjeção falha, o que pode ocorrer devido a experiências traumáticas e ambíguas, 

tem lugar o processo de incorporação, no qual o Eu tenta a recomposição do objeto perdido, 

que só pode ser incorporado enquanto cripta: “uma recomposição quase física – ou corpórea, 

na qual o eu deve caminhar como se doravante carregasse um morto nas costas –, o seu morto 

que, paradoxalmente, estaria a salvo da morte precisamente aí onde há uma justaposição entre 

o eu-morto e o seu morto” (ENDO, 2013, p. 45). Na melancolia, a perda, por alguma razão, não 

é aceita, sendo incorporada na sua superfície do Eu o objeto perdido, buscando conservá-lo em 

si, a salvo de ser novamente arrancado.  

 Para melhor compreendermos, voltemos à origem do termo “introjeção” como conceito, 

teorizado, primeiramente, em 1909 por Ferenczi (ABRAHAM & TOROK, 1995). Para ele, a 

introjeção diz respeito a um mecanismo de formação do Eu com o mundo exterior, permitindo 

que inclua os objetos de desejo no Ego. Seria, desse modo, um processo pelo qual o Ego passa 

por um alargamento, provocando um crescimento no Eu através da mediação do objeto. A 

incorporação, segundo Abraham e Torok (1995, p. 222), indicaria, por sua vez, um mecanismo 

de perda do objeto antes da liberação do desejo, fazendo a perda assumir as vezes de um 

interdito que impede a introjeção. O objeto ausente é, então, em uma alucinação compensatória 

do prazer perdido, instalado no interior de si. A incorporação cria um vínculo com o objeto 

ausente, uma ligação que deve permanecer em segredo para sua própria sobrevivência. A 

dependência objetal só teria fim quando a introjeção se faz novamente possível. 

 
224 “Je réincarnais André, la  blessure dans ma gorge humiliait encore ma mère jusque dans son mariage, jusque 

dans la maison de commerce où elle réussissait” 
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A incorporação melancólica, nessa linha de pensamento, supõe a perda de um objeto 

antes que os desejos referentes a ele tenham sido plenamente liberados, sendo essa perda o 

obstáculo da introjeção, fazendo o objeto permanecer na falta. Essa permanência acontece pelo 

segredo, fazendo do melancólico um criptóforo – utilizando-se a terminologia de Abraham e 

Torok (1995, p. 238) – que possui uma relação particular com a Realidade, oriunda justamente 

da necessidade de permanecer escondida. A Realidade, como postulam os dois psicanalistas, é 

compreendida metapsicologicamente, definifindo-se “como o que é recusado, mascarado, 

denegado enquanto – precisamente – “realidade”, como o que é, já que ele não deve ser 

conhecido; numa palavra ela se define como segredo (1995, p. 237, grifo dos autores). Não se 

trata, pois, da “realidade” no mesmo sentido do que é “real”, mas justamente como o segredo, 

o interdito, o escondido, sendo ela criada pelo “crime” que está em sua origem.  

O criptóforo é também assombrado pelo segredo, o indício do passado que não se deixa 

ser esquecido. Enquanto crime, carrega o peso do segredo como uma cripta instalada no interior 

do ego, que dela se faz guardião. Porém, como fazer quando o peso carregado pelo melancólico 

se torna muito grande? Seria possível se desfazer dele pela confissão, obrigando ao segredo 

deixar de ser secreto? Segundo Abraham e Torok (1995, p. 239), tal alívio e deleite lhe seriam 

também negados, uma vez que o ato de confessar, de nomear seu segredo se mostra 

impraticável: “como, com efeito, colocar em palavras o inominável?”. A  cripta guarda o 

indizível, que não renasce, nem se torna pó, um túmulo que se quer impermeável sobre o qual 

o Ego deve zelar. A Realidade está então guardada e não pode ser apagada, gesto similar à 

postura daqueles que se recusam a esquecer o passado, a esquecer o que deveria ser esquecido, 

insistindo em manter a memória viva da perda, da violência, do trauma. Ainda que para algumas 

teorias psicanalíticas esse gesto possa ser considerado nocivo e patológico, há também uma 

potência combativa em não deixar morrer as vivências sobre as quais os discursos oficiais 

guardam silêncio ou deturpam os elementos. As palavras enterradas vivas, ainda que 

inomináveis, estão ali também incapazes de morrer, em resistência. Sugiro que pensemos, 

então, o espaço da cripta também como um espaço menos mediado, pois se a linguagem falha 

em o acessar totalmente, pode ser pensado como uma forma do space-off, “outro lugar” de 

Teresa de Lauretis, que guarda seu conteúdo dos holofotes dos sistemas de poder. 

A introjeção, no processo de formação do Ego, permite que a presença do objeto dê, 

igualmente, lugar à compreensão de sua ausência. Assim, a incorporação impediria a introjeção 

por ser uma perda que não pode se confessar enquanto tal: 

Todas as palavras que não puderam ser ditas, todas as cenas que não 
puderam ser rememoradas, todas as lágrimas que não puderam ser 
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vertidas, serão engolidas, assim como, ao mesmo tempo, o 
traumatismo, causa da perda. Engolidos e postos em conserva. O luto 
indizível instala no interior do sujeito uma sepultura secreta. 
(ABRAHAM & TOROK, 1995, p. 248-249, grifos dos autores) 

 

O objeto em si, uma vez perdido, não poderia ser realmente conservado, de modo que o 

que é incorporado é a própria perda, que faz habitar a cripta o correlato do objeto, reconstruído 

a partir de emoções, lembranças e imagens. O sujeito, então, tenta manter-se preso a esse 

fantasma guardado pelo próprio Ego, que não pode ser plenamente revelado, pois também sua 

ausência o seria, estabelecendo uma relação pelo interdito e inacessível. 

A partir dessas considerações, a vivência sobre a qual escreve Colombe Schneck pode 

ser compreendida enquanto uma escrita que acessa a cripta para nomear a ausência, ainda que 

nem tudo possa ser revelado. Em Dix-sept ans, a autora-narradora fala ao filho-ausente, 

personifica-o, oferece-lhe um futuro no passado ao qual está confinado. Representa pela 

narrativa a falta que continua a ocupá-la, a marca de seu passado, de sua história de mulher no 

mundo, sendo também uma recusa ao esquecimento: 

Mas isso retorna. Sem me avisar, você bate à porta. Não quero escutar. 
Não me sinto culpada, só um pouco triste. Nós crescemos juntos. Você 
parece se afastar de mim. Não te apresentarei seu irmão mais novo. Um 
bebê perfeito, que quase nunca chora, ri o tempo todo, tem os olhos 
azuis. Minha mãe, sua avó, chama-o “meu amorzinho” enquanto para 
você, ela nunca teve um apelido. Ela nunca evocou você, nem uma vez 
sequer. Para ela, você nunca existiu. Além do mais, você não tem nome. 
Eu nunca busquei um. [...] Sua avó morreu também. Ninguém te avisa. 
Imagino que você fica triste de não a ter conhecido, e triste por mim. 
Você é o único que intuiu meu desespero, minha solidão, o único que 
vê o bravo soldado sorridente que sou, escondendo tão bem suas 
fissuras. E você, você é um morto a mais ou um morto a menos? Não, 
você não é um morto a mais. Você é o ausente. (SCHNECK, 2015, p. 
88-89)225 

 

Na narrativa, conversa com o filho não nascido, personificando-o e oferecendo-lhe um 

futuro no passado em que ficou preso e do qual ela também não parece ter se desligado 

imediatamente. Identifica-o à falta, referindo-se repetidamente a ele como o ausente, aquele 

que não está lá, mas com quem fala. Este, ao mesmo tempo que a acompanha, opera o 

 
225 « Mais cela revient. Sans m’avertir, tu frappés à ma porte. Je ne veux pas entendre. Je ne me sens pas coupable, 

juste un peu triste. Nous grandissons ensemble. Tu sembles te détacher de moi. Je ne présenterai pas ton petit frère. 

Un bébé parfait, qui ne pleure presque jamais, rit tout le temps, a les yeux bleus. Ma mère, ta  grand-mère, l’appelle 

« mon petit amoureux » alors que pour toi, elle n’a jamais eu de surnom. Elle ne t’a jamais évoqué, pas une seule 

fois. Pour elle, tu n’as jamais existé. D’ailleurs, tu n’as pas de prénom. Je n’en ai jamais cherché. […] Ta grand -

mère est morte aussi. Personne ne te prévient. J’imagine que tu es triste de ne pas l’avoir connue, et triste pour 

moi. Tu es le seul à avoir deviné ma détresse, ma solitude, le seul qui voit  le vaillant petit soldat souriant que je 

suis, cachant tant bien que mal ses fissures. Et toi, tu es un mort de plus ou un mort de moins ? Non, tu n’es pas 

un mort de plus. Tu es un absent. » 
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movimento constante de retorno, o que sugere que a interrupção da gestação simboliza também 

o nascimento e a incorporação dessa ausência. Independentemente de aspectos patológicos 

ligados à incorporação melancólica, na literatura ela pode agir também como um gesto de 

memória, possibilitando a nomeação do que a sepultura secreta carrega. 

Agamben (2012) lembra a filiação da melancolia à tristeza claustral e sua designação 

dentro do amor enquanto retração da intenção meramente contemplativa. Em Estâncias, o 

teórico faz alusão à intenção lutuosa que, na melancolia, precede e antecipa a perda vindoura 

do objeto. A melancolia seria mais intenção do que reação, uma vez que a perda é daquilo que 

não pode ser possuído fora da cena de incorporação melancólica. O melancólico realiza a 

impossível captação do fantasma, ao possuí-lo porque perdido. A melancolia gera a negação da 

realidade objetiva e “o fantasma obtém dessa negação um princípio de realidade, e sai da muda 

cripta interior para ingressar em uma dimensão nova e fundamental” (2012, p. 53). Nessa 

perspectiva, a zona da literatura pemite que a autora-narradora de Colombe Schneck escreva o 

ausente e o possua nesse tempo fora do tempo. Representa pela escrita o filho não nascido, 

aquele que recebe sua existência como falta. Quando escrito, deixa de ser fantasma, porém 

também não chega a ser signo por só poder ser representado no real pela falta. Interpela-o pelo 

discurso ao chamá-lo por “você”, porém, é também pelo discurso que sua ausência e perda são 

registradas e fixadas. A obra é como um outro parto, no qual a autora-narradora “dá à luz” ao 

que permanecia escondido. Um processo similar é, igualmente, observável em L’événement, 

quando Annie Ernaux, registra, ao final da obra, os meses de início e fim da escrita: fevereiro 

a outubro de 1999, totalizando nove meses. Nesta, o parto impossível é o que faz nascer a 

narrativa, porém não há ali filho não nascido, mas um acontecimento fundador. 

Ledoux-Beaugrand (2013, p. 103) destaca, ao propor a noção de uma política da 

melancolia, que não parte da patologização freudiana, priorizando a ênfase na capacidade do 

sujeito melancólico de criar uma relação particular com a temporalidade, entre o passado, o 

presente e o futuro. Segundo ela, “o sujeito melancólico mantém uma relação com o tempo apta 

a colocar as bases de uma política da rememoração. Pois, a queixa melancólica, ainda que seja 

feita de uma série de autoacusações, seria, na realidade, sempre contra um ou muitos outros”226. 

Desse modo, tem um papel também coletivo e político, pois ainda que não reivindique 

expressamente algo, “a enunciação de sofrimentos que faz ouvir a literatura contemporânea de 

 
226« le sujet mélancolique entretien un rapport au temps apte à poser les bases d’une politique de la remémorations. 

Car la plainte mélancolique, bien qu’elle soit faite d’une série d’autoaccusations, serait en réalité toujours portée 

à l’encontre d’un ou plusieurs autres. » 
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mulheres não deixa de ser portadora de um ato de acusação indissociável de um pedido de 

justiça”. 

Apropriando-se dessas noções para pensarmos as narrativas, cabe perguntar qual seria 

o papel da narração na relação com aquilo que é perdido na experiência traumática e, ao mesmo 

tempo, incorporado de modo a ser conservado. A escrita de uma narrativa sobre si é um lugar 

de possibilidade para que essa perda seja de algum modo nomeada, tirando-a definitivamente 

da possibilidade do segredo. Assim, a relação com o objeto perdido, fonte do trauma, quando 

confrontada com o trabalho narrativo, será revisitada, esmiuçada e exposta, sem deixar de ser 

conservada, uma vez que se cria um registro. Há, pois, uma relação paradoxal no ato de narrar 

a perda encoberta pela cripta: nomeá-la é assumi-la enquanto tal, saindo da zona do segredo e 

a reproduzindo pela escrita, porém, simultaneamente, é também inscrevê-la, fazendo com que 

sua existência não possa ser negada. Resta, no entanto, as questões de como situar e transmitir 

essa perda da ordem do interdito, daquilo que resiste à linguagem.  

Na confrontação com o indizível, a literatura permite o convite para a cena de onde 

surgirá o inominável. A porta da cripta, desse modo, se abre para um vislumbre: pela repetição 

de palavras, lugares ou de cenas (como faz Ernaux ao escrever sempre “isso” para se referir ao 

feto, ou nas referência à passagem Cardinet, que excedem L’événement), pela descrição 

minuciosa de certos momentos, independentemente do desconforto que possam causar (Leduc 

e Ernaux escrevem a introdução da sonda e, a segunda, a expulsão do feto, Carron-Lanzl narra 

os vômitos e sofrimento no hospital), ou pela própria denúncia da impossibilidade da linguagem 

de transmitir o vivido – da qual a narrativa de Ernaux seria o melhor exemplo, ao fazer de 

L’événement uma obra sobre o processo de sua escrita. A comunicação do segredo – sobre o 

qual guardaram por muito tempo silêncio – parece, nesses casos, só ser possível também pela 

narração da solidão, do medo, das dores, colocando em cena corpos marcados pela experiência, 

uma exposição cuja potência está, igualmente, na demanda por justiça que se faz indiretamente 

e no despertar da empatia naqueles que leem.  

É certo que a criação narrativa não é o mesmo que um processo de análise – os caminhos 

e objetivos divergem – porém, não significa que não compartilhem de alguns elementos 

comuns. Na análise, o sujeito é convidado a constituir uma narrativa sobre si a ser comunicada, 

processo a partir do qual mergulha em suas profundezas sem saber o que encontrará. Na 

literatura autobiográfica, a narração de si é também o objetivo, porém, comumente, aquele que 

escreve possui algum tipo de projeto narrativo, uma ideia de onde partir e aonde chegar. 

Ademais, na literatura, o objetivo não precisa ser um processo de cura, como é na psicanálise, 
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mas o da passagem. O processo de cura da psique das autoras só importa para os estudos de 

literatura quando parte ativa da escrita. Sendo assim, não se trata de afirmar que a escrita curou 

as autoras, uma vez que é bem possível que tenha sido por sentirem curadas que decidiram 

escrever.  

Quando Abraham e Torok apontam o processo de desvelamento da Realidade, durante 

a psicanálise, o processo de busca da cripta e o segredo por ela guardado são os objetivos que, 

se concluídos, levarão ao início do fim do tratamento. Para a escrita das experiências 

traumáticas, não se trata necessariamente da busca na psique pelo segredo desconhecido e 

inominável, mas talvez do próprio processo de transposição narrativa, sendo a questão o 

“como” narrar e não o “o quê” narrar. O desafio seria, então, como fazer o outro ter dimensão 

daquilo que foi guardado na cripta. Assim, as experiências narradas podem, cada uma à sua 

maneira, serem pensadas como criptas que foram abertas, visitadas por aquelas que escrevem e 

através das quais, pela palavra, foi possível também visitarmos, mesmo sabendo que esta nunca 

alcançará a representação total. Nesse sentido, apesar das aproximações aqui feitas, não 

proponho a imagem do escritor no divã ou a noção de uma escrita terapêutica, pois a escrita 

pode ser um dos acessos à realidade encriptada, contudo é preciso saber onde procurar. 

Uma vez situado o segredo a ser revelado, a literatura bem pode ser, como escreve 

Seligmann-Silva (2002, p.145), uma das porteiras da cripta, aquela que permitirá espiar seu 

conteúdo de mais perto. As narrativas autobiográficas vêm, desse modo, narrar algo que já fora 

(re)encontrado ou, ao menos, localizado. Sabe-se onde está guardado o segredo, a cripta pode, 

mesmo que momentaneamente, ser destrancada ou invadida, espiada, ainda que nunca 

conhecida em sua totalidade. Porém, como escrever aquilo que escapa à linguagem? Talvez a 

resposta esteja na proposição de Seligmann-Silva (2002, p. 145), para quem a literatura “encena 

a criação do “real”. A sua “encriptação”, a sua resistência ao simbólico, o desejo de introjeção”. 

Nesse sentido, a literatura pode jogar com o “real” e encenar o acesso à cripta. 

No diário de escrita de Annie Ernaux L’Atelier Noir (2011), encontramos menções à 

escrita do aborto, anotações que darão origem a L’événement, no qual o projeto de escrita 

aparece sob o nome de A 63227. As entradas do diário indicam a anterioridade de sua busca de 

como escrever sobre o acontecimento, cujo tema é mencionado pela primeira vez na entrada de 

30 de setembro de 1984: “Mulher que descobre várias coisas progressivamente. 44 anos. 

Aborto” (p. 40)228. Posteriormente, outras entradas indicam que o projeto de escrita vai se 

 
227 Avortement 63  
228« Femme qui découvre des ta s de choses progressivement. 44. Avortement » 
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formando em direção ao estilo da autora, que conjuga o íntimo e o social. Ernaux inscreve 

nessas páginas, assim como na própria obra, sua vontade de encontrar uma escrita que seja 

capaz de comunicar a prova física e psicológica que viveu, em uma narrativa que expõe o 

indivíduo e o corpo, bem como a história de seu tempo. 

A escrita desse acontecimento traumático, até então só parcialmente revelado através de 

uma obra ficcional, convida para o próprio processo de sua realização. Como vimos, a memória 

do trauma resiste à representação, sendo lembrada por fragmentos e rupturas, assim como se dá 

o texto de L’événement. A autora-narradora expressa o desejo de resistir “ao lirismo da cólera 

e da dor” (ERNAUX, 2011, p. 306)229 o que faz ao se colocar como aquela que escreve uma 

experiência vivida, adicionando comentários e reflexões à narrativa. O “eu” que vive a 

experiência é colocada a certa distância da narradora, postura que reflete o que Simonet-Tenant 

(2004, p. 50) considera na autora como “uma desconfiança a respeito da propensão de cada um 

de narrativizar seu passado, sob o risco de fabulá-lo”230. Ernaux nega a fabulação em seu projeto 

de escrita, o que na obra se traduz também como um modo de declarar seu desejo de narrar o 

trauma vivido, a marca deixada, o segredo que teve de carregar. 

Uma das estratégias de escrita utilizada pela autora, que perpassa quase toda a obra, é o 

uso de parentêses que contêm frases ou, mesmo, parágrafos inteiros, nos quais escreve a patir 

do presente da escrita sobre o ato de narrar e as questões que lhe aparecem ao longo de sua 

produção. Eles servem como um modo de contornar a impossibilidade de dizer com a qual se 

depara. Também agem de modo a impedirem a fabulação e o lirismo que escreve querer evitar, 

podendo evidenciar as lacunas fruto da rememoração de um trauma, de algo que parece ter 

ficado muito tempo trancafiado na psique, assim como retomar suas tentativas anteriores de se 

escrever sobre a experiência – o que também evidencia o impacto de certos momentos: 

(Acabo de achar em meus papéis essa cena [a expulsão do feto] já 
escrita, há alguns meses. Percebo que usara as mesmas palavras, “ele 
era capaz de me deixar morrer”, etc. Também são sempre as mesmas 
comparações que me vêm a cada vez que penso no momento em que 
aborto no banheiro, o jorrar de um obus ou de uma granada, a tampa de 
um barril que pula. Essa impossibilidade de dizer as coisas com 
palavras diferentes, essa união definitiva da realidade passada e de uma 
imagem à exclusão de qualquer outra me parece a prova de que 
realmente vivi assim o acontecimento.) (ERNAUX, 2011, p. 310)231 

 
229 « au lyrisme de la colère ou de la douleur » 
230« une méfiance à l’égard de la propension de tout un chacun à narrativiser son passé au risque de le fabuler  » 
231(Je viens de retrouver dans mes papiers cette scène déjà écrite, il y a plusieurs mois. Je m’aperçois que j’avais 

employé les mêmes mots, “il était capable de me laisse mourir”231, etc. Ce sont toujours aussi les mêmes 

comparaisons qui me sont venues à chaque fois que j’ai pensé au moment où j’avorte dans les toilettes, le 

jaillissement d’un obus ou d’une grenade, la  bonde d’un fût qui saute. Cette impossibilité de dire les choses avec 

des mots différents, cet accolement définitif de la réalité passée et d’une image à l’exclusion de toute autre me 
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O recurso aos parênteses permite que se tenha contato com aquilo que excede o relato, 

expondo ao leitor uma realidade que, na maioria das vezes, permanece fora do texto, por fazer 

parte de seu processo de produção. Talvez sejam uma resposta de como escrever o indizível, 

produzindo um segundo texto – sobre o processo de escrita – necessário para que o primeiro, a 

escrita do aborto, possa acontecer. Ernaux convida, desse modo, os leitores para a cena do 

acontecimento – por exemplo com suas descrições minuciosas do cômodo da fazedora de 

anjos– e para o momento da escrita, através do desvelamento da sensação de querer dizer aquilo 

que a linguagem falha em representar. Assim, sua escrita ecoa a concepção da melancolia como 

uma política da memória, por narrar um trauma que não pode representar totalmente, marca de 

uma perda que pode ser pensada como a perda da linguagem ou, ainda, do corpo que sabe que 

nunca mais será o mesmo, uma vivência enterrada dentro de si, mas que se conservou. 

Essa forma de escrita da rememoração de experiências com intervenções metatextuais 

a partir do uso de parênteses é mobilizada pela primeira vez por Ernaux na publicação de La 

place (1993), sendo uma das marcas de sua escrita autobiográfica também inaugurada pela obra. 

Na obra sobre seu pai, assim como no texto sobre sua mãe, Une femme (1987), os parênteses 

funcionam, principalmente, para registrar a busca das lembranças em diários e agendas, inserir 

comentários sobre o que é narrado e sobre o significado de algumas palavras escolhidas. Tal 

recurso integra o estilo da autora, sendo utilizado, em seguida, em Passion simple (1991), 

Journal du dehors (1993) e La honte (1997) e L’événement (2000). A quantidade de texto entre 

parênteses parece estar relacionada à temática abordada em cada obra, fazendo-se mais 

presentes no texto de 1997 e 2000. São justamente as duas obras sobre experiências que 

conjugam um acontecimento traumático e vergonhoso que mais contam com as intervenções 

metatextuais, como a narração do ato de escrita, assumindo uma posição de agente dentro da 

própria enunciação. Havercroft (2005, p 127) escreve que, em La honte, “a procura das palavras 

aptas a dizer o indizível se torna ela mesma uma parte integrante do testemunho do trauma”232. 

Desse modo, para contornar o indizível das experiências e comunicar os segredos que escapam 

à linguagem, Ernaux desenvolve esse recurso que adiciona diferentes camadas de enunciação a 

seu texto e lhe permite jogar com o léxico empregado, dizendo aquilo que as palavras, de outra 

maneira, falhariam em dizer. 

 
semblent la preuve que j’ai réellement vécu ainsi l’événement.) 
232« la  recherche des mots aptes à dire l’indicible devient elle-même une partie intégrante du témoignage du 

trauma » 
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Em Dix-sept ans, apesar do silêncio sobre a sua vivência ser evidenciado pela autora-

narradora, Colombe Schneck o aborto parece ter sido, para a autora-narradora, uma experiência 

dolorosa mais pela ausência deixada pelo acontecimento: 

O acontecimento tem um fim, a história está terminada? 
Haverá outros garotos, a morte de meu pai, a solidão, um casamento, a 
morte de minha mãe, dois filhos, a solidão de novo, outros homens. 
Mas durante todo esse tempo, pensarei nele, nesse filho que não tive e 
que não tem nome. (2015, p. 81)233 

 

A questão que surge é sobre a possibilidade de um fim para esse acontecimento, pois 

mesmo findo o procedimento, nela não estava acabada a história. O filho sem nome a 

acompanha nessa sucessão de eventos que se estenderam da vivência aos dezesssete anos até o 

momento da escrita. Próximo ao fim da narrativa, esse trecho parece também questionar a 

possibilidade de dar por terminada a escrita e essa história, como se um resíduo sempre restasse. 

Apesar de ter escrito, apesar de ter vivido, o ausente não pode desaparecer completamente, 

apenas ser registrado como a falta que às vezes a assombrava: 

Ele cresceria longe de mim. Não penso nele frequentemente. E depois, 
às vezes, ele retorna, cheio de reprovações mudas. 
Não o escuto. Não quero que ele me incomode, não tenho tempo para 
ele. 
Vou viver em Londres, depois em Nova Iorque. Imagino que lhe 
escrevo, mas não lhe dou nenhuma notícia, nem uma carta, nem uma 
chamada pelo telefone. O que eu poderia contar-lhe? Que é difícil, que 
eu estou sozinha, que cada dia é um combate? Não quero lhe dizer que 
a vida sem ele é um fracasso. Que, talvez, sua presença não me teria 
impedido tanto assim de viver. (2015, p. 84-85)234 

 

A autora-narradora atribui uma forma de vida fantasmática a esse filho que não nasceu, 

cuja existência é afirmada e negada pela narrativa. Ela conversa com essa falta, pensa no que 

poderia dizer-lhe e como reagiria. Como o criptoforo, parece carregar em si essa furna cheia de 

interrogações, que à medida que indaga sobre o que seria a existência daquele que não existe, 

confere-lhe uma breve vida em sua falta. 

 
233 « L’événement a -t-il une fin, l’histoire est-elle terminée ? 

Il y aura d’autres garçon, la  mort de mon père, la  solitude, un mariage, la  mort de ma mère, deux enfants, la  solitude 

à nouveau, d’autres hommes. 

Mais durant tout ce temps-là, je penserai à lui, à  cet enfant que je n’ai pas eu et qui n’a pas de nom. » 
234 « Il grandirait loin de moi. Je ne pense pas souvent à lui. Et puis, de temps en temps, il fait son retour, plein de 

reproches muets.  

Je ne l’écoute pas. Je ne veux pas qu’il me dérange, je n’ai pas de temps pour lui. Je pars vivre à Londres puis à 

New York. J’imagine que je lui écris, mais je ne lui donne aucune nouvelle, pas une lettre, pas un coup de 

téléphone. Qu’est-ce que je pourrais bien lui raconter ? Que c’est difficile, que je suis seule, que chaque jour est 

un combat ? Je ne veux pas lui dire que la vie sans lui est un échec. Que, peut-être, sa présence ne m’aurait pas 

autant empêchée de vivre » 
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A questão que surge, quando pensa que talvez o nascimento desse filho não a teria 

impedido de viver, parece ecoar certa vergonha, já escrita na narrativa, de ter vivido o que 

alguns chamam de um “aborto de conveniência”. A autora-narradora exprime, por vezes, uma 

obrigação de ser feliz, como algo que deve a esse filho não nascido, por não sentir ter sido 

confrontada a uma situação de completa impossibilidade de continuar a gravidez na época: 

Sim, devo estar nessa casa, tão descrita durante os debates sobre a lei, 
essa do aborto de “conveniência”. Um aborto banal, fácil, assim que 
feito, esquecido. Minha mãe não diz nada a sua filha de dezessete anos 
que abortou. Isso que acabou de acontecer não tem a menor 
importância. Eu o enterro no mesmo silêncio. (SCHNECK, 2015, p. 
70)235 

 

Contudo, ela mesma contradiz esse discurso ao escrever que aquilo que vivera não fora 

“nem banal, nem confortável” (2015, p. 15)236. O acontecimento por ela narrado mimetiza em 

sua escrita a transformação vivida pela autora-narradora aos dezessete anos: lendo a narrativa, 

primeiro nos deparamos com um texto leve e direto sobre uma adolescente que insiste sobre as 

facilidades que a vida lhe oferece, com frases no presente que lembram a oralidade por sua 

descontração; a ruptura se opera quando declara ter certeza de sua gravidez, momento em que 

um peso cai sobre a narrativa, que começa a explorar os pensamentos de uma jovem diante da 

escolha da interrupção da gravidez. Embora a realização do aborto não seja questionada, um 

sentimento de vergonha se instala, o qual vem a ser revelado como essa presença do filho não 

nascido. As últimas páginas de sua obra são consagradas a ele, em uma escrita que nomeia a 

perda por sua natureza: ausente. O filho sem nome, nesse sentido, ganha uma vida espectral na 

narrativa, a qual permite, paralelamente, que sua perda seja nomeada. 

 

6.3 Cortar o cordão umbilical 

 

Mergulhar na experiência do aborto para escrevê-la vem acompanhado, nas narrativas 

aqui mobilizadas, de uma escrita que interroga a ligação maternal/filial que as remete à própria 

mãe. As quatro autoras, em maior ou menor grau, escrevem sobre como a vivência agiu no 

olhar delas sobre suas mães ou em na relação entre elas. Desse modo, a análise da representação 

dessa relação será explorada como um indício do aborto como uma iniciação vivida por essas 

mulheres. Em seguida, tal iniciação será pensada a partir do lugar de passagem entre gerações 

 
235 Oui, je dois être dans cette case, si décriée lors des débats sur la loi, celle de l’avortement de « convenance ». 

Un avortement banal, facile, aussitôt fait, aussitôt oublié. Ma mère ne dit rien à sa fille de dix -sept ans qui a avorté. 

Ce qui vient de se passer n’a sans doute aucune importance. Je l’enfouis dans le même silence.  
236 “ni banal, ni confortable” 
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no qual se descobrem durante a gravidez, seja a passagem ao se tornarem mães posteriormente, 

ou a se tornarem escritoras, o que explica a interpretação do aborto, em algumas obras, como 

um sacrifício.  

A figura da mãe aparece recorrentemente em Leduc como um ser ausente, cuja ausência 

não pode ser esquecida. As narradoras de Leduc querem sempre agradar essa mãe, porém 

falham. De todos os amores impossíveis inscritos na sua obra, mesmo considerando sua paixão 

pelos homossexuais ou por Simone de Beauvoir que recusa repetidamente as investidas, o amor 

da mãe é o mais perseguido, como um fantasma que assombra a autora-narradora e do qual não 

pode fugir. Na narrativa de Ravages, a personagem da mãe não se faz muito presente, porém as 

referências da narradora a ela são constantes, questionando-se sobre o acordo ou reprovação da 

mãe sobre suas escolhas – a decisão pelo aborto, principalmente, é imaginada pela narradora 

como razão de orgulho da mãe. Assim também se dá durante a narrativa do aborto, mesmo 

antes da narradora recorrer à mãe para pedir socorro: 

Eu pensava em minha mãe, dizia-lhe: “Você pode acreditar agora que 
não vai ter uma criança, que nunca terá uma.” Eu pensava nela com uma 
coroa de louros, com uma cruz da honra sobre meu uniforme de 
estudante (LEDUC, 2013, p. 435)237 

 

A mãe é uma figura exaltada pelas narradoras de Ravages ou La bâtarde, como no trecho 

destacado. Ela é imaginada pela filha com os maiores símbolos de honra: uma coroa de louros, 

símbolo ocidental de glória, e uma medalha de honra, como a recebida pelos soldados que 

lutaram nas grandes guerras, esta sobre o uniforme que a própria narradora usava no colégio 

interno. O colégio interno permite uma educação formal a Violette, à qual sua mãe, que 

trabalhava como empregada doméstica quando engravida, não teve acesso. Assim, veste sua 

mãe com seus símbolos de glória e conquista e conversa imaginariamente com ela sobre sua 

escolha por abortar, que parece corresponder ao não desejo da mãe de que sua filha engravide. 

Conforme a narrativa de La bâtarde, o nascimento de Violette Leduc materializa o 

fracasso social da mãe. O estigma de classe que a gravidez fora do casamento vem confirmar, 

sobre a qual escreve Ernaux e do qual escapa pelo aborto clandestino, qualifica bem a situação 

da mãe de Leduc, que educa a filha sempre a advertindo do “mal” que um homem pode fazer-

lhe. A narradora de Ravages parece, desse modo, querer garantir à sua mãe que não terá o 

mesmo destino. Apesar de na obra só contar para mãe após a última tentativa de aborto, não 

demonstra qualquer dúvida pelo apreço da mãe por sua decisão: 

 
237« Je pensais à ma mère, je lui disais : « Tu peux croire, maintenant, qu’il n’y aura pas de ‘jaune’, qu’il n’y aura 

jamais. » Je pensais à elle avec une couronne de laurier, avec une croix d’honneur sur mon tablier d’écolière.  » 
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 – Agora posso te dizer: estou grávida. 
– Você deixou isso acontecer com você! 
Minha mãe largou minhas mãos com tanta violência que minhas mãos 
bateram em meu ventre. 
– Você não pode me deixar, digo. (2012, p. 449)238 

 

Apesar de a filha ser casada, a mãe reage como se fosse uma jovem enganada. A imagem 

do momento em que larga suas mãos que batem no ventre remete à desaprovação da mãe de 

seu estado, como uma tentativa de punição que acontece pelas mãos da narradora – como em 

diferentes momentos da obra, imagina o julgamento e ela mesma se pune com o sofrimento. 

Durante a narrativa de seu percurso desde a casa até o endereço da fazedora de anjos, é também 

a mãe que ocupa seus pensamentos: “Que minha mãe ficará satisfeita quando souber que me 

virei” (2013, p. 429)239. Leduc opera uma inversão do discurso que glorifica a maternidade e a 

chegada de um filho – que seria sempre desejado e esperado pela mãe e pela avó – para Thérèse, 

é impedindo esse nascimento que poderá honrar sua mãe. 

Em La bâtarde, a autora-narradora tão logo anuncia a gravidez, cita a opinião da mãe 

sobre a situação, como no trecho citado anteriormente aqui: 

O sangue não correu mais. Não queria ficar com a criança. Às vezes contava a 
Gabriel minha procura, às vezes não. Homem curioso: continuava a se controlar 
e queria a criança. Quanto a minha mãe, ela confundia sua filha casada com 
uma moça seduzida. É verdade que ela via a situação. Eu estava dividida. Se 
caísse da escada, acreditava-me livre. Enganava-me. Os meses passavam e esse 
fruto de cinco meses me dava forças de leão. Se ele se mexesse, o que eu 
decidiria? Não se mexia, eu não precisava me dizer que meu coração estremecia 
nas minhas entranhas. (2016, p. 375, grifo meu)240 

 

Leduc expressa a leitura de sua mãe da gravidez da filha como um infortúnio, o que é 

análogo à reação da mãe em Ravages, mesmo ela sendo adulta, com cerca de trinta e três anos, 

e casada. Quanto à escrita da descoberta da gravidez e do sentimento da autora-narradora em 

relação a ela, compreendemos através da justaposição das duas primeiras frases, “O sangue não 

correu mais. Não queria ficar com a criança”, que está grávida e que quer abortar, ainda que 

nenhuma das duas palavras tenha sido escrita. Seu estado é ao mesmo tempo um martírio e uma 

 
238- Maintenant je peux te le dire : je suis enceinte. 

- Tu t’es laissé faire ça  ! 

Ma mère rejeta mes mains avec tant de violence que mes mains frappèrent mon ventre. 

- Il ne faut pas que tu me laisses, dis-je. 
239 « Que ma mère sera satisfaite quand elle saura que je me suis débrouillée » 
240« Le sang ne coula plus. Je ne voulais pas garder l’enfant. Tantôt je disais à Gabriel mes démarches, tantôt non. 

Curieux homme : il continuait à  se contrôler et il voulait l’enfant. Quant à ma mère, elle confondait sa fille mariée 

avec une jeune fille séduite. Il est vrai qu’elle voyait la  situation. J’étais tiraillée. Si je tombais dans un escalier, je 

me croyais délivrée. Je me trompais. Les mois passaient et ce fruit de cinq mois me donnais des forces de lion. S’il 

remuait, qu’est-ce que je déciderais ? Il ne remuait pas, je n’avais pas à me dire que mon cœur tressaillait dans 

mes entrailles » 
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fonte de forças – como escreve também Thérèse em Ravages. A autora revela, igualmente, ter 

continuado a escrever artigos para revistas mesmo logo após o início das manobras abortivas, 

como um modo de lutar, resistir e afirmar sua independência financeira: “Inesquecível tarde 

diante do papel a escurecer, minha vontade de mulher que é se basta, que não vai sucumbir” 

(2016, p. 376)241.  

Na obra de 1955, a gravidez de Thérèse é anunciada de modo análogo a La Bâtarde, 

pela frase “Tenho um atraso” (2013, p. 427)242. Primeiramente, tenta fingir que nada está 

acontecendo, mas quando as evidências se tornam muito claras, aceita a realidade da situação e 

decide sozinha “procurar um endereço” (2013, p. 427)243. Na narrativa, não parece ter grandes 

dificuldades para encontrar quem poderia realizar o procedimento, contando com mais detalhes 

seu percurso até o local: 

 
Acordei no dia seguinte às sete horas. Ainda estava escuro no quarto. 
Pensei que ficaria escuro o dia todo. Corri para a janela, ajoelhei-me: o 
céu se abria. A fumaça das chaminés escapava sobre uma Paris em 
transe. Arrumei o quarto, coloquei meu casaco novo. Partia aliviada das 
toalhinhas que não manchara de vermelho. [...] 
Os imóveis acordavam com dificuldade, a neblina embaçava a cidade, 
a umidade congelava as pedras. Apertava tanto minha carteira, quando 
o pacote contendo as faixas, algodão, alfinetes de segurança; soletrava 
o nome de sua rua, multiplicava um pelo outro os algarismos dos 
números de sua rua. Primeiro andar, porta de frente, dizia-me. A 
despreocupação dos turistas que passeavam na Rua de Rivoli me 
surpreendeu. Não estava mais no mesmo mundo que eles. Eles 
esqueciam que existiam, eu vivia. (2013, p. 428-429)244 

 

A descrição que faz do dia que amanhece escuro, gélido e nebuloso, parece ser também 

a descrição de seu estado de espírito para esse dia que será feito de noite. A narradora comunica 

sua preparação como um rito que, ao mesmo tempo que sente que a aterroriza, precisa enfrentar: 

como afirma anteriormente, ficaria “alegre e decepcionada se o sangue tivesse descido durante 

 
241 « Inoubliable après-midi avec mon papier à noircir, avec ma volonté de femme seule qui se suffit et ne veut pas 

tomber » 
242 « J’avais un reta rd » 
243 « à la recherche d’une adresse » 
244« Je m’éveillai le lendemain à sept heures. Il faisait encore nuit noire dans la chambre. Je crus qu’il ferait nuit 

toute la journée. Je courus à la fenêtre, je m’agenouillai : le ciel se dérobait. La fumée par les cheminées s’échappait 

au-dessus d’un Paris transi. Je rangeai la  chambre, je mis mon manteau neuf. Je partais soulagée des serviettes que 

je n’avais pas rougies. […] 

Les immeubles s’éveillaient difficilement, le brouillard engonçait la  ville, l’humidité glaçait les pierres. Je serrais 

tantôt mon porte-billets, tantôt le paquet contenant les bandes, le coton, les épingles de sûreté ; j’épelais le nom de 

sa rue, je multipliais l’un par l’autre les chiffres du numéro de sa rue. Premier étage, porte face, me re disais-je. 

L’insouciance des touristes qui se promenaient rue de Rivoli me surprit. Je n’étais plus dans le même monde 

qu’eux. Eux, ils oubliaient qu’ils existaient, moi je vivais. » 
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seus preparativos” (2013, p. 427)245, o que permite compreender porque fica contente de não 

ter sujado as toalhinhas de sangue. Está não apenas resignada de seu destino, mas mesmo 

desejante da vivência dolorosa e transformadora. 

Sobre a escrita da relação com a mãe em Ravages, em sua presença, volta a ser a criança 

que queria se casar com ela e recebe qualquer gesto atencioso como algo de muito precioso: 

“Sua energia era-me indispensável. Seu amor me preenchia e me devastava [...] – Tenho oito 

anos. Te amo como antes.” (2013, p.451)246. Sua adoração pela mãe a faz recusar o que é 

considerado a “ordem natural” das coisas: “Morrer antes dela fora ainda meu mais profundo 

desejo” (2013, p. 451)247. Ainda que procure a mãe por ajuda, após a tentativa derradeira de 

aborto que lhe faz muito mal, a ideia de incomodá-la é insuportável para ela, o que faz recusar 

mesmo pequenos cuidados como a ajuda oferecida para tirar suas roupas, sobre o que afirma 

“Meu sangue não sujará suas mãos” (2013, p. 451)248. 

Nas diferentes obras de Leduc, a mãe da narradora é descrita como uma figura 

absolutamente adorada pela filha, que se vê como menos que ela – mais desajeitada, mais feia 

– como quando a mãe de Thérèse descobre sobre a gravidez da filha: “Era mesmo ela: ávida e 

receosa. Ela se via em meus olhos. Eu era seu espelho de decepções” (2013, p. 450)249. A 

procura da mãe se dá só após o terceiro dia de fraqueza e dores, é ela quem insiste para que 

chamem um médico, que diz que deve ir imediatamente ao hospital devido à inflamação 

causada pelas manobras abortivas.  

No leito do hospital, a narradora deve tomar, segundo as ordens da enfermeira, de quinze 

em quinze minutos, comprimidos para forçar a liberação do feto. É ela mesma que deve cuidar 

do horário das pílulas, mesmo estando em delírio e quase inconsciente. Thérèse se sente 

completamente só, assim como a autora-narradora em La Bâtarde, quando faz referência ao 

momento preciso da escrita de seu aborto em Ravages:  

Eu escrevi em Ravages : na noite seguinte, estava moribunda em uma 
clínica. Não queria que minha mãe passasse a noite sentada em uma 
poltrona. Suplicava para voltar pra casa e descansar em sua cama. Mas 
a fagulha de vida que me restava me transmitia esta mensagem 
contínua: ela ficará, você verá que ficará. Foi embora. Mais tarde me 
disse que fora ao cinema se não a noite teria sido-lhe intolerável. Eu a 
entendo e não a entendo. Na manhã seguinte não ousou telefonar. 

 
245 « joyeuse et déçue si le sang était revenu pendant [s]es préparatifs » 
246 « Son énergie m’était indispensable. Son amour me comblait et me ravageait. […] – J’ai huit ans. Je t’aime 

comme avant »,  
247 « Mourir avant elle fut encore mon plus profond souhait  » 
248 « Mon sang ne salirait pas ses mains » 
249« C’était bien elle : avide et craintive. Elle se regardait dans mes yeux. J’étais son miroir aux déceptions. » 
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Acreditava que descobriria minha morte. Sofro de suas dores e das 
minhas. (2016, p. 376)250 

 

Em Ravages, a mãe de Thérèse protesta contra o fato de não poder ficar na clínica por 

ser proibido acompanhantes, diferentemente do trecho acima, no qual Leduc confessa ter sido 

decisão dela partir. E ambas as obras, a mãe é descrita como um ser frágil, que performa a 

feminilidade que a filha não pode encarnar. Na obra, enquanto esperam a ambulância e a mãe 

tenta acalmá-la, com sua cabeça no colo, a narradora diz “Uma garotinha se casava então com 

sua mãe” (2013, p. 456)251. Em sua escrita, Leduc cria o retrato dessa mãe com quem suas 

narradoras nunca conseguem realmente quebrar o laço infantil de desejo de fusão.  

Em Ravages, considerando as diferentes partes do romance que abrange a vida amorosa 

de Thérèse e sua luta por ser amada, a procura da ajuda da mãe por Thérèse pode ser 

interpretada, também, como uma volta à origem após a provação final, que se segue a outras 

experiências de rejeição. É só após o aborto, a expulsão total e sua recuperação, quando sai do 

hospital com a mãe, que parece, finalmente, poder se sentir sozinha e, ao mesmo tempo, 

orgulhosa de si, independentemente do julgamento de outrem: “Minha mãe me empurrou para 

frente. Encontrei-me de frente a um espelho. – Sua cinturinha. Você recuperou sua cinturinha, 

ela diz. Pela primeira vez, suas palavras não encontram ressonância em mim. Eu estava só. 

Enfim, só” (2013, p. 478)252.Sua mãe lhe mostra seu corpo de antes, o corpo que ela quer para 

sempre como o de sua filha, porém pela primeira vez a narradora não é suscetível ao comentário 

da mãe. Destarte, a experiência do aborto, que a deixa entre a vida e a morte, parece ter sido 

uma experiência limite que modifica sua relação com a mãe, possibilitando interpretar o aborto 

como um parto dela mesma. 

A obra de Colombe Schneck também atesta uma relação particular com a mãe, de quem 

a autora-narradora é mais distante, quando comparada ao pai, presente em diferentes momentos 

da obra e a quem a autora consagra toda uma narrativa, Les guerres de mon père (2017). 

Schneck descreve a mãe, Hélène, como uma personalidade triste e silenciosa, outra presença-

ausência da narrativa. Já o pai, Gilbert Schneck, figura em suas obras como alguém de 

 
250 Je l’ai écrit dans Ravages : le lendemain soir j’étais mourante dans une clinique. Je ne voulais pas que ma mère 

passe la nuit assise dans un fauteuil. Je la suppliais de rentrer se reposer dans son lit. Mais l’étincelle de vie qui 

me restait me transmettait ce message continuel : elle restera, tu verras qu’elle restera. Elle partit. Elle me dit plus 

tard qu’elle était allée au cinéma sinon la soirée aurait été  intolérable. Je la comprends et je ne la comprends pas. 

Le lendemain matin elle n’osait pas téléphoner. Elle croyait qu’on lui apprendrait ma mort. Je souffre de ses 

souffrances et des miennes. 
251« Une petite fille se mariait enfin avec sa mère » 
252 « Ma mère me poussa en avant. Je me trouvai devant un miroir. – Ta petite taille. Tu as retrouvé ta petite taille, 

dit-elle. Pour la première fois, ses paroles n’avaient pas de résonance en moi. J’étais seule. Enfin seule.  » 
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personalidade otimista, que sempre buscou não sucumbir aos horrores da humanidade, do qual 

fora testemunha na infância, sobretudo devido ao fato de ser judeu – assim como Hélène – 

durante a Segunda Guerra e, mais tarde, na Guerra da Argélia, na qual trabalhou como médico. 

Em Dix-sept ans e diversas vezes em Les guerres de mon père, a autora-narradora cita sua frase 

recorrente:  “Não se deve falar daquilo que chateia”253. A frase carrega, ao mesmo tempo, uma 

leveza, por evitar o que incomoda, e a dureza do silêncio, como aquilo que liga todos os não-

ditos do pai. Embora se esquive de assuntos brutais, a figura paternal se faz sempre presente, 

inclusive no momento posterior ao aborto, buscando aconselhar sem julgamentos a filha e seu 

atual namorado. A relação dos dois é sempre descrita com uma profunda afetividade, 

diferentemente do que retrata sobre a mãe, ele, procura conversar com ela e com o namorado 

após a realização da interrupção da gravidez, “à sua maneira doce, generosa, tranquila” 

(SCHNECK, 2015, p. 67)254. 

Em  Dix-sept ans, logo após o procedimento da IVG, escreve: “Minha mãe não veio à 

clínica. Nós nunca falaremos sobre o que aconteceu nesse dia. Nem antes, nem depois (2015, 

p. 57)255. Apesar de não afirmar desejar sua presença, mas seu desejo de não se tornar como 

ela, é pela ausência de palavras ou física que alude à mãe. Conta, igualmente, a história da 

menarca de sua mãe, um relato pessoal do qual só toma conhecimento mais tarde na vida, 

através de um ensaio do seu tio, Pierre Pachet, Sans amour. Hélène, em 1943, aos onze anos, 

como precisa a autora, “percebe uma mancha marrom em sua calcinha. O sangue coagulado 

entre as pernas, ela não sabe o que é (2015, p. 58)256.Não tinha com quem falar, uma vez que 

fora enviada para passar esses anos escondida em um convento, guardando seus silêncios 

mesmo depois da guerra. Segundo Schneck, a história de sua primeira menstruação só fora 

confiada muito mais tarde a uma amiga muito próxima e que a revela ao irmão:  

E eu escuto isso, o terror da garotinha judia de onze anos e meio que 
crê morrer, sozinha, escondida nesse convento, com esse sangue que 
não sabe de onde vem. Tudo se mistura, a obrigação absoluta de se calar 
sobre sua identidade, a angústia de nunca mais rever seus pais, e agora 
a descoberta de seu corpo. (2015, p. 59)257 

 

Desse acontecimento que descobre por um terceiro, imagina os sentimentos da mãe em 

 
253« Il ne faut pas parler de choses qui fâchent » 
254« à sa manière douce, généreuse, tranquille » 
255 « Ma mère n’est pas venue à la clinique. Ce qui s’est passé ce jour-là , nous n’en parlerons jamais toutes les 

deux. Ni avant, ni après. » 
256« aperçoit une tranche brune dans sa culotte. Du sang a coulé entre ses jambes, elle ne sait pas ce que c’est  » 
257 « Et j’entends cela, la  terreur d’une fillette juive de onze ans et demi qui pense mourir, seule, cachée dans ce 

couvent, avec ce sang dont elle ne sait pas d’où il vient. Tout se mêle, l’obligation absolue de se taire sur son 

identité, l’angoisse de ne jamais revoir ses parents, et maintenant la  découverte de son corps.  » 
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relação ao próprio corpo e à vivência clandestina devido à perseguição contra os judeus, essa 

confluência de segredos e violência vivida em solidão. Apesar de não serem equivalentes as 

experiências da autora-narradora e de sua mãe, são ambos momentos de descoberta do 

desconhecido ou ignorado sobre o próprio corpo. Trata-se de acontecimentos de corpos de 

mulheres relacionados ao poder de gerar uma vida a partir de si, de escolher o que será desse 

corpo que amadurece e do qual se espera socialmente algo. A pequena Hélène não tinha 

consciência do que era menstruar, como muitas mulheres em sociedades onde as experiências 

dos corpos femininos foram consideradas sujas e indignas. A autora-narradora – um pouco 

mais velha – não vive seu estado em plena ignorância, porém descobre também algo que 

ignorava sobre seu corpo, o que confere uma dimensão iniciática às situações. 

Hélène, segundo a autora-narradora, guarda silêncio sobre o vivido durante a Segunda 

Guerra, o que parece produzir outros não-ditos prospectivos em todas suas relações. Quando 

evoca a mãe, é como um contra-exemplo, uma figura em sofrimento: “Não sou como minha 

mãe, não sou sua solidão” (2015, p. 17)258; “Queria tanto que minha mãe saísse de seu quarto, 

que parasse de se esquivar da vida (2015, p. 33)259 ; “Só penso nisso, no prazer bem distante da 

vida de minha mãe” (2015, p.38)260. Tendo uma relação mais aberta e próxima com o pai, 

procura pensar a si mesma como diferente da mãe, porém quando vive uma experiência 

corporal, desse corpo “de mulher”, se interroga na escrita sobre a solidão de sua mãe e a 

vivência de seu corpo por ela. 

Schneck escreve se sentir indigna de viver uma situação difícil, considerando o status 

de sobreviventes dos pais e o ambiente burguês no qual cresce. Enquanto herdeira do sofrimento 

da família, lamenta não ter podido corresponder totalmente ao dever que ela mesma se impunha, 

de viver sem grandes inquietações: 

Só quero uma coisa, continuar como antes, quando eu não chorava 
sozinha na cama, quando meus únicos verdadeiros tormentos 
consistiam no silêncio e na tristeza de minha mãe, sua infância durante 
a guerra, sozinha no convento, o frio, o abandono. Eu só tinha as 
preocupações benignas de uma adolescente, seus sonhos de liberdade e 
ambição.  
Há, pela primeira vez, algo de pesado, que restringe aquilo que sou.  
(2015, p. 45)261 

 
258« Je ne suis pas comme ma mère, je ne suis pas sa solitude » 
259 ” « J’aimerais tant que ma mère sorte de sa chambre, arrête de se dérober à la vie » 
260 « Je ne pense qu’à cela, au plaisir très loin de la vie de ma mère  » 
261 « Je ne souhaite qu’une chose, continuer comme avant, quand je ne pleurais pas seule dans mon lit, quand mes 

seuls vrais tourments concernaient le silence et la  tristesse de ma mère, son enfance pendant la guerre, seule dans 

un couvent, le froid, l’abandon. Moi je n’avais que les soucis bénins d’une adolescente, ses rêves de liberté et 

d’ambition. 

Il y a, pour la première fois, quelque chose de lourd, qui rétrécit ce que je suis. » 



182 
 

 
 

 

Deseja voltar a sua vida de antes, para a qual sabe não mais poder retornar, uma vez 

que, como escreve, não se trata de uma vivência inofensiva, mas de um acontecimento que 

muda sua forma de pensar sua situação no mundo que, até então, era leve e despreocupada. É 

nesse sentido também que o acontecimento age enquanto  rito de passagem, não apenas pela 

compreensão de seu corpo como um corpo adulto, um corpo de mulher que possui certas 

atribuições e restrições na sociedade, mas pela consciência de que nada mais será como antes. 

Na obra, Schneck narra diferentes aspectos ligados à sua vivência particular da IVG que lhe 

permitem refletir sobre sua dimensão coletiva, com alguns comentários políticos: a descoberta 

da sexualidade, a vida na escola e na família, a gravidez inesperada e indesejada, a IVG em 

uma clínica em Paris, o apoio do pai, o silêncio da mãe e, igualmente, aquilo que vem depois. 

Após a vivência, há o medo de se ver novamente grávida sem querer, mas também sua vida que 

continua com filhos, casamentos e separações, até o momento da escrita, quando pode 

finalmente falar com essa “criança” não nascida e comunicar o seu vivido pela escrita. 

 Ainda que a autora-narradora tenha tido o apoio dos pais para realizar a IVG, começa 

sua obra afirmando: “Nem minha família, nem meus mais próximos amigos sabem o que me 

aconteceu na primavera de 1984. Vergonha, desconforto, tristeza... Nunca contei como, por 

acidente, entrei no mundo dos adultos” (2015, p. 11)262. Diferentemente do segredo guardado 

por Annie Ernaux – que precisa esconder a vivência dos pais e da lei –, Schneck não precisa 

guardar o mesmo segredo, contudo ainda assim se cala sobre o vivido como um todo ou os 

detalhes e sentimentos que a atormentam. O que lhe acontece na primavera de 1984 e sobre o 

que escreve, não foi apenas a experiência em si do aborto, mas também tudo o que essa vivência 

– em uma idade que preconiza o fim da adolescência – desencadeia nela. Desse modo, a 

experiência narrada em Dix-sept ans diz respeito à descoberta da gravidez e de seu corpo, à 

decisão pela IVG e às marcas deixadas pelo vivido, sendo também a narrativa de um processo 

autofundação do sujeito, que o faz criar uma identidade por si mesmo, que escapa à da família. 

Segundo o psicanalista Georges Gaillard (2006),  um trauma vivido na passagem da 

idade adulta opera no “eu” mais uma tentativa de separação da psique maternal, o que confere 

um status “iniciático” à experiência por estabelecer uma nova temporalidade e uma nova 

identidade para o indivíduo. Destaca como as sociedades ditas “tradicionais” costumam integrar 

em seus costumes um conjunto de rituais que marcam essa passagem, normalmente conferindo 

 
262 « Ni ma famille, ni mes plus proches amis ne savent ce qui m’est arrivé au printemps 1984. Honte, gêne, 

tristesse… Je n’ai jamais raconté comment, par accident, je suis entrée dans le monde des adultes  » 
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ao indivíduo saberes em relação à vida, à morte e à sexualidade. Quando a experiência 

traumática é, ainda, vivida em solidão e silêncio, configura-se sob o modo da autofundação que 

desencadeia um rompimento do sujeito com a infância e sua entrada na idade adulta. Gaillard 

mobiliza essas noções tendo como base sua observação de L’événement. 

Na narrativa, após ir ao médico a primeira vez por ter um longo atraso da menstruação, 

recebe a confirmação: “De volta a Rouen, telefonei para o doutor N. que me confirmou meu 

estado e anunciou que me enviaria o certificado de gravidez. Recebi-o no dia seguinte. Parto 

de : senhorita Annie Duchesne. Previsto: 8 de julho de 1964. Vi o verão, o sol. Rasguei o 

certificado” (ERNAUX, 2011, p. 276)263. As imagens são encadeadas de modo apressado: volta 

da casa dos pais, recebe a confirmação, e, logo em seguida, o certificado que destrói. O 

documento destruído carrega duplamente sua ruína: atesta sua gravidez e seu estado civil de 

solteira, a partir do pronome de tratamento “senhorita”. A cena evocada do verão e do sol 

lembra a célebre passagem de O estrangeiro, de Albert Camus, quando Mersault atira no árabe 

e culpa o sol, o delírio do calor. O mesmo sol parece agir no imaginário da autora-narradora, 

fazendo-a rasgar o certificado.  

Essa que tem seu nome escrito no certificado, Annie Duchesne (nome de solteira da 

autora), não corresponde à mesma voz daquela que rememora o momento, são lembranças da 

autora-narradora, porém a obra não é escrita pela voz de Annie Duchesne. Além do sabido sobre 

o processo de rememoração, que acontece a partir da distância entre o “eu” do presente e o “eu” 

que vive a experiência, essa diferença pode ser pensada também a partir de seu valor iniciático. 

Annie Ernaux classifica o acontecimento como um novo nascimento, o que faria da fazedora 

de anjos uma mãe/parteira: “Sem saber, essa mulher sem dúvida ambiciosa – mas com uma 

casa pobre – me arrancou de minha mãe e me jogou no mundo [...] Durante anos, a noite do dia 

20 para o dia 21 de janeiro foi um aniversário” (2011, 318)264. A experiência simboliza, a um 

só tempo, uma morte, uma ruptura, e um nascimento, uma provação que ela julga a posteriori 

decisiva em sua vida: “Sei hoje que me era necessária essa experiência e esse sacrifício para 

desejar ter filhos. Para aceitar essa violência da reprodução no meu corpo e me tornar, por 

minha vez, lugar de passagem das gerações” (2011, p. 318, grifo meu)265. A compreensão da 

experiência como aquilo que permite que se torne um “lugar de passagem das gerações” pode 

 
263« De retour à Rouen, j’ai téléphoné au docteur N. qui m’a confirmé mon état et annoncé qu’il m’envoyait mon 

certificat de grossesse. Je l’ai reçu le lendemain. Accouchement de  : Mademoiselle Annie Duchesne. Prévu le 8 

juillet 1964. J’ai vu l’été, le soleil. J’ai déchiré le certificat. » 
264“Sans le savoir, cette femme sans doute cupide – mais c’était pauvre chez elle – m’a arrachée à ma mère et m’a 

jetée dans le monde […] Pendant des années, la  nuit du 20 au 21 janvier a été un anniversaire.”  
265“Je sais aujourd’hui qu’il me fallait cette épreuve et ce sacrifice pour désirer avoir des enfants. Pour accepter 

cette violence de la reproduction dans mon corps et devenir à mon tour lieu de passage des générations.”  
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ser associado não apenas à reprodução física, ao poder se tornar mãe, mas à própria escrita, ao 

seu desejo de que sua existência seja “completamente dissolvida na cabeça e na vida dos 

outros”. Essa busca pela dissolução de si nos outros também é uma forma de transportar para a 

linguagem, para o comunicável, o trauma vivido num movimento tanto de despossessão – pois 

aquilo que se dissolve deixa de ser uma matéria única – e humanização da violência à qual se 

submeteu, tornando-a compreensível para si e para os outros. 

Françoise Simonet-Tenant (2004, p. 54), em seu estudo genético sobre L’événement, 

atribui, igualmente, um caráter iniciático à narrativa de Ernaux que integra o processo de tornar 

dizível a experiência. Para a pesquisadora, a escrita da obra é “uma escrita do novo que suscita 

um sentimento de verdadeiro terror, de sideração mesmo, uma escrita sem salvaguarda, uma 

escrita dos limites” 266. Segundo ela, a autora se apropria de algo “radicalmente novo” (2004, 

p. 55)267, voltando à experiência de um crime para não apenas contar, mas reproduzir e imitar 

o vivido. Simonet-Tenant reconhece, assim, um viés metafísico na escrita de Ernaux, 

conferindo à experiência do aborto o status de um ritual transformador – dimensão que não é 

extrínseca à obra, mas constituinte e exposta no processo produtivo do texto.  

O sentimento de ruptura total desencadeado pelo trauma vivido é realizado no corte do 

cordão umbilical, um corte que reproduz a cena de nascimento: a quebra do laço maternal que 

faz parte do processo biológico do nascimento. A quebra entre o “eu” de 1963/64 e o “eu” que 

escreve a narrativa se articula também como um símbolo de um novo nascimento que se faz, 

justamente, pela recusa de se tornar mãe naquele momento, recusando também continuar a 

herança familiar – uma herança biológica, mas também social, uma vez que ter um filho jovem 

e solteira nesses anos era, também, condenar-se ao repúdio e fracasso às vistas da sociedade. 

Ao cortar o cordão umbilical, rompe também sua ligação com a mãe e com sua origem. 

Estamos ambas no meu quarto. Estou sentada na cama com o feto entre 
minhas pernas. Não sabemos o que fazer. Digo a O. que é preciso cortar 
o cordão. Ela pega a tesoura, não sabemos em que lugar cortar, mas ela 
o faz. Olhamos o corpo minúsculo, com uma grande cabeça, sob as 
pálpebras transparentes, os olhos são como duas manchas azuis. Diria-
se uma boneca indiana. Olhamos o sexo. Temos a impressão de ver um 
início de pênis. Então eu fora capaz de fabricar isso. O. se senta no 
banco, ela chora. Choramos silenciosamente. É uma cena sem nome, a 
vida e a morte ao mesmo tempo. Uma cena de sacrifício. (2011, p. 308-
309, grifo meu)268 

 
266 “une écriture du nouveau qui suscite um sentiment d’efroi voire sidération, une  écriture sans garde-fou, une 

écriture des limites” 
267 “radicalement nouveau” 
268« Nous sommes toutes les deux dans ma chambre. Je suis assise sur le lit avec le fœtus entre les jambes. Nous 

ne savons pas quoi faire. Je dis à O. qu’il faut couper le cordon. Elle prend des ciseaux, nous ne savons pas à quel 

endroit couper, mais elle le fait. Nous regardons le corps minuscule, avec une grosse tête, sous les paupières 
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A cena se passa logo após as dores da expulsão do feto, quando havia pedido ajuda a 

sua colega no dormitório da universidade, O., que não sabe muito mais o que fazer. São duas 

jovens que se confrontam a uma cena de sofrimento, para a qual nada as poderia ter preparado. 

O feto é chamado de “boneca indiana”, talvez para distanciar as formas humanas que já 

demonstrava. É a amiga que corta o cordão, ao seu pedido, o que gera uma incontrolável perda 

de sangue. A falta de preparo e conhecimento torna o aborto ainda mais arriscado e traumático, 

algo que não é plenamente traduzível, “uma cena sem nome”.  

A representação do corte do cordão umbilical está presente desde a escrita do primeiro 

curto fragmento que, segundo Simonet-Tenant, pode ser considerado como “a primeira peça do 

dossier pré-redacional de L’événement”269, de 1982:  

Tinha a impressão de estar para além da linguagem <nos limbos 
luminosos>. De tempos em tempos, via uma escova de cabelos 
colocada ao lado de um espéculo e uma bacia de água fervente e um 
bebê morto, muito branco, dez vezes maior que o<modelo ampliado do 
pequeno nadador de 3 meses> que se balançara muito tempo na ponta 
do cordão umbilical porque eu não sabia <em que lugar> devia cortar o 
cordão. (ERNAUX apud SIMONET-TENANT, 2004, p. 40)270 

 

Além de ser notável a insistência na concepção da experiência como algo “sem lugar” 

na linguagem, guardada em seu texto final, o fragmento já carrega imagens que parecem ser 

inseparáveis do vivido, as quais serão apresentadas em mais detalhes na narrativa: os 

instrumentos utilizados pela fazedora de anjos, a expulsão do feto, sua aparência, o cordão 

umbilical e seu corte.  

Como a autora escreve, sentirá rever várias vezes essa cena – repetição própria à 

experiência traumática. Simonet-Tenant ressalta também a repetição da cena da passagem 

Cardinet, presente no manuscrito de Une Femme, em Passion Simple e em L’événement, obras 

consideradas pela própria Ernaux como “narrativas iniciáticas” (2004, p. 44)271. É pela volta a 

 
transparentes les yeux font deux taches bleues. On dirait une poupée indienne. Nous regardons le  sexe. Il nous 

semble voir un début de pénis. Ainsi j’ai été capable de fabriquer cela. O. s’assoit sur le tabouret, elle pleure. Nous 

pleurons silencieusement. C’est une scène sans nom, la vie et la  mort en même temps. Une scène de sacrifice. » 
269 Em seu a tento trabalho com os manuscritos de Ernaux, a pesquisadora pode constatar que os manuscritos, 

documentos e anotações que precedem a escrita da obra estavam organizados na agenda que a autora manteve em 

1963, em seu diário de 1964, bem como os manuscritos em si e seu jornal de escrita. Segundo ela, Ernaux seria 

uma escritora de estruturação redacional – ou seja, que constrói a obra durante sua elaboração. 
270Transcrição de Simonet-Tenant dos manuscritos da autora, na qual o código <> significa que foi inserid o em 

entrelinha: « Il me semblait être au-delà du langage <dans des limbes lumineuses>. De temps en temps je voyais 

une brosse à cheveux posée à côté d’un speculum et d’une cuvette d’eau bouillante et un bébé mort, très blanc, dix 

fois plus grand que le<modèle agrandi du petit baigneur de 3 mois> qui s’était balancé longtemps au bout du 

cordon ombilical parce que je ne savais pas <à quel endroit> s’il fallait couper le cordon. » 
271« des récits initiatiques » 
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esse lugar que encerra a narrativa de seu aborto: “Na plataforma da estação Malesherbes, disse 

a mim mesma que voltara à passagem Cardinet acreditando que me aconteceria alguma coisa” 

(ERNAUX, 2011, p. 321)272. Assim como o faz no de L’événement, em Passion simple,quando 

é abandonada pelo amante, a autora-narradora volta à Passagem Cardinet,  

[c]omo que esperando de modo confuso que uma antiga dor pudesse 
neutralizar a atual [...] Peguei novamente o metrô para Malesherbes. 
Essa decisão não mudara em nada minha situação, mas estava satisfeita 
de tê-lo feito, de ter reatado com uma derrelição273 cuja origem era 
também um homem. (ERNAUX, 2011, p. 681)274 

  

 Os diferentes retornos à passagem Cardinet, “acreditando que [lhe] aconteceria alguma 

coisa”, podem ser compreendidos como a esperança de um retorno à unidade anterior à ruptura 

provocada pelo trauma. Como ressaltado, a experiência traumática impede sua própria 

assimilação, o que gera a paralisia diante da cena que se repete infinitamente, por não poder ser 

vivenciada no momento em que ocorre. O retorno da experiência se dá, normalmente, através 

de sonhos e visões que Cathy Caruth (1996, p. 62) considera como um sinal da tentativa de  

“controlar o que nunca foi totalmente compreendido em primeiro lugar”275. Nesse sentido, 

poder reencontrar o espaço de antes seria como encontrar a origem da ruptura do Ego, em uma 

esperança de reintegração associada ao tempo antes do trauma. Contudo, essa reunião só pode 

acontecer de modo ficcional, pois só a narração pode performar esse encontro impossível entre 

o “eu” do passado com aquele do presente. 

Em L’atelier Noir (2011), Ernaux menciona a pretensão de escrita dessa experiência em 

sua ligação com a figura da mãe mais de uma vez: “[o] aborto permanece um grande nó, sem 

 
272 “Sur le quai de la station Malesherbes, je me suis dit que j’étais revenue passage Cardinet en croyant qu’il allait 

m’arriver quelque chose. ” 
273 Também a palavra « derrelição » reaparece nas duas narrativas, como analisei em minha dissertação de 

mestrado:  

     [a] palavra “derrelição” que remete à situação de Jesus no trajeto ao Calvário, em 

um momento de desamparo divino, o Cristo sem Deus, um estado de abandono total 

e solidão moral. A derrelição remete ainda à situação do homem que, no pensamento 

existencialista, se encontra abandonado a si mesmo, sem uma orientação divina ou 

um poder superior [...]O sentido religioso da palavra derrelição diz respeito a uma 

prova mística que o fiel tem de enfrentar em uma solidão total, por sentir ter perdido 

a graça divina, sendo desprezado por toda a humanidade. Tal estado evoca as 

palavras de Cristo, no Evangelho segundo Mateus: "Meu Deus, meu Deus, por que 

me abandonaste?", texto que a autora evoca obliquamente também através de outra 

obra de Bach, em seu diário na entrada de 17 de setembro de 1999. (PONTES, 2017, 

p. 82-83) 
274“comme espérant confusément qu´une ancienne douleur puisse neutraliser ĺ actuelle (...) J’ai repris le métro à 

Malesherbes. Cette démarche n’avait rien changé mais j’étais satisfaite de l’avoir accomplie, d’avoir renoué avec 

une déréliction dont l’origine était aussi un homme.”  
275 “to master what was never fully grasped in the first place” 
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dúvidas ele contém o familiar. Minha mãe e a abortadora, ainda não dito (reencontrar esse 

começo)” (p. 56)276; “[a] ligação sexo, mãe, morte, escrita, no que me concerne – aborto” (2011, 

p. 64) 277. Simonet-Tenant (2004) aponta que no manuscrito que dará origem a Une Femme – 

livro consagrado à relação da autora com a mãe – Ernaux inserira a cena da passagem Cardinet 

(lugar onde habita a fazedora de anjos). Além da gravidez indesejada trazer à tona a figura da 

mãe – uma vez que a grávida se vê em uma situação na qual precisa decidir se tornar mãe ou 

impedir que isso aconteça –, a escrita de Ernaux associa sua própria mãe à fazedora de anjos: 

“essa mulher [...] me arrancou de minha mãe e me jogou no mundo”. Esse segundo parto se dá 

sem gentileza, colo ou alento, através do qual seu corpo adulto é “jogado no mundo”. Assim, a 

fazedora de anjos seria o avesso da mãe, a bruxa – para se retomar o terceiro capítulo desta tese 

–, figura que nos contos de fadas normalmente simboliza um encontro desafiador e 

transformador para a protagonista. 

Após a realização do aborto e sua internação no hospital – onde passa por uma 

curetagem sem anestesia – o que o depoimento de diversas mulheres demonstra ser uma 

constante no tratamento hospitalar de abortos clandestinos – a autora-narradora manifesta uma 

consciência sobre a transformação vivida, do qual seu próprio corpo é testemunha: 

Soube que perdera naquela noite o corpo que tivera desde a 
adolescência, com seu sexo vivo e secreto, que absorvera aquele do 
homem sem ser modificado – tornado ainda mais vivo e secreto. Tinha 
um sexo à mostra, cortado ao meio, um ventre raspado, aberto ao 
exterior. Um corpo parecido com o de minha mãe. (2011, p. 312)278 

  

A ruptura traumática e iniciática vivida a afasta, em um sentido, da mãe, para aproximá-

la, em outro. Sua ligação com a mãe não se faz mais pelo cordão umbilical, um laço de 

dependência, mas pela identificação a esse novo grupo: o das mulheres que já carregaram em 

si a possibilidade de dar a vida ou interrompê-la. A mudança de seu corpo, imperceptível após 

a primeira relação sexual, momento que o discurso cristão categoriza como a transformação da 

menina em mulher, a “perda” da virgindade, ocorre com o aborto e as violências subsequentes. 

Seu corpo não fora profanado – maculado, modificado – pelo sexo, mas pelas intervenções do 

aborto e da curetagem. A violência vivida foi, ao mesmo tempo, provocada pela autora-

 
276 « L’avortement reste un grand nœud, sans doute contient-il le familial. Ma mère et l’avorteuse, toujours pas dit 

(retrouver ce début) » 
277« le lien sexe, mère, mort, écriture, en ce qui me concerne – avortement » 
278« J’ai su que j’avais perdu dans la nuit le corps que j’avais depuis l’adolescence, avec son sexe vivant et secret, 

qui avait absorbé celui de l’homme sans être changé – rendu plus vivant et plus secret encore. J’avais un sexe 

exhibé, écartelé, un ventre raclé, ouvert à  l’extérieur. Un corps semblable à celui de ma mère. » 
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narradora – que, mesmo ciente das consequências, paga a mulher que insere a sonda em seu 

ventre – e pelo corpo médico, que ao invés de aliviar seu sofrimento, agride mais uma vez seu 

corpo. A gravidez e o aborto a aproximam, então, desse corpo marcado por intervenções, um 

corpo cortado e à mostra, revelando toda sua corporalidade. 

Chamo a atenção igualmente para a repetição, em algumas citações precedentes de 

L’événement, da noção de “sacrifício” –“[u]ma cena de sacrifício” (p. 309), “[s]ei hoje que me 

era necessária essa experiência e esse sacrifício” (p. 318). O sacrifício, segundo Marcel Mauss 

e Henri Hubert (2005, p15), implica uma consagração, “em todo sacrifício um objeto passa do 

domínio comum ao domínio religioso - ele é consagrado”. A prática sacrificial modifica a coisa 

consagrada, “objeto de sacrifício” e aquele que a oferece à cerimônia, dito “sacrificante”: “O 

fiel que forneceu a vítima, objeto da consagração, não é no final da operação o que era no 

começo. Ele adquiriu um caráter religioso que não possuía, ou se desembaraçou de um caráter 

desfavorável que o afligia; elevou-se a um estado de graça ou saiu de um estado de pecado” 

(2005, p. 15-16). O objeto de sacrifício, a ser aniquilado parcial ou totalmente, agiria como o 

intermediário entre o sacrificante e a divindade à qual o sacrifício é endereçado. Os 

antropólogos propõem a seguinte definição: “o sacrifício é um ato religioso que mediante a 

consagração de uma vítima modifica o estado da pessoa moral que o efetua ou de certos objetos 

pelos quais ela se interessa” (2005, p. 19, em itálico no original). 

Sob essa perspectiva, atribuir o status de “cena de sacrifício” ao momento de corte do 

cordão umbilical permite a compreensão de si como sacraficante e do feto enquanto coisa 

sacrificada. A autora-narradora compreende ter necessitado desse sacrifício para se tornar quem 

é, pois, a prática é sempre lugar de uma transformação, o que a aproxima do rito de passagem. 

Também a autora-narradora de Dix-Sept ans, evoca essa imagem ao dizer: “[e]stou persuadida, 

é um menino, um bebê do inverno, nascido faz trinta anos, que me permitiu ser livre, de ser no 

meu momento, segundo minha escolha, estudante, viajante, amante, esposa, mãe, leitora, 

jornalista, escritora” (SCHNECK, 2015, p. 90)279. O não nascimento, ou nascimento enquanto 

ausente do feto abortado foi o objeto de sacrifício que lhe permitiu se tornar uma “mulher livre” 

(2015, p. 91)280. 

Na narrativa de Ernaux, no entanto, o sacrifício não afeta ou consagra só a coisa 

sacrificada, pois é também seu corpo que paga o preço de sua vivência. Desse modo, a dimensão 

sacrificial do aborto narrado em L’événement pode ser pensada nos seguintes termos: um rito 

 
279 « Je suis persuadée, c’est un garçon, un bébé d’hiver, né il y a trente ans, qui m’a permis d’être libre, d’être à 

mon tour, selon mon choix, étudiante, voyageuse, amante, épouse, mère, lectrice, touriste, journaliste, écrivain » 
280« femme libre » 
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de passagem, a partir do qual a transformação vivida pela autora-narradora, que deixa de ser o 

que era no começo, não custou apenas a destruição total da coisa sacrificada, mas também uma 

destruição parcial de seu corpo. A evocação do léxico religioso permite a mobilização de 

imagens conhecidas de sofrimento extremo, como faz também ao comparar sua provação à 

Paixão de Cristo, ao escutar, após a experiência, a obra A paixão segundo São João de Bach e 

sentir que “a sonda e o sangue se fundiam no sofrimento do mundo e na morte eterna” 

(ERNAUX, 2011, 316)281. Ela mesma cria o estado de graça ao qual o sacrifício a teria elevado, 

um estado que existe por sua interpretação e comunicação da vivência, mobilizando 

comparações que, mais que transgressoras, carregam em seu peso religioso a significação de 

uma dor verdadeira.  

Como citado, Georges Gaillard atribui ao trauma, vivido como uma provação solitária 

na passagem para a idade adulta, uma condição de autofundação, colocando em cena um 

rompimento do sujeito com seus próximos e uma reorganização identificatória. Assim, a 

experiência traumática, ao mesmo tempo que gera uma ruptura e uma transformação, agrega o 

sujeito a um novo grupo e promove novas identificações relacionais. Essa ruptura, que 

surpreende o sujeito e rompe a ligação objetal entre ele e o mundo sem aviso prévio, pode ser 

observada nas narrativas de Ernaux, Schneck e Carron-Lanzl, em que são confrontadas com 

mudanças da consciência em relação a seus corpos e a capacidade de carregarem ou 

interromperem a vida, ainda bem jovens – respectivamente, vinte e três, dezessete e dezesseis 

anos. As novas identificações, nas autoras, além do reconhecimento de si como mulheres de 

sexualidade adulta, desencadeiam um sentimento de ligação ao grupo das mulheres, na posição 

de sujeitos políticos e sociais que convivem com leis e discursos vexatórios sobre seus corpos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
281« la sonde et Le sang se fondaient dans la souffrance du monde et la  mort éternelle  » 
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7. Autobiografia e Testemunho 

 

 

A pesquisa sobre a escrita dessa experiência inaudita e traumática levou-me a percepção 

de que um estudo sobre o teor testemunhal das obras aqui mobilizadas, junto à comparação 

com outros testemunhos de “não-escritoras” – recolhidos  nas obras francesas Paroles 

d’Avortées (2004), Avortées Clandestines (2014), J’ai avorté et je vais bien merci(2012), e nas 

obras brasileitas, O aborto (1997), Somos todas clandestinas (2016) –, possibilitam a 

abordagem do cunho político e histórico das escritas do aborto. Para tal, proponho a 

compreensão das vivências de abortos clandestinos enquanto uma experiência potencialmente 

traumática que para além de pessoal é também transgeracional e coletiva, sendo um medo que 

assola todas as mulheres em países onde a prática continua criminalizada. Não por acaso, decidi 

abordar a filiação entre as autoras como um dos pontos de partida, por compreender a escrita 

dessa experiência, que se apresenta diferentemente para cada uma, por diferentes gerações, 

como o efeito de uma necessidade de narrar e transmitir para que não seja esquecido. 

Aborto é crime. É mais que pecado. Envolve corrupção, favores, gente 
importante, gente sem escrúpulos também. Mas, cá pra nós, eu tenho 
certeza de que o Carlinhos “bom pai” nasceu naquele momento. 24 anos 
atrás, na saleta de uma curiosa. A cena chocante da tigela de inox deu a 
ele a noção do que é um filho, do que é um aborto. Pagamos um preço 
muito alto para descobrirmos isso sozinhos. Mas, quem sabe, o melhor 
de tudo não esteja acontecendo agora, quando eu posso falar 
abertamente sobre sexo e aborto com a Clara? É minha herança, coração 
de mãe pra filha, uma lição de vida para que nada assim aconteça com 
ela. E, nesse mesmo coração, eu sei que ela está aprendendo. 
(CASTRO, 1997) 

 

O fragmento, dessa obra brasileira que recolhe testemunhos variados sob pseudônimos 

– mulheres, maridos, namorados, médicos –, relata de modo ordinário o vivivo, o que permite 

observar que falar sobre isso é também falar sobre a herança das mulheres, a herança que essa 

mulher pode transmitir a sua filha, ao buscar desvelar essa realidade para ela. Assim, após um 

estudo das vivências em seu aspecto individual, proponho neste capítulo e no seguinte a 

compreensão de sua passagem para o coletivo. 

As narrativas de abortos ilegais nascem contrapondo-se ao esquecimento, que impediria 

a escrita de uma história mais completa das mulheres, negando a expêriencia, pelo tabu que 

reveste o acontecimento, mesmo após a legalização, fazendo com que essas mulheres sintam 

ter cometido uma infração e, portanto, algo que deveria permanecer escondido. As passagens 

para a escrita dessa temática têm como ponto comum a manifestação de uma necessidade de 

falar sobre o vivido, seja para evidenciar sua violência, seja para colocar em cena sua 
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complexidade. Em Ernaux, Schneck e Carron-Lanzl, que possuem obras inteiras dedicadas à 

temática, há a manifestação de um dever de transmitir essa experiência, algo que precisam 

cumprir como escritoras e como mulheres. Destarte, tais obras, enquanto narrativas de uma 

vivência muitas vezes traumática e violenta, que são de algum modo compartilhadas por um 

grupo e precisam ser transmitidos, agem, igualmente, enquanto testemunhos. 

Como pesquisadora, coloco-me também diante da dor dessas mulheres, buscando ainda 

relatos ditos menores, de “não escritoras”, de mulheres que precisavam apenas dizer que 

abortaram, ainda que cobrindo o rosto, para lembrar que se na França essa realidade pertence 

hoje ao passado, ela está no nosso presente. Pode(ria) ser eu ou qualquer outra mulher de minha 

convivência. E quando penso isso me permito continuar abordando esse tema, sem deixar que 

as obras se percam só em seu conteúdo, sem esvaziá-las de seu discurso político, procurando o 

modo pelo qual essa identidade narrativa é construída enquanto um eu mulher que abortou e 

sobreviveu. Trata-se, pois, de um tema que me coloca à prova a todo momento e pede para que 

siga de modo tateante, abraçando e destrinchando sua insolubilidade, nunca tentando incorporá-

lo na universalidade da qual é o filho bastardo. Através deste trabalho busco, então, tornar 

possível traçar a História apagada dos registros oficiais. Ao narraram suas experiências, as 

mulheres retraçam a trama sufocada, silenciada e danificada de suas histórias.  

Desvelevar as realidades do aborto é também tornar público como suas experiências 

atravessaram e marcaram essas mulheres, marcando também o leitor que é interpelado ao se 

confrontar com tais relatos, como o ouvinte do contador de histórias ferido de Frank (1995). 

Trata-se da narrativa feita por sujeitos que foram também contruídos por essa experiência, que 

é tanto coletiva quanto individual, uma vez que o discurso que define o sujeito e as condições 

de sua existência é compartilhado. Nessa lógica, segundo Joan Scott (2012), a escrita da 

experiência permite tornar histórico o que fora escondido da história. Contudo, tomar a 

experiência apenas como metáfora da visibilidade, como adverte, risca a reprodução, no lugar 

da contestação, dos sistemas ideológicos dados. Sendo assim, é necessário associar à escrita da 

experiência, a natureza construída dos comportamentos. O termo experiência é compreendido 

aqui a partir da compreensão de Teresa de Lauretis em Alice Doesn’t:  

[...]um processo pelo qual, para todos os seres sociais, a subjetividade é 
construída. Através desse processo, uma pessoa se situa ou é situado na 
realidade social, e, então, percebe e compreende como subjetiva 
(referendido-se, e mesmo originando, a si mesmo) essas relações – 
materiais, econômicas e interpessoais – que são na verdade sociais e, 

em uma perspectiva mais ampla, históricas (1984, p. 169) 
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A experiência é, portanto, aquilo que forma o sujeito e os grupos de sujeitos, de modo que ao 

tornar visível a existência de um grupo é possível também evidenciar a existência dos 

mecanismos repressivos – ainda que sua lógica e funcionamentos internos não sejam 

necessariamente revelados. É o processo de construção do sujeito em relação à sociedade, o que 

desencadeia também seus pertencimentos e exclusões. Pode-se dizer, então, que a experiência 

se refere às influências externas dos indivíduos, sendo um processo que se dá pela diferenciação 

e construção de sujeitos fixos e autônomos, que podem ser considerados fontes confiáveis de 

um conhecimento produzido pelo relato que oferecem. Nesse sentido, a escrita da experiência, 

considerada a partir da formação dos indivíduos em sujeitos, é também uma escrita de um 

conhecimento específico de um grupo diferenciado e situável, como é o caso da categoria 

“mulheres”. Riley (1988) propõe que pensemos a história das mulheres a partir do relato de 

suas experiências, desmascarando a possibilidade de que aquilo que atravessam não seja apenas 

fruto de uma condição feminina, mas das dominações das mulheres – sejam elas de base 

biológica ou política. São, pois, sobre os aspectos narrativos do relato dessa experiência e as 

dimensões coletivas de sua escrita que me dedicarei neste capítulo de cunho mais teórico. 

O ímpeto da escrita de uma existência envolve a memória em seus aspectos pessoais e 

coletivos, uma vez que escrever um relato de sua vida é submetê-la às regras da linguagem e 

do discurso, documentando e oferecendo-a a um público, fazendo com que esse relato passe a 

ocupar e constituir outros imaginários. Indo mais além, podemos dizer que o próprio ato de 

rememorar implica nosso envolvimento com os outros. Como destaca Halbawchs (1990), 

nossas lembranças nos são lembradas por outros, ainda quando apenas nós a 

vimos/vivenciamos, aquilo que trazemos em nós emerge através do outro. Desse modo, lembrar  

é estar em relação com os outros, posição que lembra a de Butler quando afirma que “o ‘eu’ 

não tem uma história própria que não seja também a história de uma relação – ou conjunto de 

relações – para com um conjunto de normas” (2015c, p. 18).  

Halbawchs chama a atenção para como a memória coletiva se forma a partir de grupos 

móveis e as noções comuns que possuímos com esses grupos, tendo por base de sua reflexão o 

ato de lembrar. Enquanto Butler, por sua vez, analisa as condições de possibilidade de uma 

narrativa do “eu” que leve em conta as condições de seu surgimento, sendo essas inseparáveis, 

ainda que não determinadas, pelas normas sociais. Os dois teóricos, apesar de partirem de 

objetos diferentes, sublinham a implicação coletiva e social do ato de lembrar e do ato de relatar. 

Sendo assim, a narrativa de uma vida é mais do que uma passagem simples do pessoal para o 

coletivo, pois o sujeito é em si formado pelas experiências das quais pode lembrar-se por sua 
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relação com um grupo, sendo o relato também a história dessas relações. Parto dessa premissa 

com o intento de mostrar como, independente de discussões quanto ao gênero e modos da 

escrita referencial, narrativas de uma vida ou de acontecimentos dessa vida são sempre 

marcadas pelo ir e vir entre o pessoal e o coletivo e pela relação do “eu” com os outros. 

Adentrando na questão genérica, ressalto desde já que as diferentes formas de 

autonarração não podem ser pensadas como isoladas umas das outras, por leis que seriam únicas 

a apenas uma dentre elas. Assim, não cabe aqui invalidar uma ou outra forma de escrita do “eu”, 

mas apontar certas proximidades que emergem do relato da experiência, permitindo que 

pensemos o teor testemunhal de alguns textos identificados enquanto autobiográficos. Para tal, 

proponho retomarmos alguns pontos das discussões das escritas de si que possibilitam 

pensarmos as formas de narrar a si mesmo da autobiografia e do testemunho. 

Nos estudos das escritas de si, é possível identificarmos uma tendência à utilização de 

um hiperônimo capaz de funcionar como termo guarda-chuva para todas as narrativas, hoje essa 

tendência é a escolha pela designação de autoficção ao invés de autobiografia, que se 

populariza na segundo metade do século XX, lugar ocupado antes, como aponta Jeannelle 

(2008), pelo termo Memórias. A autobiografia tem como condição de exisência a sinceridade, 

no sentido do compromisso de dizer a verdade que o autor assume ao transformar sua vida, ou 

parte dela, em narrativa, segundo a célebre definição de Philippe Lejeune (2014, p. 16), a 

autobiografia seria: uma “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”.  

É pela presença da identidade entre autor, narrador e personagem, que pode ser afirmada 

pelo subtítulo ou pela identificação do nome, que se estabelece o que o teórico chama de pacto 

autobiográfico, um conceito que põe sua ênfase na recepção, pois é com o leitor que o autor 

firma o pacto. A narrativa autobiográfica demanda, então, uma sinceridade, um pacto 

referencial – uma coextensão do popular conceito de pacto autobiográfico. Tal pacto, segundo 

Lejeune, é proposto pelo autor ao leitor, ao lhe apresentar uma narrativa que afirma contar algo 

que faz parte do “real”, no sentido de ter uma referência exterior ao texto, sendo passível de 

verificação. Essa sinceridade é, no entanto, apenas parcialmente verificável, pois a verdade se 

restringe ao possível – sendo comum aos autores admitirem os esquecimentos e deformações 

que podem operar a memória. Além disso, a intensidade do vivido de certos acontecimentos  

pode residir justamente no efêmero de uma palavra ou uma interpretação, de modo que sua 

significação subjetiva só pode ser acessada pela lembrança dos que o viveram. Vale lembrar, 
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como propõe Lejeune, que a realidade seria o horizonte impossível da autobiografia, que ela, 

não obstante, não deixa de perseguir. 

A luta de forças entre autobiografia e ficção tende, atualmente, a um quase abandono do 

termo autobiografia, preferindo o de autoficção282, baseando-se nos argumentos do grau de 

ficção inerente à qualquer organização narrativa ou, o de cunho psicanalítico, de que falar de si 

é sempre uma ficcionalização. Esse debate se deve, sobretudo, ao incômodo causado pela noção 

de sinceridade do texto, quando a própria existência da verdade é colocada em jogo, e à ameaça 

à independência da narrativa literária, pois requer a mobilização de questões exteriores a ela 

para defini-la. No lugar de uma resposta, pretendo traçar aqui apenas uma maneira de olhar as 

coisas: a qualidade ficcional de um texto, no sentido de construção de uma narrativa, é inegável, 

sendo assim, é claro que toda autobiografia comporta um grau de ficção, porém a condição para 

seu status de autobiografia é que esta ficção seja retida pelo desejo de dizer a verdade, de 

comunicar: 

O fato de a identidade individual, na escrita como na vida, passar pela 
narrativa não significa de modo algum que ela seja uma ficção. Ao me 
colocar por escrito, apenas prolongo aquele trabalho de criação de 
“identidade narrativa”, como diz Paul Ricoeur, em que consiste 
qualquer vida. É claro que, ao tentar me ver melhor, continuo me 
criando, passo a limpo os rascunhos de minha identidade, e esse 
movimento vai provisoriamente estilizá-los ou simplificá-los. Mas não 
brinco de me inventar. Ao seguir as vias da narrativa, ao contrário, sou 
fiel a minha verdade: todos os homens que andam na rua são homens-
narrativas, é por isso que conseguem parar de pé. Se a identidade é um 
imaginário, a autobiografia que corresponde a esse imaginário está do 
lado da verdade. Nenhuma relação com o jogo deliberado da ficção. 
(LEJEUNE, 2014, p. 121) 

 

Lejeune não nega a construção narrativa das identidades e de sua (re)criação pela escrita, 

seu debate vai contra a ideia de que seja impossível oferecer resistência a essa ficcionalização 

em uma narrativa que tem por compromisso dizer a “verdade” – no sentido de retratar tal qual 

os acontecimentos se inscreveram na memória. Essa verdade é também um imaginário, uma 

 
282 Em se tratando da autoficção, como sabemos, o termo apareceu pela primeira vez no universo da literatura em 

1977, na quarta capa de Fils, de Serge Doubrovsky. A autoficção, segundo o autor na ocasião de publicação do 

livro, seria uma “ficção de fatos estritamente reais”, ela diferiria da autobiografia por apresentar um estilo e uma 

linguagem mais próximos ao romance. No entanto, as discussões sobre essa categoria e suas confluências e 

divergências em relação à autobiografia não se restringem a essa primeira noção apresentada por Doubrovsky. 

Não há, entre os teóricos da área, um consenso sobre o que seria escrever com uma linguagem ou um estilo 

romanesco, uma vez que os textos autobiográficos não prescindem de um trabalho estilístico. Como destaca 

Philippe Gasparini (2014), a  autoficção fugiu às definições de Doubrovsky para alcançar significados e textos bem 

distintos, sendo, por vezes, usada como uma espécie de "arquigênero", que engloba todas as narrativas em primeira 

pessoa. 
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vez que o “eu” do presente da escrita produz uma narrativa sobre um “eu” do passado que já 

não existe mais. Sendo assim, não seria errado dizer que essa é uma das verdades possíveis. 

Contudo, se ela corresponde ao vivido daquele que escreve e ele possui a intenção de transmiti-

la, então cabe uma diferenciação desses textos em relação aos que deliberadamente optam pelo 

jogo da ficção283, ainda que guardem aspectos autobiográficos em suas obras.  

É certo que essa proposta traz ainda outra problemática, a da intenção do autor, o que 

nos remete a uma visão datada da literatura ou um aprisionamento do texto enquanto 

propriedade do autor. No auge do estruturalismo, a crítica literária baseada na intenção cai por 

terra, pois para o movimento não interessa a vida do autor fora do texto, postura marcada pelas 

publicações emblemáticas de “A morte do autor” de Roland Barthes em 1968 e “O que é o 

autor?”, em 1969, por Michel Foucault. Para Barthes “o texto é um tecido de citações”, de modo 

que o autor não poderia possuir uma autoridade máxima sobre ele, já que todo texto é formado 

por outros textos que dele emanam, o que dessacraliza a posição do autor. Foucault, por sua 

vez, coloca em questão não só a noção de autor, como a de obra, já que essa seria, segundo a 

visão arcaica, sua propriedade, em lugar do autor, pensa a “função autor” enquanto uma função 

discursiva do sujeito: “Seria tão falso procurar o autor no escritor real como no locutor fictícios, 

a função do autor efectua-se na própria cisão – nessa divisão e nessa distância” (FOUCAULT, 

2000, p. 55). Temos aqui a expressão da crise do sujeitodo Humanismo moderno (momento de 

surgimento da noção de autor como proprietário da obra) enquanto uma instância estável e 

detentora da verdade. Essa morte é, posteriormente, traduzida em outros termos, como faz 

Barthes, em O prazer do texto, quando reconhece o desejo do leitor pelo autor no texto, que 

retomaria seu status de sujeito enquanto ficção (BARTHES, 2004). 

Também a intenção a qual me refiro não simbolizaria a verdade única do texto, mas um 

dos aspectos que se inscrevem na narrativa, não sendo uma maneira de compreendê-la enquanto 

subordinada ao autor. O compromisso de dizer a “verdade” interessa aqui por sua relevância 

para uma análise da escrita de acontecimentos que puderam ser comunicados, em suas 

diferentes dimensões, justamente por terem sido traduzidos em narrativas. Esses textos 

permitem um olhar para o que permanecia escondido da história, não representado pelo 

discurso, e dão a ver mais amplamente questões humanas. Destaco, ainda, que o pacto 

autobiográfico – segundo os termos estabelecidos por Lejeune desde sua primeira publicação 

 
283Esse é o argumento de muitos que defendem a impossibilidade da autobiografia, preferindo o termo autoficção, 

sobre concordo com a prosição de Philippe Gasparini: “em minha opinião, o termo autoficção deveria ser reservado 

aos textos que desenvolvem, em pleno conhecimento de cauasa, a  tendência natural a se ficcionalizar, própria à 

narrativa de si” (GASPARINI, 2014, p. 217) 
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em 1973 de identificação entre autor, narrador e personagem na narrativa de sua existência – 

permanece uma proposta de leitura e análise das obras, não sua verdade absoluta, ou um modo 

de diminuir ou glorificar suas qualidades narrativas. 

 Lejeune estabelece As confissões de Rousseau como o marco inicial da autobiografia 

moderna, essa escolha diz respeito ao olhar sócio-econômico adotado para o contexto que foi 

marcado pelo advento da civilização industrial e pela ascensão da burguesia na Europa. Embora 

as confissões religiosas datem de muito antes, a obra selecionada pelo teórico francês apresenta 

uma nova maneira de ver o eu, composta pela dessacralização do espaço íntimo. No entanto, a 

linearidade e a continuidade da narrativa de Rousseau estão muito distantes das produções 

autobiográficas contemporâneas, que se apresentam, cada vez mais, de modo fragmentário, 

quanto sua forma e discurso. Segundo Eurídice Figueiredo, a forma fragmentária coloca a 

autobiografia “sob o signo da ruptura e da dispersão”, como um meio de afirmar que “o único 

conhecimento de si e do mundo de que o ser humano é capaz se faz na descontinuidade” (2013, 

p. 60). Aspirar ao relato da experiência, procurando transmitir todas as suas nuances e 

sensações, de forma a tornar inteligível o “eu” que narra e é narrado, demanda, na 

contemporaneidade, uma expressão pela ruptura e pelo fragmento, pois assim também que 

apreendemos a realidade. 

 A partir de suas observações das tendências contemporâneas da autobiografia, Françoise 

Simonet-Tenant (2007) classifica-a como “insolúvel” nas duas acepções da palavra, tanto como 

um tipo textual que não pode ser dissolvido em outros gêneros, quanto como uma forma de 

escrita que não pode ser solucionada, “que zomba das nossas aporias” (SIMONET-TENANT, 

2007, p. 20)284. Segundo ela, dentro das tendências da autobiografia contemporânea, há uma 

predisposição a se concentrar sobre um fragmento da vida, um acontecimento, em detrimento 

de uma visão sobre todo o passado. Tal aspecto é classificado pela pesquisadora como uma 

disposição do gênero a se “miniaturizar”. Esse movimento ocorre, mais comumente, quando o 

acontecimento assume a forma do luto, de uma separação ou ruptura. Outro aspecto que destaca 

dos textos autobiográficos contemporâneos é o retrato fugaz e descontínuo da realidade, para 

dar conta do movimento da vida, o que se traduz, muitas vezes, pela utilização ao presente da 

narrativa, à maneira do diário íntimo. 

O compromisso de dizer a “verdade”, pensado por Lejeune em relação à autobiografia, 

pode ser estendido também a outras formas de escrita referencial, como as Memórias e o 

testemunho, pois, como dito, nenhum modo ou gênero das escritas de si pode ser pensado de 

 
284 “que se joue de nos apories” 
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modo totalmente independente. Jean Louis Jeannelle mobiliza frequetemente os conceitos de 

autobiografia, testemunho e Memórias em conjunto, ao buscar situar as caracterizações dos dois 

últimos. A discussão aqui se servirá, rapidamente, também do conceito de Memórias para 

melhor compreender o testemunho e seus possíveis encontros com a autobiografia. Segundo o 

teórico, as Memórias tratam de vidas memoráveis285, as autobiografias – assim como 

autoficções e diários – de vidas refletidas286 e o testemunhos de vidas perturbadas287 

(JEANNELLE, 2008). A escrita de Memórias requer que o autor disponha anteriormente de um 

certo capital, um crédito, inscrevendo-se já em uma tradição multisecular de uma vida que 

merecia ser lembrada, por sua identidade pública. O testemunho, em termos gerais, se distingue 

das Memórias pois a testemunha, aquele que escreve, não precisa ter um capital anterior para 

justificar sua escrita, que nasce devido aos acontecimentos atravessados. Ela busca transmitir a 

experiência pessoal, preenchando os ângulos e fissuras da História. Enquanto o memorialista 

se dirige a um grupo social ou à comunidade nacional, para reconstituir aos olhos de seus 

contemporâneos e sucessores um quadro da vida compartilhada, a testemunha interpela seus 

semelhantes sobre aquilo que marcou sua existência. A autobiografia, por sua vez, coloca em 

cena o diálogo entre duas subjetividades, o “eu” da expericência e o “eu” da escrita. 

Jean Louis Jeannelle busca, igualmente, traçar a história do gênero testemunhal, 

enquanto Marcos Seligmann-Silva – teórico brasileiro que se destaca nos estudos do tema – 

prefere pensar o teor testemunhal de certas narrativas. Para Jeannelle, o trauma vivido é o que 

desencadea a escrita do testemunho, cujas condições de origem são o sentimento de urgência 

da escrita, uma emoção engajada e a busca por reparação. A cenografia do testemunho nasce 

do desejo de fazer emergir uma verdade profunda do acontecimento, vencendo o silêncio 

através de, nas palavras suas palavas, “um ato de discurso espontâneo” (JEANNELLE, 2011, 

p.15)288. Compõe-se, igualmente, por uma enunciação que “parece ser sempre o efeito de uma 

ruptura nos tecidos dos discursos sociais, de uma tomada da palavra para qual nada preparava, 

que não responde a nenhuma espera anterior e que se impõe diante da atenção do público” 

(JEANNELLE, 2004, p. 88)289.  

Em se tratando de testemunhos a questão da conciliação entre referencialidade e 

ambição estética, já muito presente nas discussões sobre autobiografia, ganha dimensões ainda 

 
285« Vies mémorables » 
286« Vies réfléchies » 
287« Vies bouleversées » 
288« un acte de discours spontané » 
289 « semble toujours être l'effet d'une rupture dans le tissu des discours sociaux, d'une prise de parole querien ne 

préparait, qui ne répond à aucune attente préalable et qui s'impose à l'attention du public » 
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mais acentuadas. No testemunho estética e ética se misturam, numa tentativa de “ir até o fim” 

na transmissão da experiência, como quando Ernaux escreve: “Sei agora que estou decidida a 

ir até o fim, o que quer que aconteça, da mesma forma que estive, com vinte e três anos, quando 

rasguei o certificado de gravidez.” (ERNAUX, 2011, p. 278)290. Nessa analogia entre o 

acontecimento e sua transformação em narrativa, “ir até o fim” no ato da escrita comunica 

também o ato de ter ido até o fim sobre sua decisão de abortar, apesar da clandestinidade. A 

escrita ocorre porque a trasmissão se faz necessária, como bem explica a postulação de Jean-

Louis Jeannelle (2004, p. 88-89): 

Ameaçada de ser sufocada pela hostilidade dos grupos de interesse ou 
pela indiferença do corpo social, a palavra testimonial traduz sempre, 
de maneira mais ou menos direta, uma forma de crise: ela atesta fatos 
históricos inauditos, porque contradizem as representações oficiais que 
fazem do passado, ou escandalosos para o espírito, na medida que 
expõem acontecimentos que provocam indignação, pena ou terror. 
Somente com a fé em sua integridade pessoal, um indivíduo se engaja 
aos olhos de seus semelhantes a contestar a visão autorizada ou, mais 
simplesmente, comum que se tem de tal fato ou situação, isso numa 
preocupação de compensação. Pois o testemunho visa uma forma de 
reparação, mesmo quando essa seria inacessível ou infinita – a 
verdadeira reparação residindo essencialmente no próprio ato de 
transformação em narrativa e de difusão.291 

 

O testemunho nasce, então, de uma crise em três planos: no da linguagem, por buscar 

comunicar um trauma vivido e representar o que resiste à representação; no da história, por 

romper o silêncio dos discursos institucionais, contradizer as representações oficiais e dar a ver 

as experiências a partir de suas particularidades, abandonando o ideal de universalidade e 

buscando o que o singular pode contribuir ao coletivo; e no do sujeito, devido à experiência 

limite que costuma funcionar, ao mesmo tempo, enquanto ruptura e iniciação. 

Remetendo-nos à empreitada de Lejeune sobre a autobiografia, Jeannelle oferece uma 

definição para o gênero do testemunho:  

narrativa retrospectiva em prosa que um indivíduo faz de um 
acontecimento circunscritudo que marcara sua existência, a fim de 

 
290“Je sais maintenant que je suis décidée à aller jusqu’au bout, quoi qu’il arrive, de la même façon que je l’étais, 

à vingt-trois ans, quand j’ai déchiré le certificat de grossesse.” 
291 « Menacée d'être étouffée par l'hostilité de groupes d'intérêt ou par l'indifférence du corps social, la  parole 

testimoniale traduit toujours, de manière plus ou moins directe, une forme de crise  : elle atteste de faits historiques 

inouïs parce qu'ils contredisent les représentations officielles que l'on se fait du passé ou scandaleux pour l'esprit  

dans la mesure où ils exposent des événements provoquant l'indignation, la  pitié ou la terreur. Sur la seule foi de 

son intégrité personnelle, un individu s'engage aux yeux de ses semblables à contester la  vision autorisée ou plus 

simplement commune que l'on se fait de tel fait ou de telle situation, ceci dans un souci de compensation. Car le 

témoignage vise une forme de réparation, quand bien même celle-ci serait inaccessible ou infinie — la  véritable 

réparation relevant essentiellement de l'acte même de mise en récit et de diffusion. »  
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atestar suas consequências ou de tirar dele uma mensagem destinada a 
ser amplamente difundida. (2004, p. 94)292 

 

 O teórico traça também o momento histórico do nascimento simbólico do testemunho 

enquanto gênero: a Comuna de Paris. Apesar de ser possível identificar certas produções 

anteriores, tal escolha se deve à reviravolta operada por esse governo proletário na história da 

França, sendo a última insurgência da revolução de 1789 e momento fundador para a esquerda 

política. A Comuna instaura a IIIa República, registrando-se como a explosão de uma crise 

política que separa Paris do resto da França: 

O isolamento da Comuna e a extrema violência da reação conservadora 
contribuíram para a cristalização de um modelo textual que, embora 
descendente em linha direta dos escritos oriundos de acontecimentos 
políticos desde o fim do século XVIII – das Memórias da Revolução 
Francesa às Mémoires d'outre-tombe de Chateaubriand, Choses vues de 
Victor Hugo ou L'Insurgé de Jules Vallès – distinguem-se, no entanto, 
pela implicação bem mais direta do sujeito nas circunstâncias políticas 
que relata. (JEANNELLE, 2004, p. 94)293 

 

O testemunho é situado, dessa forma, como uma forma de escrita do mundo moderno 

marcado pela ameaça do esquecimento e crises da história, o que demanda um gênero de escrita 

referencial que permita ao indivíduo não mais se pensar como apenas uma parte de um todo 

social, mas como um agente autônomo de movimentos coletivos. 

Não se poderia dizer, no entanto, que o testemunho constiua um gênero no mesmo 

sentido da autobiografia ou outras formas da escrita referencial bem consolidadas. Pois, para 

tal, faltaria-lhe bases históricas suficientes para se traçar os “horizontes de expectativas”294 que 

compõem o gênero. Segundo Philippe Lejeune (1996, p. 311), 

 

 
292 « récit rétrospectif en prose qu'un individu fait d'un événement circonscrit ayant marqué son existence, afin d'en 

certifier les conséquences ou d'en tirer un message destiné a être largement diffusé  » 
293 L'isolement de la Commune et l'extrême violence de la réaction conservatrice contribuèrent à la  cristallisation 

d'un modèle textuel qui, bien qu'il descende en droite ligne des écrits issus des événements politiques depuis la fin 

du XVIIIe siècle — des Mémoires de la Révolution française aux Mémoires d'outre-tombe de Chateaubriand, 

Choses vues de Victor Hugo ou L'Insurgé de Jules Vallès — s'en distingue néanmoins par l'implication beaucoup 

plus directe du sujet dans les circonstances politiques qu'il rapporte.  

294 Noção de Hans Robert Jauss (1994, p. 28) referente ao horizonte delimitado pelo autor ao apresentar ao leitor 

uma obra: “[a] obra que surge não se apresenta como novidade absoluta num espaço vazio, mas, por intermédio 

de avisos, sinais visíveis e invisíveis, traços familiares ou indicações implícitas, predispõe seu público para recebê-

la de uma maneira bastante definida. Ela desperta a lembrança do já lido, enseja logo de início expectativas quanto 

a “meio e fim”, conduz o leitor a determinada postura emocional e, com tudo isso, antecipa um horizonte geral da 

compreensão vinculado, ao qual se pode, então – e não antes disso –, colocar a questão acerca da subjetividade da 

interpretação e do gosto dos diversos leitores ou camadas de leitores” . 
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Os gêneros literários não são seres em si: eles constituem, em cada 
época, uma forma de código implícito através do qual, e graças ao qual, 
as obras do passado e as obras novas podem ser recebidas e classificadas 
pelos leitores. É em relação a esses modelos, a esses “horizontes de 
expectativa”, a toda uma geografia variável, que os textos literários são 
produzidos e recebidos, que eles satisfazem essa expectativa ou que a 
forçam a se renovar.295 

  

 

 Os gêneros literários se formam a partir de modelos do passado e do presente, ainda que 

sujeitos a variações e renovações. O testemunho, como ressalta Jeannelle, não possui uma 

herança ou continuidade fixas suficientes capazes de lhe conferir um status idiscutível de 

gênero. Contudo, é também uma de suas manifestações a reinvenção de sua forma a cada 

escrita, a partir das subjetividades colocadas em cena, além de ser vulnerável às representações 

que cada geração forma do passado. Sendo assim, a noção de testemunho pode ser aplicada a 

diferentes textos, independente de suas inscrições genéricas, se apresentarem em sua 

composição aquilo que Jeannelle chama de “ato de testemunho”, identificando sua presença nas 

poesias da obra Les Châtiments de Victor Hugo. Próxima a essa construção do teórico francês, 

temos a noção de “teor testemunhal”, defendida por Seligmann-Silva, que não vê o testemunho 

enquanto um gênero em si:  

 
a) ao invés de se falar em “literatura de testemunho”, que não é um 
gênero, percebemos agora uma face da literatura que vem à tona na 
nossa época de catástrofes e que faz com que toda a história da literatura 
— após duzentos anos de auto-referência — seja revista a partir do 
questionamento da sua relação e do seu compromisso com o “real”. Nos 
estudos de testemunho deve-se buscar caracterizar o “teor testemunhal” 
que marca toda obra literária, mas que aprendemos a detectar a partir 
da concentração desse teor na literatura e escritura do século XX. Esse 
teor indica diversas modalidades de relação metonímica entre o “real” 
e a escritura; b) em segundo lugar, esse “real” não deve ser confundido 
com a “realidade” tal como ela era pensada e pressuposta pelo romance 
realista e naturalista: o “real” que nos interessa aqui deve ser 
compreendido na chave freudiana do trauma, de um evento que 
justamente resiste à representação. (2005, p.85, grifos do autor) 

 

Para Seligmann-Silva, o “teor testemunhal” é o nome de uma face da literatura que põe 

em risco as fronteiras entre o literário, o descritivo e o fictício, que marca, muitas vezes, a 

 
295“Les genres littéraires ne sont pas des êtres en soi : ils constituent, à  chaque époque, une sorte de code implicite 

à travers lequel, et grâce auquel, les œuvres du passé et les œuvres nouvelles peuvent être reçues et classées par 

les lecteurs. C’est par rapport à des modèles, à  des “horizons d’attente”, à  toute une géographie variable, que les 

textes littéraires sont produits puis reçus, qu’ils satisfassent cette attente ou qu’ils la  transgressent et la  forcent à 

se renouveler.” 



201 
 

 
 

convergência entre literatura e política. Sua comparação à resistência da representação do 

evento traumático cabe justamente porque o testemunho nasce do trauma, do acontecimento 

que desestrutura e marca o sujeito. O trauma é também aquilo que marca em maiores ou 

menores proporções o indivíduo moderno, devido aos constantes ataques que sofre do exterior 

e do interior de si, quando a noção de verdade e de unidade do “eu” são completamente 

desestabilizadas e a noção de história enquanto progresso contínuo abalada pelas guerras e 

ditaduras que assolaram o século XX. 

O testemunho enquanto gênero se justificaria, em contra partida, “pela simples razão de 

que o conjunto de seus usuários (autores, leitores, críticos) se entendem o suficiente sobre o 

sentido dessa etiqueta para designar, comentar, classificar ou análisar graças a ela um certo tipo 

de texto” (JEANNELLE, 2011, p. 12-13)296. No entanto, obras que correspondem a outras 

categorias genéricas também podem apresentar um forte teor testemunhal. Trata-se de uma 

categoria ambivalente, cuja aceitação enquanto gênero ainda se delineia, formando a história 

do gênero em si, para qual a noção de “teor testemunhal” contribui, pois na contemporaneidade 

os gêneros tendem a se imbricar, de modo que o grau desse teor que determinaria o texto 

enquanto um testemunho estrito, uma obra entre gêneros ou uma obra que corresponde a outro 

gênero, mas que apresenta traços testemunhais. O testemunho ou, a obra de “teor testemunhal”, 

que comporta graus, se definiria por uma narrativa de si que tem por objeto uma experiência 

traumática e limite, que vem contrapor-se aos discursos oficiais e que se associa a outras 

experiências parecidas de outros indivíduos, para repararem um esquecimento ou um 

silenciamento, sua autoridade vem da afirmação de se ter vivido na pele aquilo que relata, 

ganhando sua credibilidade a partir da exigência ética de autenticidade em relação ao “real”, 

compreendido nos seguintes termos: 

Se o “real” pode ser pensado como um “desencontro” (algo que nos 
escapa como o sobrevivente o demonstra a partir de sua situação 
radical), não deixa de ser verdade que a linguagem e, sobretudo, a 
linguagem da poesia e da literatura, busca este encontro impossível. 
(SELIGMANN-SILVA, 2010, p. 6) 

 

À crise da história, cujo discurso oficial deixa de lado pontos de vistas e vivências de 

diferentes indivíduos e grupos de indivíduos, o testemunho responde com uma tendência ao 

etnosociológico, por representar um fragmento de uma memória vivida por diferentes 

indivíduos de mesma condição que vem reparar um esquecimento ou denunciar uma violência 

 
296« pour la simple raison que l’ensemble des usagers (auteurs, lecteurs, critiques)s’entendent suffisamment sur le 

sens de ce label pour désigner, commenter, classer ou analyser grâce à lui un certain type de texte  » 
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social. Enquanto prática, o testemunho conhece sua ebulição a partir dos anos 1970, quando o 

silêncio sobre a Shoah é quebrado e aqueles que a vivenciaram tomam a palavra, formando uma 

rede de narrativas de sobreviventes. É esse contexto que permitiria, em certo sentido, que o 

testemunho comece a se constituir “inteiramente em gênero literário, detentor de expectativas 

e dotado de referências” (JEANNELLE, 2004, p. 113)297. A emergência deses discursos, 

somado aos esforços das ciências sociais na crítica à dominação, encontrando nos testemunhos 

uma memória viva e um importante material de análise, fazem dos anos 1970 e 1980 um 

momento profícuo também para os relatos anônimos. 

Sobre a história da prática testemunhal, a obra Témoins (1929) de Jean Norton Cru pode 

ser considerada a primeira tentativa sistemática de pensar o testemunho moderno, sendo 

também o primeiro a introduzir o conceito no campo da historiografia. Nessa obra, convida os 

testemunhos dos soldados que viveram a Primeira Guerra Mundial para se repensar os discursos 

oficiais e belicistas sobre a guerra através dos relatos individuais. A guerra motivou muitas 

narrativas referenciais, uma vez que a geração que lutou sabia ler e escrever, o que permitiu 

uma intensa troca de correspondência devido à distância, bem como o posterior relato da 

realidade nas trincheiras, que mostra a guerra em sua dimensão traumática coletiva. Tais 

escritos nascem de uma necessidade de se registrar os vestígios vividos durante seus horrores. 

Jean Norton Cru faz uma vasta e rigorosa triagem dos testemunhos sobre a experiência da 

guerra, levando em conta o trabalho de escrita da experiência e suas dimensões literárias. Além 

disso, realizou um verdadeiro trabalho de verificação que chamou a atenção de historiadores 

para sua obra, ainda que tenha sido acusado por outros de ter instaurado uma ditadura do 

testemunho. 

Para Hélène Piralian (2000), a escrita pode agir contra o negacionismo ao querer tornar 

visível aquilo cuja existência é incansavelmente negada, para que possa ser possível o processo 

de luto e transmissão dos saberes dos dizimados. Pelo apagamento, como aborda, os mortos são 

mortos mais uma vez no simbólico e também os sobreviventes, uma vez que quando se nega o 

genocídio, se nega a possibilidade de sobreviver a ele. Os testemunhos podem, então, agir como 

integração do passado traumático, na contramão do negacionismo que, segundo Seligmann-

Silva, é uma das particularidades do gesto genocida: 

O genocida sempre visa a total eliminação do grupo inimigo para 
impedir as narrativas do terror e qualquer possibilidade de vingança. Os 
algozes sempre procuram também apagar as marcas do seu crime. Esta 
é uma questão central que assombra o testemunho do sobrevivente em 
mais de um sentido. (2008, p. 75) 

 
297« en un genre littéraire à part entière, pourvu d'attentes et doté de repères » 
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Quando falamos de testemunhos a obra de Primo Levi É isto um homem (1988) se 

destaca pelo relato da experiência do horror e barbárie dos campos de concentração. O autor é 

considerado por Agamben o tipo perfeito testemunha, aquela que precisa narrar o que viveu, 

tornando-se escritor para testemunhar – ainda que posteriormente aos testemunhos tenha 

escritos livros que se distanciam da temática. Nessa obra, o químico e autor escreve: “Hoje – 

neste hoje verdadeiro, enquanto estou sentado frente a uma mesa, escrevendo – hoje eu mesmo 

não estou certo de que esses fatos tenham realmente acontecido” (LEVI, 1988, p. 105). Essa 

passagem é marcante no que concerne ao eterno presente que envolve a experiência traumática, 

de modo que precisa reafirmar qual o “hoje verdadeiro”, além disso, sua dúvida em relação a 

como realmente vivera diz também respeito ao impacto e impossibilidade de representação do 

“eu” do trauma. 

Por tratar de acontecimentos que compõem a história de uma comunidade, vindo reparar 

um esquecimento, é inegável a relação dos testemunhos com o julgamento. No entanto, deve-

se manter em mente que, diferentemente do direito, as representações presentes no testemunho 

ultrapassam o julgamento que não pode comensurá-las. O julgamento, nas palavras de 

Agamben (2015, p. 28) “não tem em vista nem punir nem premiar, nem fazer justiça nem 

estabelecer a verdade. O julgamento é em si mesmo a finalidade, e isso – já foi dito – constitui 

o seu mistério, o mistério do processo”. Sendo assim, ainda sob a luz do pensamento de 

Agamben, é necessário levar em conta a diferença entre a quaestio facti, a questão de fato, o 

desenvolver da situação, e a quaestio iuris, a questão de direito, a punibilidade; “sendo que a 

quaestio facti nunca poderá ser reduzida à quaestio iuris” (2015, p. 27). Ao testemunho, 

interessa a primeira, indo aonde o direito não consegue chegar, incapaz de garantir o lugar para 

a fala. 

Como é comum aos acontecimentos traumáticos, por serem forças desestruturantes de 

uma situação radical de violência, o discurso sobre eles leva certo tempo para emergir, uma vez 

que é necessário ao sobrevivente se submeter à ditadura da língua para constituir seu relato. 

Desse modo, a partir das décadas de 1960 e 1970 que as vozes sobre a Shoah se proliferaram – 

bem como sobre outros genocídios e guerras de descolonização, como a da Argélia – com o 

objetivo de fazer ouvir aqueles que não tinham direito à palavra do ponto de vista institucional. 

Como destaca Jeannelle (2005, p. 17), 

 

a partir de meados dos anos 1970, vemos nos testemunhos a expressão 
de memórias vivas, propícias, é claro, às deformações, mas enraizadas 
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no vivido das coletividades, carne, de um certo modo, desse corpo do 
qual a história só fornece a ossada e o sistema muscular. Seu paradigma 
é a memória judaica.298 

 

 Os testemunhos sobre a Shoah consolidam, então, sua prática para experimir uma 

memória atrelada aos acontecimentos históricos, mas que demanda deles o olhar para as vidas, 

para as experiências particulares que compõem aquele grupo.  

 Existem duas correntes de práticas testemunhais que se consolidam na segunda metade 

do século XX, as quais se convecionou chamar de testemunho e testimonio. Ao tratar dos 

escritos europeus sobre as grandes guerras, falamos de testemunho, cuja Shoah é o principal 

paradigma. Já o conceito de testimonio diz respeito às experiências históricas e literárias da 

América Latina, marcadas por ditaduras, explorações econômicas, repressão às minorias étnicas 

e mulheres, etc. A noção de testemunho enquanto prática de escrita, então, designa não apenas 

os sobreviventes de grandes guerras e genocídios, mas também os contra-discursos de mulheres 

e outras minorias representativas, como negros, LGBTQI e soropositivos. 

Em latim, como destaca Agamben, existem dois termos para testemunho: testis, do qual 

deriva nosso termo, que significa etmologicamente o terceiro em um processo ou litígio entre 

duas pessoas; e superstes que seria “aquele que viveu algo, atravessou até o final um evento e 

pode, portanto, dar testemunho disso” (2015, p. 27). A testemunha testis é a do direito, aquela 

que busca a representação objetiva dos fatos perante o tribunal, Seligmann-Silva (2010) chama 

a atenção para a aproximação desta com o sentido da visão. O terceiro é aquele que viu e por 

isso seu depoimento é importante em um julgamento entre duas partes, aproximando-se mais 

do modelo representacionista e da história. A ênfase no paradigma visual arrisca cair, também, 

na espetacularização do sofrimento e na sobreposição do olhar do terceiro sobre os de quem 

realmente viveu na pele a experiência e, por isso, escrevem como uma urgência. 

 O termo superstes, por sua vez, “remete à situação singular do sobrevivente como 

alguém que habita na clausura de um acontecimento extremo que o aproxima da morte” 

(SELIGMANN-SILVA, 2010, p. 5). Para o teórico ele teria, diferentemente de testis, a audição 

como centro, abrindo a possibilidade para um modo auricular do testemunho, centrado na 

memória. Ressalto, porém, que não apenas a audição é acionada, mas também o toque, uma vez 

que os acontecimentos são sentidos, primeiramente, na pele pelos sobreviventes, primeira 

camada do corpo a receber tanto as palavras proferidas, quanto os golpes. Não é à toa a 

 
298« depuis le milieu des années 1970, nous voyons dans les témoignages l’expression de mémoires vivantes, 

propices certes aux déformations, mais enracinées dans le vécu des collectivités, chair en quelque sorte de ce corps 

dont l’histoire ne fournit que l’ossature et le système musculaire. Le paradigme en est la  mémoire juive. » 

 



205 
 

 
 

proximidade da noção de sobrevivente com a de cricatrizes, marcas corporais que, ainda que 

invisíveis – como é o caso de mulheres submetidas cruelmente a curetagens sem anestesia –, 

contam essa história e funcionam como evidência de uma cena que a linguagem não pode 

alcançar. Cabe lembrar que, no grego, o termo testemunha é martis, palavra que dá origem ao 

termo mártir, verbo que também indica recordar. O mártir, ou seja, aquele que viveu uma vida 

ou momentos de suplício e dela fala, estaria mais próximo, então, da testemunha como superstes 

que não pode deixar de recordar da experiência que vivera. 

As duas concepções do termo testemunha, no entanto, não devem servir para incitar uma 

cesura total entre as possibilidades de testemunhar, mas, antes, para melhor compreendermos 

quais as instâncias mobilizadas pelos testemunhos. Visão, audição e outros sentidos podem 

compor o mesmo relato e servirem à tarefa impossível da passagem do real para o simbólico, 

no encontro impossível almejado pela literatura. Como afirma Seligmann-Silva (2010, p. 5), é 

preciso “ter claro que não existe a possibilidade de se separar os dois sentidos do testemunho, 

assim como não se deveria separar de modo rígido historiografia da memória”. Os testemunhos 

marcam, desse modo, a conexão entre história e memória, entre a cena do tribunal e o que não 

pode ser compreendido por ela, permitindo a criação de um outro espaço, do qual até mesmo o 

inenárravel faz parte como lacuna necessária para a figuração das experiências-limite. 

A testemunha como testis é dotada, no universo jurídico, de credibilidade e autoridade, 

por não integrar diretamente a cena que narra, constituindo o olhar que é ao mesmo tempo 

exterior e interior, uma vez que testemunhou, atestou com o olhar. A história, em seu 

representacionismo positivista, valeu-se por muito tempo dela por sua legitimidade enquanto 

terceiro elemento capaz de comprovar a realidade dos fatos. Por seu lugar fora e dentro, o 

testemunho baseado na visão arrisca uma espetacularização do sofrimento, pois a cena que se 

representa é a da observação do “espetáculo” da experiência. Não se trata de condenar o 

testemunho visual, mas de pensar como o observar o acontecimento como terceiro (testis, visão) 

e vivê-lo e se manter no fato (superstes, audição, toque), podem contar a história por diferentes 

ângulos, podendo estarem contidos em um mesmo relato, já que falamos de sentidos do corpo. 

Desse modo, compartilho da proposta de Seligmann-Silva (2005, p. 82): 

Ao invés de reduzir o testemunho ao paradigma visual, falocêntrico e 
violento (que tende a uma espetacularização da dor), e sem esquecer 
testis a favor apenas de superstes, minha proposta é entender o 
testemunho na sua complexidade enquanto um misto entre visão, 
oralidade narrativa e capacidade de julgar: um elemento complementa 
o outro, mas eles se relacionam também de modo conflitivo. O 
testemunho revela a linguagem e a lei como constructos dinâmicos, que 
carregam a marca de uma passagem constante, necessária e impossível, 
entre o “real” e o simbólico, entre o “passado” e o “presente”. Se o 
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“real” pode ser pensado como um “desencontro” (algo que nos escapa 
como o sobrevivente o demonstra a partir de sua situação radical), não 
deixa de ser verdade que a linguagem e, sobretudo, a linguagem da 
poesia e da literatura, busca esse encontro impossível.  

 

As vivências e lutas de mulheres nos anos 1970 e 80 na Eupora podem ser descobertas 

a partir de relatos, anônimos ou não, que são testemunhas pela visão, pela audição e pelo corpo. 

Vale lembrar que, no contexto europeu, os anos 1970 foram particularmente importantes para 

a conquista de mulheres, principalmente no que concerne a seus direitos reprodutivos. Em 1967, 

a contracepção é legalizada na França pela lei Newirth, porém seu acesso democratizado ainda 

leva alguns anos, além disso, nos momentos pré-legalização movimentos pela autonomia dos 

corpos das mulheres são formados e intensificados: MLF (Mouvement pour la Libération de 

Femme)299 de 1971, o MLAC (Mouvement pour la Libération de l'Avortement et de la 

Contraception)300 de 1973, e o Choisir, de 1971, criado por Gisèle Halimi301 e Simone de 

Beauvoir. É também em 1971 que é lançado o Manifesto das 343 mulheres célebres que afirmas 

ter realizado um aborto ilegal, seguido, em 1973, do Manifesto dos 331 médicos afirmando 

terem abortado mulheres que buscaram por ajuda. Também neste momento, o MLAC formava 

profissionais no método Karman, desenvolvido pelo californiano Harvey Karman em 1950, e 

realizava abortos apesar da lei. A verdade sobre os abortos clandestinos vem à tona justamente 

devido ao compartilhamento de experiências sob à forma de testemunhos. 

O aborto, tal como vimos no capítulo anterior, simboliza, frequentemente, um evento 

traumático ou uma provação, que pode ser devido à violência oriunda da clandestinidade, à 

ruptura entre o mundo da infância e da idade adulta vivida pela jovem que se descobre grávida 

sem o esperar e decide abortar ou ao fato de ir contra à ordem social, servindo-se do próprio 

corpo enquanto mulher – sendo considerado pelo cristianismo um assassinato. Destarte, esse é 

um assunto que evoca a forma testemunhal, seja diretamente através de testemunhos anônimos, 

como o recorte brasileiro e francês aqui proposto, seja como uma faceta de outro gênero, como 

é o caso das autobiografias e romances autobiográficos que compõem o corpus.  

A única obra que já designada como testemunho entre as aqui analisadas é a de Nathalie 

Carron-Lanzl, como declara logo no início: 

Através das palavras, o testemunho deixa uma marca carregada por sua 
intenção: sob a luz da experiência passada e única, ele tenta, em um 

 
299 Movimento pela Liberação das Mulheres 
300 Movimento pela Liberação do Aborto e da Contracepção 
301 Vale lembrar que Gisèle Halimi publica em 1963 La Cause des femmes, obra em que seus abortos clandestinos 

são narrados. 

 



207 
 

 
 

primeiro momento, explicar uma situação pessoal imbrincada em uma 
problemática universal. Em um segundo, torna-se o suporte sobre o qual 
me apoio para esclarecer o momento presente, similar sem ser idêntico. 
Aqui, o contexto da maternidade e das gavidez indesejadas, o contexto 
da lei e sua aplicação: abortos realizados na clandestinidade antes da lei 
Veil até a reinvindicação do direito fundamental à IVG. Essa escolha 
que é e será uma realidade inscrita na história dos direitos das mulheres. 
(2015, p. 8) 

 

Como acontece por toda a narrativa, Carron-Lanzl, além de um relato da experiência, 

nos oferece uma forma de teorização. No trecho, a autora já expõe porque sua obra seria antes 

de tudo um testemunho: escrever uma experiência passada e única, uma problemática pessoal 

imbrincada no universal. A definição que a autora oferece pode ser estendida também para as 

obras de Leduc, Ernaux e Schneck. Ainda que a obra de Leduc se insira em outros registros dos 

das demais autoras por não tratar apenas do aborto e por dar um relato mais detalhado da 

experiência em uma obra cujo pacto é ambíguo, Ravages, seu teor testemunhal está, sobretudo, 

no ato de narrar um aborto violento que a deixa entre a vida e a morte. As relações de 

contiguidade entre a experiência do aborto e a escrita marcam as obras das quatro autoras, em 

suas buscas por escrever aquilo que foge à representação por sua dimensão traumática.  

Schneck, mesmo não tendo passado por complicações durante o procedimento, narra 

uma experiência de ruptura para a jovem de dezessete anos que se vê grávida, deixando marcas 

através dos anos. Quanto à comunicação daquilo que resiste à narração, Ernaux encontra a 

solução na produção de uma obra que narra, concomitantemente, o acontecimento e sua 

transposição para escrita. Para melhor compreendermos o teor testemunhal dessas obras, 

desencadeado pela temática que abordam, vale lembrarmos qual o papel da confrontação com 

o indizível na escrita testemunhal – comentado no capítulo anterior em sua dimensão 

traumática. 

 O testemunho narra uma experiência singular que enfrenta constantement o desafio de 

narrar o inenarrável, existindo, nas palavras de Seligmann-Silva (2008, p. 67), “sob o signo do 

colapso e de sua impossibilidade”. Essa impossibilidade de narração é bem traduzida pelo 

momento de ebulição dos testemunhos: as narrativas pós-Shoah. Primo Levi aponta a 

impossibilidade do testemunho, que nasce da mesma urgência do relato, pois o testemunho é 

também a condição de sobrevivência: “a sobrevida daquele que volta do Lager (campo de 

concentração) ou de outra situação radical de violência que implica esta necessidade, ou seja, 

que desencadeia esta carência absoluta de narrar” (SELIGNMANN-SILVA, 2005, p. 66). A 

testemunha assume a posição de sobrevivente, de modo que sua cena é recorrentemente tomada 

pela cena jurídica, um julgamento que não teve lugar fora do texto pois o direito não garante o 
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lugar para a fala da vivência de cada indivíduo das catástrofes, perseguições e violências sociais 

e históricas. A narrativa vem, então, dar uma dimensão pessoal para os fatos enterrados antes 

mesmo de serem profundamente conhecidos, permitindo compreender o passado através dos 

excluídos do discurso oficial. O testemunho pode, desse modo, funcionar enquanto um novo 

espaço político no qual laços são criados à partir do compartilhamento da experiência da 

babárie. 

Na autobiografia tradicional temos a narrativa de uma experiência “individual e 

particular”, que não necessariamente será a mesma da “formação de uma subjetividade coletiva 

do testemunho” (PENNA, 2003, p.318), sendo necessário diferenciá-las. Assim, considerando-

se que o que merece testemunho é o excepcional, algo que deve ser relatado, uma provação 

vivida, quando Ernaux opera um retorno à realidade violenta vivida por ela e d iferentes 

mulheres na França pré-legalização, ela escreve uma obra que pode ser situada na intersecção 

entre a autobiografia e o testemunho. A escrita de sua narrativa é uma maneira de reivindicar 

que essas histórias não sejam perdidas ou ignoradas, que a memória desse “acontecimento 

inesquecível” subsista. As narrativas sobre o aborto tratam de uma experiência de corpos 

subalternizados pelo binômio capitalismo-patriarcado, os corpos das mulheres, fazendo emergir 

uma voz que não está inscrita na história, partindo de posições específicas e encontrando a 

coletividade pelo chamado, direto ou indireto, que uma narrativa faz a outra, ou de um projeto 

mais amplo de recolhimento de testemunhos como em Paroles d’Avortées, Avortées 

Clandestines, J’ai avorté et je vais bien merci, e nas obras brasileiras, O aborto, Somos todas 

clandestinas. 

A vontade de contar o acontecimento sentida por Ernaux são declaradas e postas em 

relação com sua escrita desde a epígrafe de Michel Leiris utilizada pela autora: “Meu duplo 

desejo: que o acontecimento se torne escrita. E que a escrita seja acontecimento”302. Busca 

produzir uma obra cuja escrita seja também um acontecimento, que desvela o acontecimento 

pessoal por ela vivido, sua significação coletiva, e o acontecimento da escrita, realizando, como 

pontua Simonet-Tenant, algo de “radicalmente novo”: 

A intencionalidade desse último texto é apresentada desde o título: bem 

mais que dar um testemunho, desenvolver uma experiência 

irredutivelmente feminina, o aborto, dar-lhe uma dimensão da medida 

do tempo, do social, do sagrado, seu aspecto iniciático. (ERNAUX, 

2011, p. 92)303 

 
302“Mon double vœu : que l’événement devienne écrit. Et que l’écrit soit événement”.  
303 « L’intentionnalité de ce dernier texte est présente dans le titre : bien plus que laisser un témoignage, déployer 

une expérience irréductiblement féminine, l’avortement, lui donner toute une dimension de mesure du temps, du 

social, du sacré, son aspect initiatique. » 
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Como na proposição, a obra de Ernaux não pode ser definida apenas como um 

testemunho, o que não nega o forte teor testemunhal da narrativa do acontecimento que é 

singular, mas também, como evidencia, social e mesmo da ordem do sagrado: “uma experiência 

humana total, da vida e da morte, do tempo, da moral e do interdito, da lei, uma experiência 

vivida de um extremo a outro através do corpo” (2011, p. 318-319)304. Nessa frase, presente ao 

final do livro, Ernaux reúne os aspectos que se relacionam aos limites ultrapassados durante o 

vivido. Sua narrativa parte de um desejo de encontrar essa experiência em sua totalidade, 

transgredindo todos os interditos que a ela se relacionam, para que seja possível narrar aquilo 

que, até então, não tinha lugar na linguagem, o inenarrável. Por seu assunto ao mesmo tempo 

singular e plural, a obra de Ernaux se aproxima do testemunho, o que não impede que continue 

sendo compreendida enquanto uma autobiografia, pois trata também da vida de modo refletido.  

Dos parênteses que, como já abordado, intercalam a narrativa de L’événement, detaco 

agora as transcrições da agenda que utilizava na época com datas e locais, o que pode ser visto 

como uma forma “de fornecer informações da exatidão informativa” (SIMONET-TENANT, 

2004, p. 50)305, dando materialidade para a memória. Essa exatidão é um outro modo de se 

comprovar a referencialidade, afirmando a existência desse acontecimento que não pode ser 

completamente transposto para a escrita, mas que guarda sua autenticidade em relação ao 

vivido, como quando aborda as anotações de sua pesquisa na biblioteca de textos sobre o aborto: 

(Esses nomes e números, Per m 484, nº 5 et 6, Norm. Mm 1065, figuram 
nas páginas do meu caderno de endereço dessa época. Eu olho esses 
traços rabiscados com uma caneta esferográfica azul com um 
sentimento de estranhamento e de fascinação, como se essas provas 
materiais detivessem, de forma opaca e indestrutível, uma realidade que 
nem a memória, nem a escrita, em razão de sua instabilidade, não me 
permitirão alcançar.) (ERNAUX, 2011, p. 283)306 

 

A necessidade de se apresentar “provas” também dialóga com a cena que se estabelece 

no testemunho, em que aquele que dá testemunho o faz para reparar um silenciamento, 

precisando atestar a autenticidade de seu relato através de lugares e datas, como faz, sobretudo, 

Ernaux. As localidades são particularmente importantes na obra de Ernaux que, 

frequentemente, afirma revisitar uma vez finda a narrativa do acontecimento, como é o caso da 

 
304“une expérience humaine totale, de la vie et de la mort, du temps, de la morale et de l’interdit, de la loi, une 

expérience vécue d’un bout à l’autre au travers du corps”  
305« de fournir des attestations d’exactitude informative”  
306 (Ces noms et les cotes, Per m 484, nº 5 et 6, Norm. Mm 1065, figurent sur la page de garde de mon carnet 

d’adresse de cette époque. Je regarde ces traces griboullées au stylo à bille bleu avec un sentiment d’étrangeté et 

de fascination, comme si ces preuves matérielles détenaient, de façon opaque et indestructible, une réalité que ni 

la  mémoire ni l’écriture, en raison de leur instabilité, ne me permettront d’atteindre.) 
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passagem Cardinet, em Paris, lugar de seu aborto. A autora-narradora, antes do aborto, vai três 

vezes à passagem Cardinet, relatando com precisão datas, como explica em nota: 

Escrever a data é para mim uma necessidade ligada à realidade do 

acontecimento. E é a data que, em um dado momento, para John 

Fitzgerald Kennedy – 22 de novembro de 1963 –, para todo mundo, 

separa a vida da morte. (ERNAUX, 2011, p. 298)307 

 

Sua primeira ida, segundo escreve, fora dia 8 de janeiro, para encontrar Mme P.-R., a 

mulher que realiza o aborto, e combinar os detalhes do procedimento; a segunda, dia 15 de 

janeiro, na qual introduz a sonda pela primeira vez; e a terceira, dia 18 de janeiro, para a 

introdução de outra sonda, pois a anterior não surtira efeito. Essa exatidão com relação às datas 

e lugares remete, igualemente, à cena de um julgamento que se apossa do testemunho, no qual 

a acusação é contra a dominação sobre os direitos reprodutivos das mulheres: 

(Pode ser que tal texto provoque irritação, ou repulsão, seja taxado de 

mau gosto. Ter vivido uma coisa, qualquer que seja, dá o direito 

imprescritível de escrevê-la. Não existe verdade inferior. E se eu não 

for até o fim do relato dessa experiência, contribuirei para obscurecer a 

realidade das mulheres e me acomodar do lado da dominação masculina 

do mundo.) (ERNAUX, 2011, p. 291)308 

 

A garantia de seu direito em falar sobre o aborto está no fato de ser uma experiência 

vivida por seu corpo sobre a qual ela não só quer falar, mas sente a urgência de falar, 

interpelando também as autoras que vêm depois dela. Sendo assim, ainda que a obra de Ernaux 

não se inscreva somente na categoria do testemunho, ela tem como temática a vivência de uma 

experiência violenta e traumática, uma “vida perturbada”, retomando a noção de Jeannelle, 

assim como a vida de diferentes mulheres que podem ser motivadas por ela a dar testemunho 

de suas vivências e/ou sentir que suas experiências podem, finalmente, serem comunicadas. 

Se o encontro entre a autobiografia e o testemunho é mais evidente na obra de Ernaux – 

por mesclar tanto as duas subjetividades colocadas em cena pela escrita, quanto por escrever 

algo da ordem do indizível sem mascarar aquilo que sente resistir a representação – a obra de 

Carron-Lanzl seria a que melhor encontra a definição de testemunho fornecida por Jeannelle, 

por ser a narrativa das perturbações de uma vida que se inseram em uma problemática coletiva, 

 
307 “Écrire la date pour moi une nécessite attachée à la réalité de l’événement. Et c’est la  date qui, à  un moment, 

pour John Fitzgerald Kennedy – 22 novembre 1963 –, pour tout le monde, sépare la vie de la mort.” 
308« (Il se peut qu’un tel récit provoque de l’irritation, ou de la répulsion, soit taxé de mauvais goût. D’avoir vécu 

une chose, quelle qu’elle soit, donne le droit imprescriptible de l’écrire. Il n’y a pas de vérité inférieure. Et si je ne 

vais pas au bout de la relation de cette expérience, je contribue à obscurcir la  réalité des femmes et je me range du 

côté de la domination masculine du monde.) » 
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escrevendo prioritariamente sobre os aspectos da vida relacionados às IVGs, destacando os 

meses e anos dos procedimentos e deixando outros aspectos de lado.  As outras obras 

apresentam uma exatidão menor quanto a locais e datas – Leduc quase não fala em datas, 

Schneck escreve ser um acontecimento da primavera de 1984 – contudo, por abordarem um 

“acontecimento” – no sentido evocado por Ernaux – para cada uma delas, a partir da qual não 

puderam mais ser as mesmas, não deixam de poderem ser lidar por seu teor testemunhal, 

sobretudo quando se quer destacar o aspecto coletivo das vivências narradas. Na obra de todas 

as quatro, o ato de narrar o aborto parece afastar ainda mais suas escritas da ficção e aproximá -

las do relato, do testemunhal e do autobiográfico, de modo que nessa interface entre 

autobiografia e testemunho escrevem uma narrativa pela auto-análise de uma vida perturbada.  
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8. Narrativas clandestinas 

 

Os testemunhos nos permitem conhecer um outro lado da História, aquele que não foi 

contado ou não foi ouvido, o que no caso das narrativas do aborto se traduz bem pela postulação 

de Ernaux: 

Que a forma sob a qual vivi essa experiência do aborto – a 

clandestinidade – tem a ver com uma história acabada não me parece 

um motivo válido para deixá-la enterrada – mesmo se o paradoxo de 

uma lei justa quase sempre é obrigar as antigas vítimas a se calarem, 

em nome de um “tudo isso está acabado”, de modo que mesmo o 

silêncio de antes encubra o que se passou. É exatamente porque 

nenhuma interdição pesa mais sobre o aborto que posso, deixando de 

lado o senso coletivo e as fórmulas necessariamente simplificadas, 

impostas pela luta das mulheres dos anos setenta – “violência feita às 

mulheres”, etc. –, enfrentar, em sua realidade, esse acontecimento 

inesquecível. (2011, p. 278)309 

 

A lei agiria não apenas legalmente, mas como um abafamento das vozes daquelas que 

viveram a experiência de modo clandestino, como se não valesse mais a pena rememorar a 

experiência dolorosa. Ernaux, no entanto, pensa a legalização também como uma oportunidade 

para falar, para expor a violência e o medo que acometeram muitas mulheres ao longo dos 

séculos e enfrentar o indizível do trauma, chamando também aquelas que viveram abortos 

dentro da lei a falar, tanto para se garantir o direito quanto para se compreender a pluralidade 

da experiência.  

 

 

8.1 Conhecimento histórico dos fragmentos 

 

Dos testemunhos, emerge uma história por fragmentos, no lugar de uma narrativa 

histórica que se quer total e universalizante. Eles negam, antes de tudo, a própria universalidade 

 
309« Que la forme sous laquelle j’ai vécu cette expérience de l’avortement – la  clandestinité – relève d’une histoire 

révolue ne me semble pas un motif valable pour la laisser enfouie – même si le paradoxe d’une loi juste est presque 

toujours d’obliger les anciennes victimes à se taire, au nom de “c’est fini tout ça”, si bien que le même silence 

qu’avant recouvre ce qui a eu lieu. C’est justement parce qu’aucune interdiction ne pèse plus sur l’avortement que 

je peux, écartant le sens collectif et les formules nécessairement simplifiées, imposées par la lutte des années 

soixantes-dix – “violence faites aux femmes”, etc. –, affronter, dans sa realité, cet événement inoubliable. » 
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da linguagem que é acusada de fracassar diante do abalo desestabilizador provocado pelo 

trauma. Também o caráter de constructo da linguagem, assim como o da lei, é exposto pelo 

testemunho quando aponta suas lacunas e sua ilusão de universalidade, uma vez que as leis não 

dão conta de todas as experiências, tampouco a linguagem pode representá-las inteiramente ou 

encontrar plenamente o “real” dos acontecimentos.  Isso não significa, no entanto, que a 

comunicação não possa ser estabelecida, é justamente pela transmissão da impossibilidade do 

encontro com o “real” que as narrativas se escrevem, ao mesmo tempo que criam uma 

coletividade ao situar os grupos daqueles que compartilham da mesma vivência que tenta se 

traduzir. 

Segundo Seligmann-Silva, Walter Benjamin abre a historiografia para o discurso 

testemunhal com a figura do chiffonnier, “trapeiro”, para qual é imprescindível a noção de 

fragmentação. O termo francês chiffonnier diz respeito à figura daquele que junta velhos objetos 

descartados, dá uso àquilo que não tem mais uso para a sociedade capitalista, recolhe os objetos 

que carregam em si uma história desconhecida, mas que se deixa entre ver pelas suas marcas.  

A obra benjaminiana é marcada por fortes alegorias, a do flâneur, a qual o próprio autor 

pode ser muitas vezes associado, se interessa pela fruição, pelas estrelas, pelos símbolos. O 

colectionneur, por sua vez, – presente em sua análise dos interiores sob Louis-Philippe – 

classifica os objetos sob uma nova ordem desconectada das necessidades sociais, tira-os de suas 

funções habituais, porém ele permanece no espaço do privado. Já o chiffonnier, colecta como 

o colectionneur, mas se interessa pela rua, pelo que é deixado nela, juntando os restos, as ruínas, 

os retalhos daquilo que não tem mais utilidade para o mundo capitalista:   

O chiffonnier é a figura mais provocadora da miséria humana. 
Lumpenproletário310 em um duplo sentido: vestido de velhos trapos (chiffons) 
ele se ocupa dos trapos (chiffons). <Aqui está um homem encarregado de juntar 
os detritos de um dia da capital. Tudo que a grande cidade rejeita, tudo que ela 
perdeu, tudo que desdenhou, tudo que quebrou, ele o cataloga, ele o coleciona. 
Consulta os arquivos do desregramento, a desordem da sucata. Faz uma 
triagem, uma escolha inteligente; ele recolhe, como um ávaro um tesouro, os 
lixos que, mastigados pela divindade da Indústria, se tornaram objetos de 
utilidade ou prazer> (BENJAMIN, 2009, p. 365)311. 

   

 
310Lumpen significa chiffon 
311« Le chiffonnier est la  figure la plus provocatrice de la misère humaine. Lumpenprolétaire en un double sens : 

vêtu de vieux chiffons il s’occupe de chiffons.<Voici un homme chargé de ramasser les débris d’une journée de la 

capitale. Tout ce que la grande cité a rejeté, tout ce qu’elle a perdu, tout ce qu’elle a dédaigné, tout ce qu’elle a 

brisé, il le catalogue, il le collectionne. Il compulse les archives de la débauche, le capharnaüm des rebuts. Il fait 

un triage, un choix intelligent ; il ramasse, comme un avare un trésor, les ordures qui, remâchées par la divinité de 

l’Industrie, deviendront des objets d’utilité ou de jouissance>. » 
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Benjamin toma tal figura emprestada de Baudelaire, que a descreve e associa ao poeta 

em “Les vins des chiffonniers”, “Os vinhos dos trapeiros”:  

Vê-se um trapeiro cambaleante, a fronte inquieta,  
Rente às paredes a esgueirar-se como um poeta,  
E, alheio aos guardas e alcaguetes mais abjetos,  
Abrir seu coração em gloriosos projetos. (BAUDELAIRE, 2006, p. 
351) 

 

Baudelaire considera o chiffonnier como um dos heróis da modernidade, personagem 

que percorre a cidade em busca daquilo que os outros rejeitaram. Segundo Benjamin, o 

chiffonnier recolhe objetos sob um interesse que nada tem a ver com seu valor mercadológico 

e, em uma postura próxima à do colectionneur, integra-os o a um sistema histórico novo. Ele 

atribui, então, um novo significado àquilo que foi abandonado pela sociedade. Como um sábio 

obscuro, desprendido do mundo das convenções, coleciona os objetos sob uma lógica que não 

é nem fetichista, nem centrada em seu valor de troca.  

À ação de transfiguração dos objetos retirados de seus contextos, desprovendo-os de 

todo seu valor de troca e de uso, realizada pela ação desses tipos de colecionadores, podemos 

associar a noção de citação que, no pensamento benjaminiano, como destaca Agamben (2013, 

p. 170), “se funda precisamente na destruição da autoridade que a um certo texto é atribuída 

pela sua situação na história da cultura: a sua carga de verdade é função da unicidade de sua 

aparição, estranhada do seu contexto vivo”. O fragmento do passado carregado pela citação 

permite uma fixação que não dura mais do que um instante, em uma interrupção que atribui à 

própria intransmissibilidade uma qualidade de comunicação. Em Benjamin, a figura do 

chiffonnier adquire um status de método sociológico e uma nova possibilidade de conhecimento 

histórico, que se formam a partir do recolhimento dos fragmentos, das ruínas que podem ser 

reorganizadas, recontextualizadas, assim como o chiffonnier reconfigura a realidade dos 

objetos que junta. 

Em suas teses “Sobre o conceito de história”, Benjamin (2005, p. 70) postula que “nunca 

há um documento da cultura que não seja, ao mesmo tempo, um documento da barbárie”, sendo 

a cultura também as representações oficiais da história, que existe às custas dos relatos 

sufocados. Nesse sentido, assim como o chiffonnier recolhe os objetos descartados, o 

materialista histórico deve recolher as versões históricas sufocadas, uma vez que nada do que 

acontecera uma vez está completamente perdido para a história: 

O passado leva consigo um index secreto que o remete para a redenção. Não 
passa por nós um sopro daquele ar que envolveu os que vieram antes de nós? 
Não é a voz a que damos ouvidos um eco de outras já silenciadas?  [...] A ser 
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assim, então existe um acordo secreto entre gerações passadas e a nossa. Então, 
fomos esperados sobre estaTerra. Então, foi-nos dada, como a todas as gerações 
que nos antecederam, uma tênue força messiânica a que o passado tem direito. 
Não se pode rejeitar de ânimo leve esse direito. O materialista histórico sabe 
disso. (BENJAMIN, 2005, p. 5, grifo meu) 

 

 

A crítica de Benjamin sobre a História é também uma crítica a como o passado é 

apreendido, no que ele chama de empatia pelos vencedores, incapaz de ser articulado 

historicamente. Tal articulação não almeja a apreensão impossível dele “tal qual”, mas enquanto 

imagem irrecuperável que só pode ser iluminada de súbito: “uma recordação (Erinnerung) 

quando ela surge como um clarão num momento de perigo” (BENJAMIN, 2012, p. 8). E o 

perigo, para Benjamin é justamente “o de nos transformarmos em instrumentos da classe 

dominante” (2012, p. 8). Essa é a classe dos vencedores, cuja história oficial alimenta a tradição, 

sendo tarefa do materialista histórico arrancar a história do conformismo, pois “nem os mortos 

estarão seguros se o inimigo vencer. E esse inimigo nunca deixou de vencer” (2012, p. 8). É só 

no embate contra os vencedores, que são também os inimigos, que a história pode redimir os 

mortos, dando às suas vidas e mortes significação, fazendo suas vozes ecoarem.  

 Todo testemunho de uma experiência da barbárie, de uma experiência limite, carrega 

em si essa fagulha que pode ser mais ou menos fixada do passado, um vislumbre a ser recolhido 

para com outros vislumbre permitir que se forme uma encadeação de imagens, fazendo deles 

nascer um novo documento da cultura. Benjamin vê no quadro de Klee, intitulado Angelus 

Novus, a representação do anjo da história, de olhar esbugalhado, boca escancarada e asas 

abertas, tendo contemplado a catastrofe sem fim, as ruínas sobre ruínas do passado. “Ele 

gostaria de parar para acordar os mortos e reconstituir, a partir dos seus fragmentos, aquilo que 

foi destruído” (BENJAMIN, 2012, p. 12), porém suas asas são envolvidas pelo vendaval do 

chamado progresso que o chamam para o futuro. A resistência do desejo do anjo de fixar o 

passado o suficiente para acordar os mortos é a força pela representação daqui que não pode ser 

nomeado ou traduzido, as histórias não contadas cujas imagens chocam e desconcertam. 

Reconstituir algo a partir dos fragmentos requer o trabalho do chiffonnier, fazendo sua triagem 

entre os escombros da cidade para juntar os retalhos que recontextualizados e reorganizados 

podem restituir a imagem daquilo que foi destruído, contar a história não contada ou 

transformada em ruínas. 

A imagem dos ventos do progresso que querem fazer o anjo não poder se voltar para o 

passado e nele permanecer tempo suficiente para reanimar seus mortos, faz pensar na capa de 

silêncio que envolve as narrativas sobre o aborto mesmo após a lei que a legalizada, pois, como 
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afirma Ernaux (2011), o paradoxo da lei justa é fazer calar as vítimas da clandestinidade que a 

precedeu, pois tudo estaria, enfim, acabado. Xavière Gauthier (2004, p .69) destaca a 

preocupante consequência desta amnésia forçada: “a ausência de transmissão intergeracional”, 

que resulta em uma perigosa ignorância sobre a importância presente da conquista de direitos 

das mulheres na França. Ela se preocupa pela inscrição na história das vivências, tendo essa 

motivação como base de criação de sua obra – que mistura crítica social e coletânea de 

testemunhos sobre o aborto. A ideia defendida por simone Veil, em seu discurso de 

apresentação da lei de interrupção voluntária da gravidez em 26 de novembro de 1974, de que 

para se compreender a realidade do aborto “basta escutar as mulheres”312, introduz a obra de 

Gauthier, que escreve:  

Não estou certa de que, de geração em geração, tira-se lições da 
História, mas é preciso tentar, como incita-me Catherine, em resposta a 
meu chamado: “Aquilo que pede é difícil, pois, depois da última 
manifestação que nos deu a lei Veil, enterrou as lembraças, bem 
profundamente, para me desfazer delas para sempre. Admito que não 
se deve guardar no fundo de si mesmo como uma vergonha esses 
momentos dolorosos, mas, antes, testemunhá-los, para que nunca, 
nunca, nenhuma outra mulher tenha de viver tal horror”. (2004, p. 70)313 

 

Conforme relatam as mulheres, essas histórias dolorosas pertenciam ao passado que 

queriam enterrar. A conquista legalização cria, desse modo, uma noção de que o que o problema 

está superado, por consequência da sensação provocada pela solução do direito em nosso 

imaginário, como se tudo o que importasse fosse o julgamento jurídico. Como destaca 

Agamben (2015, p. 28), “quase todas as categorias de que nos servimos em matéria moral ou 

religosa são de algum modo contaminadas com o direito: culpa, responsabilidade, inocência, 

julgamento, absolvição...”. Se pensarmos em uma situação comum, é demandado daquele que 

perdoa colocar uma pedra sobre o assunto, como se o perdão pudesse apagar o passado e 

coubesse à vítima – aquele contra quem se fez algo – esquecer, uma vez perdoado, ou seja, 

apagar e silenciar sua memória, em nome de um “tudo isso está acabado”. Sendo assim, como 

o direito está entranhado em nossa forma de pensar questões morais e de responsabilidade, a 

conquista de uma lei justa, ao abrir o horizonte para o futuro, cria espaço também para o 

esquecimento ou impossibilidade de rememoração e transmissão. Contudo, sem a memória 

 
312 « Il suffit d’écouter les femmes » 
313 Je ne suis pas sûre que, de génération en génération, on tire les leçons de l’Histo ire, mais il faut le tenter, comme 

m’y incite Catherine, à  la  suite de mon appel : « Ce que vous demandez est difficile, car, après la dernière manif 

qui nous a accordé la loi Veil, j’ai enterré ces souvenirs, bien profond, pour m’en défaire à tout jamais.  J’admets 

qu’il ne faut pas garder au fond de soi comme une honte ces moments douloureux mais plutôt témoigner, pour que 

jamais, jamais, aucune femme n’ait à  revivre une telle horreur ». 
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dessas experiências, sem a resistência do anjo da história, arrisca-se cair na ilusão de que as 

conquistas do presente não estão sob constante ameaça e na injustiça com os mortos e 

sobreviventes do passado, não sendo o direito capaz de realmente representá-los. 

Cabe ressaltar, dessa forma, que tais narrativas, sejam em forma de obras, seja em forma 

de curtos testemunhos recolhidos e compilados, permitem que as gerações posteriores tenham 

a consciência de fazer parte de uma cadeia de mulheres que sofreu e lutou antes dela. Além 

disso,  mulheres de países como o Brasil, em que a clandestinidade é atual, podem, através dos 

relatos, conhecer a história antes e depois da lei, reconhecendo a particularidade das vivências 

dos abortos ilegais através dos anos e ao redor do mundo, o que desencadeia a noção de que 

suas experiências fazem parte da história, compreendendo também a si mesmas como sujeitos 

que, mesmo quando obrigadas a viver situações degradantes, não perdem suas subjetividades e 

podem encontrar na escrita um instrumento de sobrevivência e resistência. 

 

 

8.2 “Basta escutar as mulheres”? 

 

Os testemunhos chamam à recriação do tribunal da história e trazem à tona elementos 

outros, dão vida a fatos que, quando mencionados, não mereciam mais que breve citação. 

Quando se fala em abortos, não é novidade dizer que até 1975 na França as mulheres realizavam 

abortos clandestinos, ou que essa é a realidade do Brasil. Porém, esse fato não dá dimensão à 

vivência, o que sabemos dessas mulheres? O que sabemos desses abortos? Por que eram/são 

clandestinos? Como se passa um aborto clandestino? Quantas morreram em decorrência da 

clandestinidade? Quantas se tornaram estéreis ou tiveram outras complicações? Quantas foram 

torturadas com uma curetagem sem anestesia ao chegar nos hospitais? Não sabemos o número 

real, ou os detalhes de cada um, apenas que foram mais do que as estatísticas mostram. O aborto 

é uma questão para todas as mulheres em idade fértil, ou seja, representa um ponto crucial da 

história de quase metade da humanidade. No entanto, essa experiência não tem lugar nos relatos 

oficiais. A violência, o medo, a solidão, a confrontação com a vida e a morte, a decisão de 

tornar-se outra, mãe, ou não, só estão presentes nessas narrativas consideradas pequenas, até 

mesmo, sujas, que incomodam, que denunciam, que paralisam a imagem do passado: uma 

mulher sobre uma cama ou mesa na cozinha, ou sala, as pernas abertas, ela mesma ou outra 

mulher, ou homem, insere algo em seu ventre com menos higiene do que qualquer 

procedimento cirúrgico demanda.  
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Essas cenas, apesar de não serem raras e tocarem mulheres de diferentes classes sociais, 

posições geográficas e idades – solteiras, casadas, separadas – é uma realidade humana que 

permanece praticamente ausente das representações do humano nas artes plásticas, literatura, 

cinema, música etc. Na literatura, até a publicação de Ravages em 1955, o aborto só aparecia 

de modo alusivo, sem mostrar os dramas envolvidos, as etapas do percurso, a mulher que o 

atravessa, normalmente do ponto de vista dos homens. Leduc rompe com esse silêncio, mas 

Ernaux em 1963, em uma pesquisa sobre o tema na biblioteca, nada encontra: “Embora muitos 

romances evocavassem um aborto, eles não forneciam detalhes sobre o modo como aquilo se 

passara exatamente. Entre o momento em que a moça descobria estar grávida e aquele em que 

não estava mais, havia uma elipse” (ERNAUX, 2011, p. 283)314. Esse silêncio também é 

denunciado pela a autora anteriormente, em Les armoires vides, a ausência de preces e livros 

sobre o assunto. Denise Lesur, personagem-narradora, vive seu aborto, esse “momento sujo” 

(2011, p. 106)315, tendo apenas os livros como companhia, uma vez que seus pais não poderiam 

sequer imaginar a situação – como ocorre com a autora-narradora em L’événement – porém só 

encontra referências em um dicionário médico: 

Há preces para todas as ocasiões, nascimentos, casamentos, a agonia, 
deveria-se encontrar trechos escolhidos sobre tudo, sobre a moça de 
vinte anos que fois a fazedora de angos, que se sai bem dessa, o que ela 
pensa andando, jogando-se em sua cama. Eu leria e releria. Os livros 
são mudos sobre isso. Uma bela descrição de sonda, uma transfiguração 
da sonda… (2011, p. 106)316 

 

Ao mesmo tempo em que sublinha a ausência na literatura de narrativas sobre sua 

experiência, a autora preenche esse espaço quase vazio, ao criar, primeiramente, a voz da 

personagem-narradora Denise Lesur e, vinte e seis anos depois, o seu próprio testemunho. Em 

orações religiosas e livros, a narradora-personagem conta procurar uma experiência semelhante 

à sua, o que remete ao poder das narrativas de contribuir para a assimilação da experiência pelo 

ato de transfigurar e compartilhar, permitindo ao outro encontrar nelas ecos de si. Vale destacar, 

igualmente, a diferença da linguagem em Les Armoires Vides e L’événement, uma vez que o 

primeiro se aproxima mais da oralidade, sendo a obra de estréia da autora na literatura. A 

 
314 “Si beaucoup de romans évoquaient un avortement, ils ne fournissaient pas de détails sur la  façon dont cela 

s’était exactement passé. Entre le moment où la fille se découvrait enceinte et celui où ele ne l’était plus, il y avait 

une ellipse.” 
315 « sale moment » 
316 « Il y a bien de prières pour toutes les occasions, les naissances, les mariages, l’agonie, on devrait trouver des 

morceaux choisis sur tout, sur une fille de vingt ans qui est allée chez la faiseuse d’anges, qui en sort, ce qu’elle 

pense en marchant, en se jetant sur son lit. Je lirais et relirais. Les bouquins sont muets là -dessus. Une belle 

description de sonde, une transfiguration de la sonde… » 
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narrativa se aproxima da oralidade, usando gírias ou expressões de seu entorno que não 

pertencem à linguagem formal que se espera da literatura. Na obra, seu processo de alienação 

social é colocado em contraste com o mundo burguês intelectualizado da escola que frequenta, 

enquanto o aborto figura como o estigma de classe do qual não pode se desvencilhar: 

Toda a turma conhece as histórias de Jeanne, os pais de Jeanne. Vejo muito 

bem que os meus não são iguais, que é melhor escondê-los, de “mau gosto”, 

diz a professora. “Ontem à noite o pai Leduc estava tão bêbado que ele caiu na 

calçada, que ele dormiu sobre sua garrafa.” A professora se paralisa, porém eu 

teria continuado “foi minha mãe que teve de limpar, ele vomitou para todo 

lado”. A professora mudou de conversa imediatamente, o que eu vivia não a 

interessaria nunca. O gosto. A sonda, o ventre, isso não mudou muito, sempre 

de mau gosto. A Lesur vem à tona. (2011, p. 137)317 

 

O seu sentimento de humilhação é relacionado à ideia de “mau gosto”, sobre tal cabe 

recorrer à teorização de Bourdieu (2011, p. 56), que propõe que “os gostos [...] são a afirmação 

prática de uma diferença inevitável”, pela qual o indivíduo é classificado, afirmando-se de 

modo negativo sendo “antes de tudo, aversão, feita de horror ou de intolerância visceral (“dá 

ânsia de vomitar”), aos outros, aos gostos dos outros” que representariam os gostos 

contranaturais. Nas obras, Ernaux, ao invés de frear o “mau gosto”, integra-o a sua escrita, como 

um modo de se opor e transgredir a legitimação de certos modos de vida e comportamentos em 

detrimento de outros considerados inferiores e de forçar sua integração à literatura. Em Les 

armoires vides, o “mau gosto” transmite as marcas de sua classe social de origem, sendo já uma 

forma de testemunhar sobre a experiência, primeiramente recorrendo à forma do romance. 

A literatura tradicional, em grande parte escrita por homens, não aborda o tema do 

aborto ou, quando o faz, sua presença é associada a algo de grotesco, ou ao castigo de uma 

mulher que vive libremente a sua sexualidade, frequentemente punido com a morte. O mesmo 

acontece com as representações iconográficas, como destaca Susan Sontag (2003, KINDLE 

Posição 401): 

A iconografia do sofrimento tem uma longa linhagem. Os sofrimentos 
mais comumente considerados dignos de ser representados são aqueles 
tidos como frutos da ira, divina ou humana. (O sofrimento decorrente 
de causas naturais, como enfermidades ou parto, é escassamente 
representado na história da arte; o sofrimento causado por acidente 

 
317 “Toute la classe connait les histoires de Jeanne, des parents de Jeanne. Je vois bien que les miennes ne sont pas 

pareilles, qu’il vaut mieux les cacher, « de mauvais goût », elle dit la  maitresse. « Hier soir, le père Leduc était 

tellement saoul qu’il est tombé sur le trottoir, qu’il a  dormi sur sa bouteille. » La maitresse se fige, et pourtant 

j’aurais bien continué « c’est ma mère qui a  dû se payer le nettoyage, il avait dégueulé partout ». Elle a changé 

tout de suite de conversation, la  maitresse, ce que je vivais ne l’intéressait jamais. Le goût. La sonde, le ventre, ça 

n’a pas tellement changé, toujours de mauvais gout. La Lesur remonte.”  
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quase não é representado — como se não existisse sofrimento causado 
por descuido ou por má sorte.)  

 

Susan Sontag, em Diante da dor dos outros, aborda o fascínio pela representação do 

sofrimento humano. Nesse fragmento, apesar de não se referir diretamente ao aborto, destaca 

como os partos, que são a expressão da potência de dar a vida, já são excluídos da representação 

por imagens, considerados indignos e, por isso, não merecedores figurar nas artes. Os abortos 

seriam, então, duas vezes indignos por ser um sofrimento fruto, frequentemente, do descuido 

ou acidente que levou à gravidez indesejada, e por serem considerados atitudes cruéis realizadas 

pelas mulheres, independente do sofrimento que vivem, contra o feto, a possível vida, que 

carregam dentro de si.  

 

 

(Paula Rego, 1998) 

 

Essa é uma das imagens das pinturas do Tríptico do aborto, da portuguesa Paula Rego, 

que as expõem na ocasião de um referendo em Portugal contrário à descriminalização do aborto. 

A mulher de aparência respeitável pelas roupas está sobre uma cama ou mesa forrada, as pernas 

abertas, encarando talvez aquela que vem lhe inserir a sonda. É uma cena recorrente nas obras 

que abordam em detalhes abortos clandestinos, porém que permanece obscura e desconhecida. 

Annie Ernaux, em L’événement, imagina o como seria um quadro do quarto da fazedora de 

anjos:  

(Se eu tivesse de representar por um único quadro esse acontecimento 
de minha vida, eu pintaria uma pequena mesa colada à parede, coberta 
de fórmica, com uma bacia esmaltada onde flutua uma sonda vermelha. 
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Ligeiramente à direita, uma escova de cabelos. Não creio que exista um 
Atelier de la faiseuse d’anges em nenhum museu do mundo.) (2011, p. 
304)318 

 

Através de uma pintura inexistente, o quarto de M. P.-R. é descrito, como se a 

representação pela imagem, ou mesmo pela descrição da imagem, fosse a única capaz de 

traduzir sua visão sobre o local: “Chego à imagem do quarto. Ela excede a análise. Só posso 

imergir-me nela. [...] Durante anos eu vi esse quarto e essas cortinas como as via da cama onde 

estava deitada” (2011, p. 302)319.  Apesar da descrição de quadros não ser corrente, é comum 

em suas obras a descrição de fotos suas e de sua família, processo chamado de ekphrasis, que 

consiste na substituição da reprodução das fotografias por sua descrição. Véronique Montémont  

(2012, p. 44) defende, no artigo em que analisa os usos do material documentário na 

autobiografia que "uma descrição in absentia é primeiramente uma re-criação pela escrita"320. 

Em L’événement, ainda que este recurso não esteja tão presente, o quarto é descrito a partir de 

um quadro que não está no texto ou fora dele, sendo in absentia a descrição e a própria imagem 

em si, o que mais uma vez remete à impossibilidade da narrativa de restituir completamente o 

acontecimento.  

Apesar da represenção de um Atelier de la faiseuse d’ange realmente não estar em 

nenhum museu, podemos encontrar outras representações, como a do pintor brasileiro Pedro 

Weingartner, de 1908, no tríptico intitulado A fazedora de anjos: 

 

 
318 « (Si j’avais à représenter par un seul tableau cet événement de ma vie, je peindrais une petite table adossée à 

un mur, couverte de formica, avec une cuvette émaillée où flotte une sonde rouge. Légèrement sur la droite, une 

brosse à cheveux. Je ne crois pas qu’il existe un Atelier de la faiseuse d’anges dans aucun musée du monde.) » 
319 « Je suis parvenue à l’image de la chambre. Elle excède l’analyse. Je ne peux que m’immerger en elle. […]  

Pendant des années, j’ai vu cette chambre et ces rideaux comme je les voyais depuis le lit où j’étais couchée. » 
320 « Une description in absentia est d’abord une re-création par l’écriture » 
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(Pedro Weingartner, 1908) 

 

O tríptico foi inspirado de um episódio folhetinesco sobre uma mulher que, segundo 

Weingartner, teria queimado 150 criaturas. O pintor gaúcho retrata, na primeira tela, uma jovem 

bem trajada, acompanhada de uma mulher que pode ser sua mãe, encaminhando-se para uma 

entrada. O segundo painel mostra um ambiente pobre, onde uma jovem também bem vestida, 

que não pertende ao espaço, provavelmente a mesma do primeiro, carrega um bebê em seu colo, 

eles são observados por uma senhora impaciente que parece aguardar a decisão da moça. No 

último painel, a mesma velha queima algo em um recipiente, cuja fumaça que se esvai adquire 

a forma de pequenos anjos. Aqui, o imaginário da fazedora de anjos como uma fígura mítica, 

uma velha feiticeira, é o que dá o tom às imagens, também a presença do bebê sugere a noção 

do aborto enquanto um ato cruel contra aquele que antes de nascer já é considerado um 

indivíduo, uma vez que no quadro ele é dotado de vida ao ser representado. Enquanto Paula 

Rego, pintora contemporânea, retrata a situação das mulheres que vivem abortos ilegais, a 

presença dessas representaçõs na pintura, como na literatura, escrita por homens diz mais do 

imaginário e da suposta crueldade contra aquilo que pode vir a nascer do que contra as mulheres 

que abortaram. A figura ambígua da fazedora de anjos, enquanto aquela que de alguma maneira 

salva as mulheres de seu destino, porém também às condena ao sofrimento de um aborto 

clandestino também merece atenção. Assim como as mulheres que abortam são perseguidas e 

julgadas, a fazedora de anjos, que muitas vezes foi também um homem, um “fazedor de anjos”, 

é também uma figura marginal, frequentemente representada apenas no feminino como uma 

bruxa maquiavélica. Isto pois ela seria a feiticeira que deve ser caçada, aquela que encarna toda 

a vilania e manipulação construída em torno do feminino, usando seu saber – frequentemente 
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associado ao místico pelas práticas alternativas ao qual recorre, não tendo à sua disposição os 

meios da medicina institucional – para “impedir” a vida. 

Vale lembrar do filme Une affaire de femmes (1988) de Claude Chabrol, sobre a figura 

histórica de Marie-Louise Giraud, guilhotinada em 30 de julho de 1943 por ter sido acusada de 

realizar 27 abortos na região de Chebourg-Octeville. Marie-Louise, como muitas das mulheres 

que realizaram essa profissão na França, faz como um meio de sustentar sua família. 

Frequentemente, a fazedora de anjos era também uma parteira, profissão que com o advento da 

medicina e dos hospitais foi sendo esquecida (tendo sido interditada nos séculos da caça às 

bruxas), de modo que para suprir as despesas, começam a realizar também abortos ilegais. Esse 

parece ser o caso da mulher que realiza o aborto de Leduc: 

Tantas fotografias de crianças, tantas dedicatórias embaixo de 
pequenas bocas sem dentes, em cima de lisos, da mecha anelada ou de 
crânios carecas me surpreendem. 

– Sou parteira, disse. O bebê que você vê aí embaixo é o pai do 
gordo bebê aqui. (2013, p. 430)321 

 

Essas representações lembram que além da história da mulher abortada, há também a 

história daquelas e daqueles que por convicção ou sustento realizaram esses abortos. Ao dar 

testemunho, as autoras narram também as vivências de tantas outras pessoas implicadas nessa 

experiência clandestina, como essa parteira que também é paga para inserir sondas que 

provocam abortos. Como retrata Leduc com surpresa, a fazedora de anjos a qual vai é uma 

mulher como todas as outras, “Ela falava como nós falamos” (LEDUC, 2013, p. 429)322, que 

busca, de um certo modo, reconfortá-la em sua decisão. 

As narrativas revelam que a cena de um aborto raramente implica apenas uma mulher, 

envolvendo também “aborteiros”, médicos, amigos, marido, namorado, família. Apesar disso, 

são as mulheres as que carregam o estigma de bruxas e megeras que provocaram abortos ou se 

deixaram abortar. A cena do aborto, o quarto ou sala, os utensílios como a sonda, a bacia, o 

banheiro, onde o feto é expelido, e o sangue são comuns aos relatos de procedimentos 

clandestinos, estando, de algum modo, presentes em Leduc, em Ernaux, nos relatos anônimos, 

nos quadros e gravuras. Porém, no imaginário, não há lugar para os corpos que povoam essa 

vivência, para os detalhes cruéis da clandestinidade, aquilo que dá uma dimensão humana 

 
321 Tant de photographies d’enfants, tant de dédicaces au -dessous des petites bouches édentées, au-dessus des 

cheveux lisses, de la mèche roulée ou bien des crânes chauves me surprirent. 

– Je suis sage-femme, dit-elle. Le bébé que vous voyez là -bas est le père du gros bébé ici.   
322« Elle parlait comme nous parlons » 



224 
 

 
 

quando se fala em abortos, restando à literatura, à pintura, ao cinema e outras artes representá-

los. 

Comumente se alude a uma banalização da experiência do aborto, como se representá-

lo e lutar para que cenas como essa não se repitam fosse uma maneira de incentivar a prática. 

Contudo, banalizar é não dar rosto e corpo aos abortos do passado e do presente, é não ver e 

não permitir que esses sujeitos sejam vistos, impedindo que a dimensão sensível desse episódio 

seja sentida por todos. O banal não está na facilitação de abortos, mas no silenciamento, na 

impossibilidade de ver a experiência em toda sua complexidade.  

Schneck destaca, quando o político francês François Fillon afirma temer que o ato se 

banalize ao se retirar da lei a noção de que uma mulher para ter acesso a um aborto legal e 

seguro deve estar passando por um sofrimento sem igual: 

 

Pensei, então: François Fillon, este corpo, o meu, aquele de outras 

mulheres, não é o seu. O que se passa no interior desse corpo não te diz 

respeito. Você não tem nenhum direito moral, nenhum direito de julgar. 

Simone Veil diz: o aborto é ainda um drama e continuará sempre um 

drama. (2015, p. 70)323 

 

O comentário de Fillon ao qual alude foi sua opinião sobre o projeto de 2014 de 

supressãoio do texto da lei Veil da noção de sofrimento profundo324, sobre o que se indigna 

dizendo que seria uma “banalização do aborto”. O aborto para Colombe Schneck não foi em 

nada banal, ainda que o procedimento em si tenha sido simples e seguro. Talvez para ela ou 

para Simone Veil seja sempre um drama, ou talvez seja uma boa estratégia política assim se 

afirmar, uma vez que a noção de “drama” funciona também como a afirmação de um controle 

de que as mulheres não seriam plenamente autônomas em relação a seus corpos sem pagar um 

preço. No entanto, para algumas mulheres, como intentou mostrar o conjunto de testemunhos 

em J’ai avorté et j’ai vais bien merci, a realização de um aborto legal, seguro e gratuito não 

fora nem um arrependimento, nem um drama. Essa é uma dimensão extremamente pessoal da 

experiência, a qual temos acesso pelas narrativas e que sempre será diferente, pois depende das 

subjetividades em jogo. Porém, não ser um sofrimento profundo ou um drama, não é banalizar 

essa experiência, que é uma experiência do corpo “de mulher” que traz à tona a compreensão 

 
323 J’ai pensé alors : François Fillon, ce corps, le mien, celui d’autres femmes, n’est pas le vôtre. Ce qui se passe à 

l’intérieur de ce corps ne vous concerne pas. Vous n’avez aucun droit moral, aucun droit de juger. 

Simone Veil dit : l’avortement est toujours un drame et restera toujours un drame. 
324Sofrimento profundo é como decidi traduzir a palavra francesa « détresse ». Quando o aborto é legalizado, 

em1975, determina-se no texto da lei que para que a mulher tenha direito à IVG ela deve se encontrar em uma 

situação de sofrimento profundo. 
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da maternidade na sociedade contemporânea, bem como questões para as quais ainda não se 

têm resposta e talvez sobre as quais nunca se tenha uma só resposta, quando se fala do início 

da vida, por exemplo. 

Joan Scott (2012) sublinha a crise que toma a história ortodoxa, quando a disciplina 

começa a voltar o olhar para o conhecimento dos relatos de vidas, outrora omitidas e 

silenciadas, indo de encontro à ideia convencional de que tais vidas e atividades humanas 

seriam indignas. Nenhuma das diferentes perspectivas que formam a história, como destaca a 

pesquisadora, são completas ou totalmente verdadeiras, 

[...] mas essas histórias têm fornecido evidências de um mundo de 
práticas de valores alternativos cuja existência desmente construções 
hegêmonicas de mundos sociais, sejam essas construções suporte para 
a superioridade política do homem branco, a coerência e unidade de 
individualidades, a naturalidade da monogamia sexual, seja a 
inevitabilidade de progresso científico e desenvolvimento econômico. 
O desafio da história normativa tem sido descrito, em termos de 
entendimentos históricos convencionais de evidência, como uma 
ampliação do quadro, uma correção do que foi negligenciado como 
resultado de uma visão incorreta ou incompleta, e tem reivindicado 
legitimidade sobre a autoridade da experiência, a experiências direta de 
outros, bem como a do historiador que aprende a observar e iluminar a 
vida desses outros em seus textos. (2012, p. 300) 

 

O relato se faz, então, como fonte de autoridade da experiência, permitindo a 

constituição da subjetividade dos indivíduos e grupos que a viveram. Porém, esta autoridade 

quando só é acionada para legitimar o vivido a partir de sua visibilidade, funciona também 

enquanto legitimação da diferença e violência social, no lugar de contestá-la. Scott (2012, p. 

302) defende que não basta dar a ver a desigualdade, sendo preciso também “explorar como a 

diferença é estabelecida, como ela opera, e como e de que maneira constitui sujeitos que vêem 

e atuam no mundo”. Desse modo, apenas revelar a realidade do aborto é necessário, mas 

insuficiente, uma vez que pode criar a ilusão de que é pelo ato ser condenável que as mulheres 

sofrem, mascarando o fato do sofrimento ser consequência da condenação.  

Os processos históricos, através do discurso, posicionam sujeitos e apresentam as 

experiências que lhe são constitutivas. Sendo assim, precisamos explicar essas experiências 

historicamente e em seus aspectos subjetivos, bem como as identidades que elas produzem. 

Como o sujeito mulher é constituído, sobretudo, pela sua performance corporal e sua 

capacidade de gerar e carregar a vida em seu ventre, a experiência de interrupção desse processo 

interfere também na constituição desse sujeito. Quando o discurso normativo age sobre essas 

que escolhem ir contra à aceitação ou glorificação da maternidade, normalmente ele produz a 
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obrigação de um sentimento de culpa. No entanto, se olharmos por outra perspectiva, o próprio 

ato de viver a experiência somado ao ato de escrever sobre ela dizem do agenciamento dessas 

mulheres que querem participar da construção de suas subjetividades, primeiramente, “fazendo-

as sair da condição de fêmeas animais, fazendo-as tornarem-se seres humanos inteiros” 

(GAUTHIER, 2004, p. 31)325. Em seguida, pela escrita que permite o registro desses 

acontecimentos e alimenta a capacidade de agir também de outras mulheres, como no 

depoimento a seguir: 

Relia algumas passagens tantas vezes por não acreditar nos meus olhos. 
Tenho orgulho de ter um corpo sob meu controle e no qual me sinto 
bem graças a elas. Esses testemunhos recolhidos nos mergulham em um 
alunicante Idade Média dos costumes, cuja proximidade temporal de 
nós é difícil de acreditar. (2004, p. 31)326 

 

Essa é uma das opiniões sobre a primeira obra de Xavière Gauthier que recolhe 

testemunhos sobre aborto e trata de seu processo de legalização, Naissance d’une liberté: le 

grand combat des femmes au XXe siècle (2002) (posteriormente publica Paroles d’avortée: 

quand l’avortement était clandestin (2004) e Avortées Clandestines (2015). Ao fazer os 

testemunhos, muitas vezes anônimos, encontraram-se, somando-os à comentários políticos, 

Gauthier narra a história do aborto na França a partir da voz das próprias mulheres, assumindo 

para si o dever de guardar e transmitir essa memória, a memória das mulheres e da sociedade 

que, se sufocada por muito mais tempo, acabaria por desaparecer, uma vez que aquelas que 

viveram abortos clandestinos na França tinham já, na ocasiãode sua primeira publicação, mais 

de cinquanta anos.  

Esses relatos, assim como as narrativas aqui estudadas, permitem um olhar que não 

apenas observa os acontecimentos, mas esmiuça-os, expondo os diferentes fatores implicados 

e como a construção da categoria mulheres, ainda tão atrelada à noção de fêmea, provocou e 

provoca violências simbólicas e físicas. A escrita dessas experiências não só permite que sejam 

vistas, mas também subverte o poder normativo da linguagem que constitui e controla as 

categorias. Ao narrarem seus abortos, as mulheres são obrigadas a submeter suas experiências 

ao domínio da linguagem, porém encontram também modos de ressignificá-la, ao acusá-la de 

 
325« en les faisant sortir de leur condition de femelle animales, en les faisant devenir des être humains à part 

entière » 
326« Je relisais certains passages tellement je n’en croyais pas mes yeux. Je suis fière d’avoir un corps que je 

maîtrise et dans lequel je me sens bien grâce à elles. Les témoignages recueillis nous plongent dans un hallucinant 

Moyen Âge de mœurs, dont on a peine à croire qu’il soit temporellemen t si proche de nous. » 
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suas limitações, ao apontar o que permanece indizível e ao forçar a representação desses corpos 

enquanto autônomos na escolha de continuar a gravidez ou não. 

Esse trabalho dialoga com a postura defendida por Benjamin (2012, p. 20) para a 

historiografia como um método do qual faz parte “não apenas os movimentos dos pensamentos, 

mas também a sua paragem”, de forma que o materialista histórico, nessa lógica, deve 

reconhecer “o sinal de uma paragem messiânica do acontecer ou, por outras palavras, o sinal 

de uma oportunidade revolucionária na luta pelo passado reprimido”. A postura do materialista 

histórico – como o chiffonnier, recolhedor não apenas os acontecimentos, mas também as 

lacunas que formam as vivências – está também no ato de coletar, ordenar e publicar os 

diferentes testemunhos de abortos. Aqui, os relatos e narrativas compõem e dão a ver uma outra 

parte da história das mulheres. Contudo, não se pode falar de uma relação metonímica entre a 

tradução de suas experiências e a experiência universal sem se reproduzir um ato violento de 

homogenização.  

Lembro que, como postula Butler, “o problema não é com a universalidade como tal, 

mas com a operação de universalidade que deixa de responder à particularidade cultural e não 

reformula a si mesma em resposta às condições sociais e culturais que inclui em seu escopo de 

aplicação” (BUTLER, 2015c, p. 17). Dizer por exemplo que o aborto em si sempre será 

traumático é desconsiderar a hipótese de que essa dimensão possa ser fruto da clandestinidade, 

uma vez que não é raro relatos como o da #clandestina35, da coletânea de testemunhos Somos 

todas clandestinas:  

Em casa, acompanhada pelo ficante que depois virou amigo, chorei. 
Não era de dor nem de arrependimento. Era de choque, no qual eu 
passara nos últimos dias se esvaindo. Do dia em que fiz o primeiro teste 
até o dia do aborto passou apenas uma semana. Foi muito rápido e tudo 
bastante objetivo, mas cada segundo dessa semana pesou como a 
eternidade. Nunca me arrependi, um filho naquele momento teria sido 
um problema na minha vida. Mas desde aquela semana, se por um lado 
eu passei a pensar com ternura na possibilidade de ter um filho no 
futuro, eu nunca mais parei de chorar por dentro pela imensa massa de 
mulheres que não podem literalmente pagar o preço de fazer em 
segurança uma prática tornada clandestina por uma sociedade moralista 
e machista e que morrem, quando não literalmente, na sua 
subjetividade, autonomia, projetos de futuro, carregando o peso de uma 
escolha que não foi sua. Isso sim dói. (LOPES, MARTINS & 
MORENO, 2016, p. 46) 

 

A dor exposta é atribuída à clandestinidade e a solidariedade com outras mulheres que 

são punidas por ela, não de um arrependimento. O trecho deste testemunho brasileiro, de um 
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aborto provavelmente vivido já no século XXI no Brasil, evoca a narrativa de Ernaux sobre seu 

aborto nos anos 1960 na França:  

Faz uma semana que comecei essa narrativa, sem nenhuma certeza de 

continuá-la. Queria apenas verificar meu desejo de escrever sobre isso. 

Um desejo que me atravessava continuamente a cada vez que estava 

escrevendo o livro no qual trabalho há dois anos. Eu resistia sem poder 

me impedir de pensar. Abandonar-me a ela me parecia assustador. Mas 

eu também dizia a mim mesma que eu poderia morrer sem ter feito nada 

desse acontecimento. Se é que existia uma culpa, era essa. (2011, p. 

277)327 

  

Também o aborto em Ernaux não é provido de uma aura de arrependimento, sua escrita 

não é motivada pelo remorso, mas pelo desejo de criar algo a partir do vivido. Ao não 

reconhecer seu estado de “espera de um filho”, como normalmente é concebida a gravidez, e 

na ausência de culpa, produz um incômodo de ordem moral por se opor ao pensamento tido 

como universal de que toda mulher deseja se tornar mãe em qualquer momento de sua idade 

fértil. Igualmente à #clandestina35, a autora lembra das outras mulheres, das outras histórias 

que não são as mesmas, mas dialogam com a sua: 

Para fugir à estagnação das imagens e agarrar essa realidade invisível, 

abstrata, ausente da lembrança, e que, no entanto, me jogava na rua à 

procura de um improvável médico: a lei. 

Ela estava em todo lugar. Nos eufemismos e lítotes de minha agenda, 

nos olhos protuberantes de Jean T., nos casamentos ditos forçados, em 

Les Parapluies de Cherbourg328, na vergonha daquelas que abortavam 

e na reprovação dos outros. Na impossibilidade absoluta de imaginar 

que um dia as mulheres pudessem decidir abortar livremente. E, como 

de costume, era impossível determinar se o aborto era proibido porque 

era mal, ou se era mal porque era proibido. Julgava-se de acordo com a 

lei, não se julgava a lei. (2011, p. 286)329 

 
327« Il y a une semaine que j’ai commencé ce récit, sans aucune certitude de le poursuivre. Je voulais seulement 

vérifier mon désir d’écrire là -dessus. Un désir qui me traversait continuellement à chaque fois que j’étais en train 

d’écrire le livre auquel je travaille depuis deux ans. Je résistais sans pouvoir m’empêcher d’y penser. M’y 

abandonner me semblait effrayant. Mais je me disais aussi que je pourrais mourir sans avoir rien fait de cet 

événement. S’il avait une faute, c’était celle-là. » 
328Filme de 1964, intitulado em português Os guarda-chuvas do amor, sobre uma jovem de dezessete anos que se 

descobre grávida quando seu namorado está no exército lutando pela França e tem de decidir como lidar com a 

situação. 
329« Pour échapper à l’enlisement des images et saisir cette réalité invisible, abstraite, absente du souvenir, et qui 

pourtant me jetait dans la rue à la recherche d’un improbable médecin : la  loi. 

     Elle était partout. Dans les euphémismes et les litotes de mon agenda, les yeux protubérants de Jean T., les 

mariages forcés, Les parapluies de Chebourg, la  honte de celle qui avortaient et la  réprobation des autres. Dans 

l’impossibilité absolue d’imaginer qu’un jour les femmes puissent décider d’avorter librement. E t, comme 

d’habitude, il était impossible de déterminer si l’avortement était interdit parce que c’était mal, ou si c’était mal 

parce que c’était interdit. On jugeait par rapport à la  loi, on ne jugeait pas la loi. » 
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 Aqui, Ernaux aborda a realidade da lei que acompanha a narradora em todo seu processo 

de busca da solução para seu estado, que se manifesta em uma presença invisível e constante e 

determina o modo violento como se dá a experiência. Como afirma, “julgava-se de acordo com 

a lei, não se julgava a lei”, o que sugere a manifestação da lei enquanto norma, que age de forma 

reguladora e contínua, indicando aquilo que deve ou não ser feito em relação ao “normal”, 

determinando previamente a imoralidade da ação, sem julgá-la de modo apartado da moralidade 

que a cria. Quando se fala em lei, além do discurso jurídico, fala-se também de um discurso de 

poder que permanece mesmo quando a lei já não significa mais um impedimento, ocupando o 

pensamento da sociedade com a condenação que agede modo sobretudo moral e se traduz em 

uma obrigatoriedade da culpa, como destaca Carron-Lanzl, sobre os sites e propagandas anti-

IVG:  

os discursos normalizadores impunham a visão de um futuro marcado 
por graves sequelas psíquicas, e mesmo físicas. Essa aborgagem 
angustiante e catastrófica da IVG alimentava uma cultura do trauma 
inevitável, até mesmo obrigatório, que pouco a pouco se instalava. 
(2015, p. 97)330 
 

A noção do aborto enquanto trauma incontornável é a questão principal da crítica da 

obra J’ai avorté et je vais bien merci, coletânea de testemunho antes e depois da lei Veil, escrita 

por mulhetres que se intitulas “As filhas das 343” – em alusão ao Manifesto das 343:  

Queremos, em suma, fazer entender que os discursos dramatizando o 
aborto são profecias autorealizadas: quando se pensa que o aborto só 
pode ser vivido como um drama, como vivê-lo bem? (2012, p. 16)331 

 

Essa ideia é corroborada por alguns dos testemunhos presentes na obra, sendo que 

aqueles sobre abortos realizados antes da legalização tratam mais da revolta pelas condições 

em que foram forçadas a vivê-los, enquanto os testemunhos posteriores falam mais de uma 

revolta contra os movimentos anti-IVG:  

E eu abortei. A operação em si se passou muito bem, foi sob anestesia 
geral. Tive apenas um pouco de dor e, desde então, não tive o menor 
arrependimento. O pior não foi o aborto, mas o comportamento dos 

 
330« [...] les discours normalisateurs imposaient la  vision d’un avenir marqué par de graves séquelles psychiques, 

et même physiques. Cette approche affligeante et catastrophiste de l’IVG alimentait une culture du traumatisme 

inévitable, voire obligatoire, qui peu à peu s’installait. » 
331« Nous voulions, enfin, faire comprendre que ces discours dramatisant l’avortement sont des prophéties 

autoréalisatrices : lorsque l’on pense que l’avortement ne peut être vécu autrement que comme un drame, comment 

bien le vivre ? » 
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anti-IVG, essa dúvida que eles fizeram nascer em mim. Então sim, eu 
vou bem, obrigada. (2012, p. 104)332 

 

No trecho retirado do testemunho de Mona, não é do remorso pelo ato que fala, mas da 

duvida causada pelos discursos que culpabilizam as mulheres que decidem realizar IVGs. 

Porém, não se trata de afirmar que a culpa, arrependimento ou trauma que podem ser deixados 

por um aborto não sejam verdadeiros, apenas que não precisam ser regras. Como podemos ver 

no fim do testemunho anônimo a seguir, escrito após três abortos, dos quais um foi realizado já 

depois da legalização: 

Hoje, enquanto terapeuta, sou cuidadosa aos abortos espontâneos ou 
provocados e me certifico, quando possível, de fazer um trabalho de 
luto. Lutarei sempre para que cada mulher tenha direito de escolher 
guardar uma criança ou não. Mas, a meu ver, é um ato profundamente 
traumatizante. (GAUTHIER, 2004, p. 178)333 

 

Como podemos observar, cada mulher vive à sua maneira essa experiência cujas 

condições, mesmo nos países em que é legalizado, dependem da classe e da posição geográfica, 

as quais determinam o conforto e boa recepção da mulher que escolhe pela IVG, uma vez que 

a disposição de centros Planificação ou Educação familiar334 ou do organismo Planning 

Familial335 na França não é igual por todo o território336. Carron-Lanzl mostra essa realidade 

em sua obra, tendo vivido suas três IVGs na região de Auvergne-Rhône-Alpes, sendo os dois 

primeiros, respectivamente em 1991 e 1997, mais difíceis devido as condições e por terem sido 

realizadas na ala de “maternidade” do mesmo hospital, o que em si já representa uma violência:  

 

2ª IVG, seis anos depois:  

 
332« Et j’ai avorté. L’opération en elle-même s’est très bien passée, c’était sous anesthésie générale. Je n’ai eu que 

peu de douleurs et depuis je n’ai pas le moindre regret. Le pire ne fut pas l’avortement, mais le comportement des 

anti-IVG, ce doute qu’ils ont fait naître en moi. Alors oui, je vais bien, merci. » 
333« Aujourd’hui, en tant que thérapeute, je suis attentive aux avortement spontanés ou provoqués et je veille, 

quand c’est possible, à  faire un travail de deuil. Je me battrai toujours pour que chaque femme ait le droit de choisir 

si elle garde un enfant ou non. Mais, à  mon sens, c’est un acte traumatisant en profondeur.  » 
334 Orgão do governo responsável pela orientação com relação dos direitos reprodutivos e encaminhamento das 

IVGs. 
335 Movimento social feminista que trabalha em conjunto ao Estado, realizam um trabalho de acolhimento, 

encaminhamento e suporte a mulheres que buscam a IVG, bem como informando sobre meios contraceptivos.  
336 No anexo 1, apresento um mapeamento dos centros de Planing familial na França em 2020, o que permite 

perceber que as mulheres e adolescentes que vivem em regiões mais afastadas de lugares como a região Parisiense 

e a Occitanie, contam com poucos centros, sendo a situação da Bourgogne a mais crítica, pois toda a região conta 

com apenas um centro, o que dificulta a realização da IVGs até o tempo máximo permitido pela lei, 14 semanas. 

No caso dos centros de Planificação ou Educação Familiar, segundo o site sobre a IVG do governo francês, estão 

dipostos em todo o território, porém nem sempre em associação com hospitais – o Planning familal denuncia em 

seu site o fechamento de 130 centros de IVG nos últimos quinze anos e demanda que os centros de Planificação 

possam também realizar o procedimento, para corrigir a  má distribuição do acesso pelo território fran cês. 



231 
 

 
 

No dia anterior à intervenção, ela se instalou lá. Uma cuidadora ocupada 
lhe deu, sem explicação sobre a incidência deles, diversos comprimidos 
a serem tomados com algumas horas de intervalo. Durante a noite, dores 
violentas abdominais a tomaram, tenta se levantar da cama. Tomada por 
vertigens, alcançou com dificuldade os banheiros onde se agaichou e 
vomitou várias vezes. Os sangramentos acentuavam sua impotência. 
Esgotada, junta sus forças e sai do cômodo se apoiando nas paredes. 
[...] Lá, uma infermeira, visivelmente indomodada por escutá-la pedir 
um meio de atenuar suas dores, impõe-lhe voltar ao quarto e esperar o 
dia seguinte. (2015, p. 50-51)337 

 

Durante a espera da segunda IVG, primeiramente, é tomada por um pânico pois tem 

grande dificuldade em marcar o procedimento dentro das dez semanas autorizadas pela lei338. 

Em seguida, quando consegue marcar o procedimento no mesmo hospital de antes, é 

confrontada com o julgamento do médico, por ser uma segunda intervenção:  

Ao anunciar uma primeira IVG aos 16 anos, aquele ali não soube 
conservar sua neutralidade. Os ginecologistas precedentes que 
consultara agiram da mesma maneira: primeiramente acolhedores, 
tornavam-se subitamente distente nesse momento da entrevista, quando 
não adotavam um discurso moralizador. [...] 
Precisando que ela respeitava cotidianamente um tratamento contra a 
eplepsia, mencionou sua inquietação a respeito do aumento do risco de 
má formação causada por esse tipo de medicação. O ginecologista 
contredizeu, então, os dados que ela obtera de seus colegas. (2015, p. 
49)339 

 

A função do médico, segundo a lei, é oferecer uma consulta médica às mulheres que 

decidem pela IVG, tendo por objetivo melhor conhecer a saúde física e tirar dúvidas sobre o 

procedimento, enquanto a consulta psicológica, hoje facultativa, garante o acompanhamento 

psíquico, sendo assim não cabe aos médicos julgar a decisão, quanto menos condenar. A autora 

 
337 « La veille de l’intervention, elle s’y installa. Une soignante affairée lui remit, sans donner l’explication sur 

leur incidence, plusieurs cachets à prendre à quelques heures d’intervalles. Dans la soirée, de violentes douleurs 

abdominales la saisirent, d’une intensive virulence, jusqu’à devenir insoutenables. […] 

Désemparée et frissonnante, elle tenta de se lever du lit. Prise de vertiges, elle atteignit avec difficultés les toilettes 

où elle se cramponna et vomit à plusieurs reprises. Des saignements accentuèrent son impuissance. Épuisée, elle 

rassembla ses forces et sortit de la pièce en se tenant aux murs. Lui vint la  sensation de tomber en ruine, elle la  

chassa comme une cruelle prémonition, craignant qu’avec elle tout ne s’effondre. Recourbée sur elle-même, elle 

glissa dans le couloir. L’atrocité et la  raideur des crispations spasmodiques retardaient la  possibilité d’accéder au 

bureau du personnel. Là, une infirmière, visiblement agacée de l’entendre demander un moyen d’atténuer ses 

maux, lui imposa de retourner dans la chambre et d’y attendre jusqu’au lendemain. » 
338 Apenas em 2001, a lei Aubry-Guigou, passa a permitir a  realização de uma IVG até a décima segunda semana. 
339« À l’annonce d’une premier IVG à 16 ans, celui-ci ne sut conserver sa neutralité. Les précédents gynécologues 

qu’elles avait rencontrés avaient agi de la même manière  : tout d’abord avenants, ils devenaient subitement 

distants, à  ce moment de l’entretien, voire adoptaient un discours moralisateur. […] 

En précisant qu’elle respectait quotidiennement un traitement contra l’épilepsie, elle mentionna son inquiétude au 

sujet de la hausse de risque de malformation causée par ce type de médicaments. Le gynécologue contredit alors 

les données qu’elles avait pourtant obtenues par d’autres confrères. » 
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denuncia a violência simbólica, retomando o conceito de Pierre Bourdieu, sofrida pelas 

mulheres nos hospitais mesmo após a legalização do aborto, seja pelo julgamento dos médicos 

e enfermeiras devido à repetição do ato, seja pela falta de informação sobre o procedimento que 

utilizarão em seu corpo.  Decidir pela IVG, apesar de um direito, aparece na narrativa como 

algo pelo que se deve pagar caro, como se recorrer ao procedimento, destituisse a mulher do 

direito sobre o que se passa em seu corpo, ficando a mercê das decisões dos profissionais da 

saúde.  

A situação só é vivida diferentemente pela autora-personagem durante sua terceira IVG, 

em 2006, depois de ter tido seus dois filhos, quando é encaminhada para a ala operatória e 

recebe instruções detalhadas e com boa vontade da infermeira sobre a anestesia e a operação, 

sobre o que escreve:  

Não pudera carregar esse terceiro ímpeto de vida. Paradoxalmente, foi 
o próprio fato de tê-lo interrompido que permitia voltar ao caminho dos 
vivos. Ela reencontrava a paz e a liberdade de ser. (2015, p. 81)340 

 

A decisão por essa terceira IVG, como relata, foi tomada em conjunto com seu marido 

e, tendo anunciado a gravidez anteriormente, ao decidir pelo aborto também comunica sua mãe. 

É nesse momento que descobre que o silêncio sobre o aborto também era carregado pela mãe, 

que divide com ela também ter passado pela experiência. Sendo assim, ao poder comunicar 

com seu entorno sua vivência e ser recebida com atenção e cuidado no hospital, seus abortos 

parecem tomar outra dimensão, segundo a autora, o peso que carregava se esvai, tornando-se 

possível, também, escrever sobre a situação. 

De um ponto de vista foucaultiano, a violência funciona como um elemento de 

demarcação das especificidades das relações de poder, sendo realizadas no campo 

governamental através do controle operado pelas intituições. Foucault anslisa a ação do poder 

o poder tanto entre relações humanas, reafirmado pelas práticas entre indivíduos ou grupos, 

quanto como práticas do governo, esta segunda perspectiva é observável no curso Sécurité, 

Territoire, Population de 1978 no Collège de France. O poder, no âmbito do governo, se realiza 

por um conjunto de práticas que permitem a condução e interferências de alguns, legitimados 

pelo discurso dominante, sobre outros, o que permite que alguns mandem e outros obedeçam 

ou paguem o preço da desobediência.  

Na História da Sexualidade I, Foucault postula que os mecanismos de regulação da 

vida, a partir do século XVIII, passam a simbolizar o poder, substituindo a antiga potência da 

 
340« Elle n’avait pas pu porter ce troisième élan de vie. Paradoxalement, c’était le fait même de l’avoir interrompu 

qui permettait de revenir sur le chemin du vivant. Elle retrouvait la  paix et la  liberté d’être  » 
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morte – baseada em um poder soberano e sanguinário – por uma administração dos corpos e 

gestão calculista de suas forças. A época moderna seria, então, a era do “biopoder” que demanda 

uma lei cada vez mais normalizadora, capaz de dividir as vidas a partir de seu valor e utilidade, 

agindo de modo a “qualificar, medir, avaliar, hierarquizar” (2014, p. 156). Nesses termos, dizer 

que a lei age como norma significa afirmar que ela prescreve um comportamento ideal, 

funcionando como uma forma de regulação moral e social do indivíduo, como seu modo de 

constituição. A norma, no entanto, é mais do que o exercício do poder em seu sentido jurídico, 

sendo composta de regras internas e externas que determinam as condições de ação do sujeito, 

agindo não apenas de forma repressora, mas produtora. 

Seguindo-se essa perspectiva a respeito do “biopoder”, podemos situar a norma de 

conduta que condena a prática do aborto como um dos fatores responsáveis pela violência 

exercida de modo mais ou menos velado pelo corpo médico. Segundo Foucault, o poder se 

produz a cada instante através de relações desiguais e móveis interiores a outras relações (sejam 

elas econômicas, sociais, institucionais ou sexuais), gerando-se uma correlação de forças 

múltiplas que “servem de suporte a amplos efeitos de clivagem que atravessam o corpo social” 

(2014, p. 102).  

Nas obras de Leduc e Ernaux, as narradoras falam do processo de procura de um modo 

de abortar. No caso de Ernaux, fora revestido de humilhação pois chega a sair a esmo e entra 

no consultório de um médico qualquer que lhe receita algumas injeções, as quais descobre 

posteriormente funcionarem de modo a evitar abortos espontâneos. Essas degradações e 

dificuldades se apresentam juridicamente sob a forma de lei que, além de condenar o ato, prevê 

uma série de punições para os envolvidos. No início da narrativa há uma transcrição do Nouveau 

Larousse Universel (1948), contendo as punições e sanções dessa lei contra o aborto para a 

mulher e os médicos, vigente na época em que a autora-narradora buscava um meio para realizar 

o procedimento.  

Dr. São punidos com prisão e multa I) o autor de toda e qualquer 

manobra abortiva; 2) os médicos, parteiras, farmacêuticos, e culpados 

de ter indicado ou facilitado essas manobras; 3) a mulher que se faz 

ela mesma abortar ou que consentiu; 4) a provocação do aborto e a 

propaganda anticoncepcional. O banimento pode, além disso, ser 

pronunciado contra os culpados, sem contar, para aqueles da 2ª 

categoria, a privação definitiva ou temporária de exercer sua 

profissão. (2011, p. 278, grifo da autora)341 

 
341Dr. Sont punis de prison et d’amende I) l’auteur de manɶuvres abortives quelconques  ; 2) les médecins, sage-

femmes, pharmaciens, et coupables d’avoir indiqué ou favorisé ces manɶuvres  ; 3) la femme qui s’est fait avorter 

elle-même ou qui y a consenti ; 4) la provocation à l’avortement et la propagande anticonceptionnelle. 
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 O ato de Ernaux de transcrever a lei na narrativa pode ser compreendido como um modo 

de apresentar a legitimação jurídica do discurso punitivo, que resultava em abortos clandestinos 

até 1975. Vale lembrar que, apesar dessa lei datar de 1920, a prática do aborto já era condena 

anteriormente, tendo sua perseguição intensificada por decisão da Assembléia Nacional nesse 

ano. A justificativa do endurecimento da lei foi a necessidade de maior controle contra os 

abortos como combate à queda demográfica ocorrida no início do século XX, devido à Primeira 

Guerra. Como afirma Ernaux, não se julga a lei – ou o fato de que suas punições nada têm a ver 

com a vida das mulheres e apenas reafirmam seu papel social de reprodução da vida –, julga-se 

a partir dela. Desse modo, considerando-se a existência dessa lei e o modo como o biopoder 

age no controle da vida, as intituições – compreendidas em termos foucaultianos como efeitos 

legitimados e legitimadores do poder – agem na manutenção do controle, servindo-se, até 

mesmo, de violência, mesmo que velada. É o que se pode observar nas tantas curetagens feitas 

sem anestesia nesses anos de clandestinidades, justificadas pelos médicos – figuras legitimadas 

pelo discurso institucional da saúde – como formas de “ensinar uma lição” a essas mulheres, 

para que nunca mais voltem a realizar abortos.  

Xavière Gauthier destaca como os médicos aproveitavam da situação das mulheres que 

buscavam abortos ou ajuda médica após o procedimento para aterrorizá-las, violá-las, uma vez 

que sequer podiam protestar já que estavam na ilegalidade. Como no fragmento que cita retirado 

da revista Politique Hebdo em abril de 1971, sobre uma menina de dezesseis anos que procura 

um aborto e consegue o endreço com uma amiga: 

“Você está grávida. O que quer fazer?” Eu estava em pânico e 
completamente desorientada. [...] Decido sozinha, então, fazer um 
aborto. O médico me diz: “Tome dois comprimidos de aspirina antes” 
Ele não me pediu dinheiro. Chego, ele me diz: “Deite-se”, sem explicar 
nada. Durante uma hora, foi o inferno: curetagem se anestesia. “Para te 
dar uma lição.” Foi ele que disse isso. Dois minutos após o fim da 
operação, ele me coloca prá fora. (2004, p. 170)342 

 

A garota sublinha a frase do médico que não apenas realiza o procedimento sem 

anestesia, mas afirma que faz isso como um modo de punição. Ele também age fora da lei ao 

 
L’interdiction de séjour peut en outre être prononcée contre les coupables, sans compter, pour ceux de la 2 e 

catégorie, la privation définitive ou temporaire d’exercer leur profession.  
342« Tu es enceinte. Qu’est-ce que tu vas faire ? » J’étais paniqué et complètement désorientée. […] Je décide donc, 

seule, de me faire avorter. Le médecin me dit : « Tu prendras deus cachets d’aspirine avant  » Il ne m’a pas demandé 

de fric. J’arrive, il me dit : « Allonge-toi », sans rien expliquer. Pendant une heure, ça a été l’enfer : curetage à vif. 

« Pour te donner une leçon. » C’est lui qui dit ça. Deux minutes après la fin de l’opération, il me met dehors. » 
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praticar o aborto, porém se sente na legitimidade de fazê-la pagar por sua gravidez indesejada 

fora do casamento. É o que pode ser observado também no testemunho brasileiro a seguir, que 

mais uma vez mostra que a dor é fruto, principalmente, da clandestinidade e do julgamento 

moral: “Foi a segunda pior dor que já senti... Queimava, doía e sangrava. Depois de alguns dias, 

ainda com muito desconforto, fui ao hospital e fui submetida a uma curetagem para retirar 

possíveis resquícios. Fui tratada igual lixo, e talvez essa sim tenha sido a pior dor” (LOPES, 

MARTINS & MORENO, 2016, p. 46). 

Outro exemplo de violência realizada pelo corpo médico é narrada por Ernaux, quando 

o cirurgião precisa parar seu sangramento devido à complicação de seu aborto e realizar uma 

curetagem. O médico fala com ela aos berros, o que a autora-narradora expõe como um dos 

símbolos de poder e hierarquização social: 

(“Eu não sou o encanador!” Essa frase, como todas aquelas que marcam 

esse acontecimento, frases muito ordinárias, proferidas por pessoas que 

as diziam sem refletir, ainda repercute em mim. Nem a repetição, nem 

um comentário sociopolítico podem atenuar a violência: eu não “o 

esperava”. De modo fugaz, creio ver um homem de branco, com as 

luvas de borracha, que me enche de pancada gritando “eu não sou o 

encanador!”. E essa frase, inspirada talvez por um sketch de Fernand 

Raynaud que fazia a França inteira rir, continua a hierarquizar o mundo 

em mim, a separar, a golpes de cassetete, os médicos dos operários e 

das mulheres que abortam, os dominantes dos dominados.) (2011, p. 

311)343 

 

Ao longo da narrativa, podemos observar a repetição das frases ouvidas pela autora-

narradora durante o período, o que permite que o texto exponha os detalhes e sensações 

produzidas pela experiência. A citação na obra de Ernaux, para Havercroft (2015), pode ser 

considerada como um dos exemplos do agenciamento da autora, que ao repetir em seus livros 

as frases e situações ouvidas ou lidas, coloca em evidência e questiona os costumes e 

preconceitos de um tempo. A frase do residente manifesta, em suas poucas palavras, o desprezo 

em relação à classe social e ao gênero.  

 
343 « (« Je ne suis pas le pompier ! » Cette phrase, comme toutes celles qui jalonnent cet événement, des phrases 

très ordinaires, proférées par des gens qui les disent sans réfléchir, déflagre toujours en moi. Ni la répétition ni un 

commentaire sociopolitique ne peuvent en atténuer la violence : je ne « l’attendais » pas. Fugitivement, je crois 

voir un homme en blanc, avec des gants de caoutchouc, qui me roue de coups en hurlant, « je ne suis pas le 

pompier ! ». Et cette phrase, que lui avait peut-être inspirée un sketch de Fernand Raynaud qui faisait alors rire 

toute la France, continue de hiérarchiser le monde en moi, de séparer, comme à coups de trique, les médecins des 

ouvriers et de femmes qui avortent, les dominants des dominés.) » 
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Também a personagem-narradora de Ravages precisa de assistência médica devido às 

complicações causadas por seu aborto. A condição de Thérèse é muito grave quando vai 

procurar a ajuda na casa de sua mãe, que acaba por chamar um médico, aonselhando-as a irem 

para clínica. “Eles me levavam. As portas de dois batentes da clínica fecham-se sobre nós. 

Enfim, estava protegida pelas grandes asas da medicina legal. Colocariam ordem no meu 

açougue” (2013, 459)344. Nesse momento, a narradora-personagem sublinha a passagem da 

clandestinidade para a legalidade, que simboliza a instituição do hospital, responsável pelo 

cuidado e recuperação dos corpos. No entanto, seu corpo violentado carrega a evidência da 

ilegalidade, e, como em Ernaux, a figura do médico se reveste da lei que a confronta:  

Ele apalpou durante muito tempo, olhou-me e mostrou que 
apalpava ao mesmo tempo esse cancro que chamam consciência. 

– Mais de quatro meses e meio, não é mesmo? 
–Sim, mais de quatro meses e meio, eu disse. 
–Se quer que eu te tire disso, precisa me dizer o que fez. 
Olhamonos. Bem ou mal elas tinham tentado. Disse adeus aos 

meus encontros clandestinos na casa delas. 
– O que você fez? Apressemo-nos. Tenho outras doenças para 

cuidar. É preciso que eu saiba. 
Respirou profundamento, admirou suas mãos. 
– É um aborto espontâneo, digo com mau humor. 
–Um aborto provocado. Estamos de acordo, diz com 

entusiasmo. 
– Eu não disse isso. Eu disse: é um aborto espontâneo. 
– Se você ficar desconfiada, como quer que eu cuide de você? 
– Não estou desconfiada. Quero ficar calada. 
Inclina-se sobre meu rosto. 
– Foi provocado, estamos de acordo? 
– Não direi nada. Não tenho nada a dizer. Foi um aborto. (2013, 

460)345 
 

 
344 « Ils m’emportaient. Les portes à deux battants de la clinique se refermèrent sur nous. Enfin j’étais protégée par 

les grandes ailes de la médecine légale. On remettrait de l’ordre dans ma boucherie  » 
345 Il palpa longtemps, il me regarda et il me signifia qu’il palpait en même temps ce chancre qu’on appelle 

la  conscience. 

–    Plus de quatre mois et demi. Nous sommes d’accord  ? 

– Oui, plus de quatre mois et demi, dis-je. 

– Si vous voulez que je vous tire de là, il faut me dire ce que vous avez fait. 

Nous nous sommes regardés. Bien ou mal elles avaient osé. J’ai dit adieu à mes rendez -vous clandestins chez elles. 

– Qu’est-ce qu’on vous a fait ? Dépêchons-nous. J’ai d’autres malades à voir. Il faut que je sache. 

Il respira profondément, il admira ses mains. 

– C’est une fausse-couche, dis-je avec mauvaise humeur. 

– C’est une fausse-couche provoquée. Nous sommes d’accord, dit-il avec entrain. 

– Je ne vous ai pas dit cela. J’ai dit : c’est une fausse-couche. 

– Si vous vous méfiez, comment voulez-vous que je vous soigne ? 

– Je ne me méfie pas. Je veux me taire. 

Il se pencha sur mon visage. 

 –  C’est provoqué. Nous sommes bien d’accord  ? 

 –  Je ne dirai rien. Je n’ai rien á dire. C’est une fausse couche.  
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O médico tenta coagi-la a confessar o que fez, insinuando que não poderia ajudá-la 

senão dissesse nada. Seu corpo, porém, já deixava claro o ocorrido e seu estado de saúde era 

crítico. A cena faz lembrar um interrogatório policial, o médico quer que confesse seu crime, 

que não foi um aborto espontâneo, mas algo provocado, algo que não tinha o direito de 

provocar. A marginalização resultante do aborto e em seguida da necessidade de ajuda médica 

é evidenciada pela autora, sobretudo, na figura do médico e da clínica, instituição que age de 

modo a assegurar o controle dos corpos, sendo o corpo da mulher, incunbido da fecundidade, 

de gerar a vida e cuidar da família por uma suposta responsabilidade biológica-moral. Tal cena 

remete, igualmente, ao contato de Ernaux com o médico que vai à cidade universitária, antes 

de ser levada para o hospital, fazendo jurar que não repetirá o ato antes de examiná-la. Assim, 

quando essas autoras expõem a atitude dos médicos também denunciam a violência da lei, capaz 

de fazer com que o medo da punição falasse mais alto do que a vida das mulheres, sobretudo 

quando se trata de mulheres “sem dinheiro e sem relações”:  

As moças como eu estragavam o dia dos médicos. Sem dinheiro e sem 
relações – senão não teriam vindo parar no consultório deles às cegas –
, elas os obrigavam a se lembrar da lei que podia enviá-los para a prisão 
e os proibir de exercer para sempre. Eles não ousavam dizer a verdade, 
que não iriam pôr tudo a perder por causa dos belos olhos de uma 
donzela estúpida o suficiente para engravidar. A não ser que eles 
tivessem preferido sinceramente morrer a infringir uma lei que deixava 
morrer as mulheres. Mas todos deviam pensar que, mesmo se as 
impedissem de abortar, elas encontrariam um jeito de fazê-lo. À vista 
de uma carreira destruída, uma agulha de tricô na vagina não pesava 
muito. (2011, p. 285-286)346 

 

Ernaux contrapõe, ironicamente, a vida das mulheres à carreira dos médicos. Os médicos ou se 

abstiam em razão da lei, mesmo sabendo que forçosamente as moças acharão alguém ou 

tentarão por si mesmas, ou agiam como investigadores em busca de uma confissão e pronto 

para condená-las. A diferença entre eles é que as mulheres poderiam perder a vida, além da 

condenação social. 

O teor testemunhal da obra de Schneck está mais em sua inscrição como continuidade 

desses relatos, oferecendo a possibilidade de se pensar o que um aborto em boas condições 

 
346 “Les filles comme moi gâchaient la  jounée des médecins. Sans argent e sans relation – sinon elles ne seraient 

pas venues échouer à l’aveuglette chez eux –, elles les obligeaint à se rappeler la  loi qui pouvait les envoyer en 

prison et leur interdire d’exercer pour toujours. Ils n’osaient pas dire la vérité, qu’ils n’allaient pas risquer de tout 

perdre pour les beaux yeux d’une demoiselle assez stupide pour se faire mettre en cloque. À moins qu’ils n’aient 

sincèrement préféré mourir plutôt que d’enfeindre une loi qui laissait mourir des femmes. Mais tous devaient 

penser que, même si on les empêchait d’avorter, elles trouveraient bien un moyen, En face d’une carrière brisée, 

une aiguille à tricoter dans le vagin ne pesait pas lourd.”  
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significa, mostrando que não necessariamente um aborto legal e seguro representa uma 

experiência fácil. Schneck conta este outro lado da experiência do aborto: que mesmo quando 

tudo passa bem, marcas profundas podem ficar na subjetividade desa mulher. A percepção da 

distância entre seu aborto e aquele vivido pelas mulheres antes da lei Veil produz na narrativa 

certa “culpa” – não pelo aborto em si, mas por não sentir que seu caso correspondia àqueles 

evocados pelos discursos feministas que possibilitaram a legalização. Schneck faz referência 

ao discurso de Simone Veil em novembro de 1974 na Assembleia Nacional Francesa, que 

resultou na legalização do procedimento pela lei de 1975 que levou seu nome, sobre o que a 

autora afirma: 

Sou-lhe grata por ter resistido. Fico desconfortável, incomodada, pois 

escapei do sofrimento profundo que ela evocara dez anos antes na 

Assembleia. Para ela, o aborto deve permanecer uma exceção, o último 

recurso numa situação sem saída. 

Não estou numa situação sem saída. Eu teria tido um filho de um garoto 

que não amava, meus pais teriam me ajudado, seus pais também. (2015, 

p. 69)347 

 

Segundo o discurso de Simone Veil, o aborto seria a solução excepcional de um estado 

de sofrimento sem saída. A autora-narradora repete essas palavras com gratidão, mas sem sentir 

que correspondem ao seu aborto. Sublinha seu distanciamento em relação às condições sob as 

quais outras mulheres viveram abortos antes dela, porém sua experiência não deixa de ser 

marcada por medo e solidão. Ela escreve, ao chegar na clínica na companhia de seu pai, 

justamente aquilo que não vive, mas sabe que muitas antes e depois dela viveram: “Ninguém 

fala comigo. As enfermeiras, o anestesista e o doutor L. Se contentam em nos dar as instruções 

mínimas. Ninguém me repreende, nem me olha com ar desconfiado” (2015, p. 55)348. 

Sobre essa culpa que manifesta, vale perguntar: o que é uma situação sem saída? As 

narrativas permitem dizer que a resposta para essa questão não é única, podendo ser a 

necessidade de continuar os estudos, a solidão, a idade jovem, o não desejo de gerar uma vida, 

o não desejo de ter um filho naquele momento, problemas de saúde, etc. O aborto funciona, 

então, como uma forma de liberdade para essas mulheres agirem na construção de si enquanto 

 
347« Je lui suis reconnaissante d’avoir tenu bon. Je suis mal à l’aise, gênée, car j’ai échappé à la détresse qu’elle 

évoquait dix ans auparavant à l’Assemblé. Pour elle, l’avortement doit rester l’exception, l’ultime recours dans 

des situations sans issue. 

Je ne suis pas dans une situation sans issue. J’aurais eu un enfant d’un garçon que je n’aimais pas, mes parents 

m’auraient aidée, ses parents aussi. » 
348 « Personne ne parle. Les infirmières, l’anesthésiste et le docteur L. se contentent de nous donner les indications 

minimums. Personne ne me fait de reproches, ne me regarde d’un air soupçonneux  »  
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sujeitos que podem decidir por seus corpos, sendo ao mesmo tempo uma experiência 

extremamente dolorosa e uma libertação de algo. É exatamente graças às tantas mulheres que 

lutaram na França antes dela, que Schneck pode fugir desse “sofrimento profundo”, por mais 

marcante que tenha sua vivência, deixando traços também inesquecíveis em sua subjetividade. 

As diferentes histórias contadas permitem sublinhar a necessidade de se “escutar as 

mulheres” para se compreender como os mecanismos de dominação agem antes e depois da lei. 

Ao desvelar essas experiências, é trazido à tona que um aborto será sempre vivido 

diferentemente por cada mulher. Porém, também quando o procedimento ocorre de modo legal, 

seguro, gratuito e em boas condições – ou seja, bem assistido e sem julgamentos baseados em 

uma moral particular – não é mandatoriamente uma experiência traumatizante ou dramática, 

uma vez que essas dimensões são oriundas dos discursos normativos sobre a questão. Sendo 

assim, o ato de agrupar essas narrativas levando em consideração suas subjetividades permite 

a compreensão de que uma experiência não substitui ou tem mais valor que a outra e é apenas 

pelo conjunto delas que se pode compreender quais aspectos são mobilizados por quais 

vivências. Podemos dizer, então, que a história das mulheres se compõe por muitas histórias 

que revelam as pluralidades e particularidades das experiêncas que só podem ser dadas a ver 

em suas complexidades, pela dimensão humana que o relato testemunhal demanda.  

A história, quando se quer contestadora dos discursos oficiais, não deve apenas mostrar 

a realidade, mas também acionar os relatos pessoais enquanto contra-discursos capazes de 

mostrar o grau de construção ideológica das violências. É preciso compreender como as 

construções discursivas e sociais das categorias sociais se fazem por uma constante, mas móvel, 

repressão e repetição, sendo ao mesmo tempo contextuais, contestáveis e contingentes. 

Defendo, desse modo, que a partir do recolhimento desses relatos, devemos buscar agrupar e 

apreender as experiências em suas dimensões compartilhadas e pessoais, para compreender 

suas dimensões construídas e desenvolver estratégias atuais de formação de uma história de 

mulheres, capaz de reconhecer tais experiências como vestígios da dominação e não como 

simples traços de uma suposta condição feminina. Sendo assim, para se conhecer a experiência 

do aborto, basta escutar as mulheres, porém, é preciso que essa escuta seja ativa, buscando os 

graus de construção dos acontecimentos, para que uma outra realidade seja possível. 

 

 

8.3 L’avortée inconnue 

 

Se o testemunho pode ser definido pela escrita referencial que interpela os outros sobre 
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os fatos que marcaram sua existência, realizada por sujeitos “depositários de acontecimentos 

excepcionais que têm o direito de relatar por sua presença física mais ou menos direta nos 

ocorridos” (JEANNELLE, 2004, p.114)349, ele não só está permeado pela história, como sua 

própria prática convida a repensá-la. A única garantia da testemunha é sua palavra, dotada da 

autoridade daqueles que viveram a experiência sobre a qual escrevem. Ainda que se endereçe 

à coletividade, a testemunha não intenta falar em nome da maioria, guardando suas proporções 

particulares que fazem com que nenhum testemunho seja igual a outro.  

 O interesse da historiografia pelos testemunhos é compreendido, por Seligmann-Silva, 

como uma virada culturalista das ciências humanas: 

Nesta virada a memória passou a ocupar um lugar de destaque, 
submetendo a quase onipresença da historiografia no que tange à 
escritura de nosso passado. Neste período também a própria 
historiografia se abriu aqui e ali à influência dos discursos da memória, 
como vemos em trabalhos de história que introduzem procedimentos da 
história oral ou nos que se abrem também ao trabalho com as imagens. 
A historiografia positivista tradicional é avessa às imagens, desconfia 
delas assim como despreza a imaginação. Já a memória sempre foi 
pensada como um misto de verbalidade e imagens (2008, p. 73-74) 

 

Essa abertura da historiografia para a memória é também sua aproximação das narrativas 

referenciais, sobretudo pelo “eu” assumir uma dimensão coletiva ao relatar os acontecimentos 

que vivenciou sem apagar os fatores temporais, sociais e políticos em jogo. Sendo assim, 

trazendo a reflexão sobre tais noções para a literatura, proponho a compreensão da emergência 

do testemunho e sua prática corrente enquanto um movimento inseparável da História, como se 

esta tivesse chamado por eles – como uma resposta às restrições que sofrera pelos ideais do 

positivismo de obssessão classificatória e subjugação do passado pelo futuro. Esse chamado 

representa, igualmente, um outro viés das relações entre história e literatura, uma inscrevendo-

se na outra e foçando a outra a rever suas categorias estáticas, interrogando quais vozes são 

ouvidas e quais silenciadas, quem tem o direito de falar e de calar. Os testemunhos representam, 

assim, também uma democratização das vozes na história e nas escritas de si, tanto daqueles 

que partem da experiência direta do “eu” que vive a experiência (superstes), quanto daqueles 

que testemunham pelo olhar a experiências de outros (testis). 

Como narrativa que testemunha como testis, porém sem uma espetacularização da dor, 

experiências de IVGs e outras ligadas aos corpos das mulheres (cirurgias de remoção do ovário, 

seio, procedimentos estéticos, partos, etc), destaco Hôpital Silence (1985) de Nicole Malinconi, 

 
349« dépositaires d'événements exceptionnels qu'ils sont en droit de relater en raison de leur présence physique plus 

ou moins directe à leur survenue » 
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italiana de origem que vive na Bélgica. A obra, através da multiplicidade de relatos, do que 

decide narrar ou apenas sugerir, permite atribuirmos uma dimensão política ao testemunho 

como testis, como aquele que se recusa a calar diante da violência testemunhada. Os principais 

personagens da obra são o hospital onde tudo ocorre e os silêncios, no plural pois diferentes 

silêncios figuram na narrativa: o de ser impedido de dizer, o de não conseguir dizer, o de não 

querer dizer, o daquilo que é escondido e o silêncio que vulnerabiliza, vigia e julga. Alguns 

desses silêncios estão condensados no trecho a seguir: 

O hospital colocou seu ódio no neutro. Mascarou-se de jalecos brancos, 
portas idênticas, formalidades na entrada, odor de desinfetante, voz off. 
Então, a gente é desprovido das próprias palavras e abandonado à 
máquina surda e impecável que trata o corpo. (MALINCONI, 1985, p. 
131)350 

 

A obra narra a experiência de diferentes mulheres nesse lugar ascético, onde se 

sobrepõem, literalmente, partos e abortos: 

O grito daquelas que parem. 
No verão, quando as janelas estão abertas, atrás do prédio, os gritos 
correm, até o pátio da escola de enfermeiras. O mesmo toda vez. Agudo. 
Prolongado. Quase um miado. Infinitamente repetido.  

 
Logo baixo, na sala de interrupções da gravidez. 
Pela janela, o barulho da bomba de aspiração351. 
Um motor. Surdo. Dura minutos. E no fim, retira-se a cânula, um apito 
de ar aspirado. 
Nenhuma voz. É proibido gritar. (1985, p. 65)352 

 

Pelo fragmento, é possível perceber como o hospital organiza seu espaço 

cartesianamente, a partir da hierarquização dos atos nele realizados, ainda que os abortos sejam 

praticados, permanecem abaixo dos nascimentos. A violência do espaço do hospital, como 

vimos, também é apontada por Carronz-Lanzl, que, em seu caso, é oriunda do fato das IVGs 

 
350« L’hôpital a  mis sa haine dans le neutre. Il s’est masqué de blouses blanches, de portes identiques, de formalité 

d’entrée, d’odeur de désinfectant, de voix off. 

Alors, on est déshabillé de ses propres mots et on s’abandonne à la machine sourde et impeccable qui traite le 

corps. » 
351 O método abortivo por vácuo ou aspiração, conhecido também por método Karman (desenvolvido por Harvey 

Karman em 1950), consiste na introdução de cânulas de plástico que aspiram o material fetal no interior do útero.  
352 « Le cri de celles qui accouchent. 

En été, lorsque les fenêtres sont ouvertes, à  l’arrière du bâtiment, le cri s’échappe, jusqu’à la cour de l’école 

d’infirmières. Le même à chaque fois. Aigu. Prolongé. Presque un miaulement. Infiniment répété.  

 

Juste en dessous, la  salle des interruptions de grossesse. 

Par la fenêtre, le bruit de la pompe à aspiration. 

Un moteur. Sourd. Ça dure des minutes. Et à la  fin, quand on retire la canule, le sifflement de l’air aspiré.  

Pas de voix. Il est interdit de crier. » 
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serem realizadas na ala de maternidade, o que é uma maneira de lembrar as mulheres que 

procuram o procedimento de sua ação “contra-natural”. Na seção anterior, destacou-se como, 

nas narrativas de nossos corpos, é possível identificar a ação do hospital enquanto instituição 

que guarda e reafirma o poder da lei, no sentido foucaltiano, integrada “num contínuo de 

aparelhos (médicos, administrativos etc.) cujas funções são sobretudo reguladoras” 

(FOUCAULT, 2014, p.156), o que é ratificado pela postura de testemunha enquanto testis de 

Nicole Malinconi autora, como se pode observar no trecho a seguir sobre as infermeiras do 

hospital: 

Às vezes, pergunta se você precisa de algo. 
Às vezes, diz: não saia do seu quarto, não fale com ninguém e não grite 
quando sentir dor 
Ou ainda: Nós estamos aqui para os vivos. Não para os mortos. (1985, 
p. 101)353 

 

Malinconi é assistente social e trabalhou por cinco anos em um hospital na região de 

Namuroise, sob o serviço do Dr. Peers, que praticava abortos. Na época, o aborto não era legal 

na Bélgica e Malinconi, como assistente social, era encarregada de acompanhar mulheres que 

queriam abortar. Em sua narrativa raramente as mulheres são nomeadas, sendo frequentemente 

usado o pronome “ela”, ou “elas” e o “on”354 do francês – que significa, ao mesmo tempo, “a 

gente” e um sujeito indetermidado. A escolha deste pronome possibilita ao discurso implicar a 

si, as mulheres e os leitores, o que provoca uma humanização da experiência:  

A gente queria que não fizesse barulho. É indecente. O barulho entra na 
cabeça, penetra no corpo. Com a dor, dessa vez. A dor no baixo-ventre, 
onde se põe a mão, para acalmar. 
A gente olha o teto. Não grita. Fecha os dentes. (1985, p. 78)355 

 

Como no fragmento, ao mesmo tempo que não se sabe quem vive a experiência, tem-se 

a sensação de ser quem escreve, outra e nós mesmos, o que gera uma universalidade do vivido 

– não como homogeneização, mas como compartilhamento, no mesmo sentido do que Ernaux 

afirma desejar com a escrita de L’événement. Hôpital silence é uma obra que nasce do 

 
353« Parfois elle demande si vous n’avez besoin de rien. 

Parfois, elle dit : Ne sortez pas de votre chambre, ne parlez à personne et ne criez pas quand ça fera mal. 

Ou encore : nous sommes là pour les vivants. Pas pour les morts. » 
354 Esse pronome é escolhido por Ernaux para a escrita de Les Années, que chama de sua “autobiografia total”, 

sobre o que Elizabeth Seyx escreve: “deseja que as narrativas dos episódios de sua vida encontrem em cada um 

dos seus leitores ecos que às vezes fazem preferir, no lugar do “eu”, o “on” mais geral” (2012, p. 388), fazendo 

confluir a  literatura, a  sociologia e a história. 
355« On voudrait que ça ne fasse pas de bruit. C’est indécent. Le bruit entre dans la tête, pénètre dans le corps. 

Avec la douleur, cette fois. La douleur au bas du ventre, où l’on pose les mains, pour soulager. 

On regarde le plafond. On ne crie pas. On serre les dents. » 
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testemuho enquanto fatos atestados pela autora que a impulsionam a escrever a experiência. 

Sendo assim, quando a pensamos no todo das narrativas sobre o aborto, o relato figura enquanto 

argumento da autoridade do terceiro, daquele que vê, que valida os outros testemunhos, 

daquelas que viveram o fato na pele, no corpo, com o próprio sangue. No que tange este último, 

Malinconi escreve: 

O sangue. Espirrado, anônimo, sobre a parede do elevador, depois 
desajeitadamente secado. Faz uma auréola avermelhada. Não está em 
seu lugar. Enoja. Saiu do corpo. [...] 
O sangue que ela perde, de uma ferida secreta, e que jorra em jato 
contínuo de seu sexo. Como uma barragem rompida. Depois contida, 
sem outras providências. Sem cessar. Ele se torna o sangue que jorra. 
Abandona-se. É uma questão de minutos; uma questõ de vida ou morte. 
Dirão: vertia pra todo lado. Tivemos de repor dois sacos de sangue nela. 
(1985, p. 45-47)356 

 

O sangue que jorra é considerado sujo por romper a aparente impermeabilidade do corpo 

e contaminar o exterior com aquilo que vem de dentro, o que incomoda, sobretudo quando este 

sangue é fruto de manobras abortivas. Gauthier escreve sobre o sangue, bem como outros 

elementos comuns às as cenas de abortos (como a fazedora de anjos; a mesa onde a mulher a 

ser abortada se deita; a sonda ou outro objeto usado para causar a infecção necessária ao útero 

para o procedimento; a bacia onde esses objetos são caseiramente desinfetados; o banheiro onde 

o feto é frequentemente expelido ou descartado; as complicações; a ida ao hospital; a 

intervenção médica; o julgamento; às vezes, a polícia ou a morte, e o silêncio que permanece 

após a experiência):  

Nas mulheres, o sangue enche bacias, embebe os lenços, encharca 
toalhas, molha as calcinhas. Um percurso subterrâneo, passando 
necessariamente pelas “partes vergonhosas”, um percurso no interior 
das coxas. Percurso pouco glorioso, clandestino. [...] 
Mas, lá, na noite da barbárie, depois de terem se submetido a manobras 
abortivas, elas não sabem mais como enxugá-lo, como estancar as 
brechas para que não seja sabido ou visto. Tendo enxarcado seus 
lençóis, elas arrancam as cortinas das janelas para utilizar como tampão. 
(2004, p. 43-45)357 

 
356« Le sang. Eclaboussé, anonyme, sur la paroi beige de l’ascenseur, puis maladroitement essuyé. Ça fait une 

auréole rougeâtre. Ça n’est pas à place. Ça gêne. C’est sorti du corps. […] 

Le sang qu’elle perd, d’une blessure secrète, et qui s’écoule en jet continu et absurde de son sexe. Comme une 

digue rompue. Plus retenue, plus de mesure. Sans cesse. Et elle devient ce sang qui coule. Elle s’abandonne. C’est 

une question de minutes ; une question de vie ou de mort. Ils diront : Ça pissait. On lui a remis deux sacs de sang. » 

 
357Chez les femmes, le sang remplit des bassines, imbibe les mouchoirs, trempe les serviettes, mouille  les culottes. 

Un parcours souterrain, passant nécessairement par les « partie honteuse », un parcours à l’intérieur des cuisses. 

Parcours peu glorieux, clandestin. [...] 

Mais, là , dans la nuit de barbarie, après qu’elles ont subi des manœuvres abortives, elles ne savent plus comment 

l’éponger, comment colmater la  brèche afin que cela ne se sache pas et ne se voie pas. Ayant détrempé leurs draps, 

elles décrochent les rideaux aux fenêtres pour s’en faire un tampon.  
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O sangue de abortos, partos, menstruação, não é o sangue glorioso derramado na guerra, 

mas o sangue da vergonha, que deve ser escondido. As mulheres aprendem desde a primeira 

menstruação a esconder o sangue que escorre de seus corpos, a condiderá-lo como sujo, 

impróprio, ainda pior quando este sangue é fruto de um aborto. A experiência é toda envolvida 

em elementos marcados pela vergonha, pelo pudor, que representam ainda outras barreiras à 

palavra para além da condenação do ato em si de intorromper a gravidez. O sangue aterroriza 

também as mulheres sem conseguir controlá-lo, após terem realizado manobras ilegais e de 

grande perigo: 

Eu perdia sangue. Primeiramente, não prestara atenção, achava que 
tudo estava acabado. Saia cadenciadamente do cordão cortado. Estava 
estirada sem me mecher sobre a cama e O. Me passava toalhas que se 
enxarcavam rapidamente. [...] Pensei que ia morrer de uma hemorragia. 
(ERNAUX, 2011, p. 309)358 

 

A autora-narradora de L’événement realmente quase morre devido à hemorragia, tendo 

de ser levada às pressas ao hospital. Sangrar é também a marca do sofrimento da experiência, 

bem como do estado entre a vida e a morte a qual chegam mulheres que realizam abortos 

clandestinos e deles sobrevivem, ainda que carreguem pra sempre resquícios deste 

acontecimento. 

O ato de testemunhar tais atrocidades se impõe como uma possibilidade de renascimento 

e ressignificação da experiência vivida, porém, como sabemos, a cena do trauma permanece 

enquanto um corpo estranho dentro dele que resiste à nomeação. Por ter experenciado um outro 

lado do campo simbólico, como destaca Seligmann-Silva (2008), o sobrevivente passa a ser 

constituído por um estranhamento do mundo. 

Este estranhamento está intimamente vinculado ao tema da irrealidade 
dos fatos vividos e da conseqüente inverossimilhança dos mesmos. Este 
constitui um topos importante das narrativas do trauma. O sobrevivente, 
como o tradutor, está submetido a um duplo vínculo. Enquanto aquele 
que traduz deve se submeter, ao mesmo tempo, sem esperanças de uma 
trégua, à ditadura da língua que traduz e a da língua para qual está 
traduzindo, do mesmo modo o sobrevivente no caso da Shoah tenta 
(sem sucesso) conciliar as regras de verossimilhança do universo 
concentracionário com as do “nosso mundo”. (2008, p. 69-70) 

 

Ao aproximar a figura do sobrevivente do tradutor, o teórico permite inferir a noção do 

 
358« Je perdais du sang. J’n’y avais pas d’a bord pris garde, je croyais que tout était fini. Il sortait par saccades du 

cordon coupé. J’étais étendu sans bouger sur le lit et O. me passait des serviettes de toilette qui s’imbibaient 

rapidement. […] J’ai pensé que j’allais mourir d’une hémorragie. » 
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campo fora do simbólico como um espaço que por não ser regido pela linguagem é mais 

estrangeiro do que uma língua remota, o que demanda do sobrevivente não apenas transpor a 

cena, mas igualmente fazê-la caber dentro das leis da língua. Nesse processo, é inevitável a 

revelação de que a linguagem não é capaz de tudo representar, de modo que sempre permanece 

algo não mediado, aquilo que não se dobra ao simbólico e o assombra, representável apenas em 

sua irrepresentabilidade, quando aquele que toma a palavra convida ao vislumbre de sua cripta. 

Assim sendo, apenas a proliferação de discursos sobre o vivido pode permitir que este vá sendo 

incorporado como trauma tanto pessoal, quanto coletivo, integrado também por suas lacunas. 

São essas que levam à reflexão sobre os limites e modos de representação, o que é também um 

modo de comunicar algo da experiência, encontrando modos de compartilhar as memórias do 

mal, que em seu conjunto permitem um modo de reconstituição do vivido. 

Os testemunhos são uma forma de escrita pela qual as vidas marcadas por 

acontecimentos históricos e compartilhados, de um modo ou de outro, podem narrar suas 

experiências e encontrarem ainda outras vidas, em um trabalho de memória individual e social. 

São também um modo de narrar a história, ao qual só a literatura pode recorrer, apelando-se 

para além da visão, sem deixá-la de lado, colocando em cena a vivência através do corpo, que 

sente, escuta, sofre, sangra, cicatriza. Trata-se de uma prática de escrita que coloca, é certo, em 

questão as barreiras entre o literário, o descritivo e o fictício, porém essas são questões que já 

integravam a literatura e são apenas acentuadas com essa escrita que demanda uma ética própria 

e tanto pode ser crua e direta como um curto relato, quanto pode se manifestar longamente em 

narrativas, como fazem Leduc, Ernaux, Schneck e Carron-Lanzl. 

No caso dos testemunhos de abortos, considerando-se todos os silêncios que envolvem 

a temática, as publicações permitem que uma história sensível dos corpos seja escrita, 

funcionando como um monumento feito em palavras para a l’avortée inconnue, a “abortada 

desconhecida”, seguindo a ideia de Nancy Huston ao jornal Le Monde em 2003, que figura 

também em sua obra Bad girl: 

Mais tarde, Dorrit, na sua vida francesa, você escreverá um artigo 
recomendando que se erija um monumento à Abortada desconhecida, 
mártir da sociedade assim como o Soldado desconhecido. Ao menos 
cinco mil mortos por ano na França, você escreverá, cada ano do século 
XX até a lei de 1975. Não é um bom momento para falar dessas mortas, 
escreverá. Antes da lei Veil era muito cedo, porque o gesto delas era 
proibido, tabu, ilegal, vergonhoso, escandaloso. E depois era tarde 
demais, porque o gesto delas se tornou legal, banal, normal, uma 
pequena operação e nada mais. (2014, p. 29)359 

 
359« Plus tard, Dorrit, dans ta vie française, tu écriras un article recommandant que l'on érige un monument à 

l'Avortée inconnue, martyre de la société au même titre que le Soldat inconnu. Au moins cinq milles morts par an 
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As abortadas, as mulheres que morrerem de abortos na França antes da lei, em outros 

países também, as que morrem no Brasil hoje, não terão um monumento para elas. Continuam 

clandestinas, não têm rostos porque são todos os rostos, porém essas experiências vão na 

contramão das experiências louváveis. São consideradas inimigas públicas, tendo sido esta a 

razão, por exemplo, da execução de Marie-Louise Giraud pela realização de abortos: crime 

contra o Estado. Mesmo quando não há probição legal, não se pode dizer que o aborto seja 

plenamente aceito, há ainda um preço, como escreve Carron-Lanzl (2015, p. 51)., “Se a IVG 

era um direito, a humilhação, a ferida e a culpabilização continuavam a regra”. No entanto, 

ainda que institucionalmente a “abortada desconhecida” não possa ser homenageada por seu 

sacrifício para que mulheres possam abortar em segurança hoje em alguns países e continuem 

lutando em outros, a literatura de mulheres oferece essa homenagem. Pela literatura, podem 

tornar sensível a experiência, demandar justiça, registrar a memória, partilhar medos e 

inquietações, reapropriar-se de seus corpos e escolhas e abrir o caminho para que outras façam 

o mesmo. Essa literatura permite que os mortos e sobreviventes figurem na História, partilhando 

as experiências, interpelando aqueles que viveram essa realidade, aqueles que poderiam vivê-

la ou, ainda, os corpos que não são por ela ameaçados, mas podem conhecê-la porque essas 

mulheres tomaram a palavra e narraram suas expêriencias de abortadas clandestinas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
en France, écriras-tu, chaque année du XXe siècle jusqu'à la loi Veil en 1975. Ce n'est jamais le bon moment de 

parler de ces mortes-là, écriras-tu. Avant la loi Veil c'était trop tôt, parce que leur geste était interdit, tabou, illégal, 

honteux, scandaleux. Et après c'était trop tard, parce que leur geste était devenu légal, banal, normal, une petite 

opération de rien du tout. » 
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9. Considerações finais 

 

Procurei mostrar, nesta tese, como as diferentes enunciações sobre o aborto compõem a 

literatura de mulheres na contemporaneidade, enquanto um corpus voltado para rememoração 

de experiências ao mesmo tempo físicas e subjetivas. Essa literatura, que tem abordado temas 

dos quais as mulheres não falavam antes, apesar de serem parte de suas vidas, requer do sujeito 

que escreve o confronto com um passado que, muits vezes, se quer esquecer. As autoras 

politizam suas vivências ao fazer delas narrativa, reivindicando o direito à palavra e à disporem 

de seus corpos. É nesse sentido que essas narrativas funcionam também como documentos da 

história. A memória dessas mulheres é também a mémória de uma questão social, uma memória 

inscrita em suas psiques e em seus corpos, que pode, pela escrita, ser comunicada aos outros, 

guardando-se, assim, o registro.  

A questão levantada no início deste trabalho sobre a categoria “mulheres” serviu como 

um modo de guiar minha produção, estabelecendo assim, desde o início, as teorias feministas 

mobilizadas direta ou indiretamente durante o percurso. Como se trata de um assunto que diz 

respeito ao corpo, a presença do útero, da vagina e à capacidade de portar em si uma vida, o 

aborto é indissossiável dessa categoria que deve sempre ser considerada em sua pluralidade e 

em relação a outras vivências e atravessamentos do sujeito. Não pretendi aqui universalizar o 

que é a mulher, mas pensar a partir de uma estabilização transitória que permite chamar de 

“mulheres” os corpos que além de características biológicas, compartilham de vivências sociais 

que são indissociáveis do gênero pelo qual são reconhecidos. A proibição da prática do aborto 

é também um dado histórico atrelado ao que se constituiu socialmente que é ser uma mulher no 

mundo, como o estudo de Silvia Federici possibilitou perceber.  

Pelas obras de Violette Leduc e de Annie Ernaux, somos confrontados com a crueldade 

do aborto clandestino, são narrativas da dor e da superação, do corpo dilacerado que se 

recompôs e tomou a palavra. Essas obras, ainda que distantes temporalmente (1955 a primeira 

narrativa sobre o aborto é publicada por Leduc e em 2000 Ernaux publica sua autobiografia), 

aproximam-se em diferentes aspectos ressaltados: a procura do endereço, o encontro com 

mulheres mais velhas que realizam abortos ilegalmente em troca de certa quantia, a introdução 

da sonda, o ato de carregá-la dentro si alguns dias para provocar a infecção que culminará na 

expulsão do feto, as dores, a interpelação do corpo médico, o segredo, o medo de serem 

descobertas, etc. Elas contam a história das mulheres na França do século XX, uma história que 

se repetiu até 1975. Colombe Schneck e Carron-Lanzl, mesmo se por enunciações tão distintas, 
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narram a história do depois, oferecendo respostas sobre o que acontece após a legalização, tanto 

em relação ao procedimento, quanto ao imaginário dessas mulheres que crescem sabendo ter a 

garantia legal da autonomia sobre seus corpos, em uma sociedade cuja moral ainda quer 

determinar seus papéis. 

Enquanto obras literárias, os discursos dessas mulheres abordam, pela experiência 

pessoal, o que as teorias feministas contemporâneas vêm discutindo ao longo dos últimos anos. 

A literatura permite comunicar a violência e o trauma vividos por essas mulheres, sem o intuito 

de universalizar aquilo que sempre será vivido de modo particular por cada indivíduo, mas 

também sem esquecer que a experiência de mulheres no mundo é também algo compartilhado. 

Elas contestam o silêncio imposto pela lei, quando era perigoso demais e cedo demais para falar 

disso – como ressalta Nancy Huston – e, depois dela, quando já era tarde demais pois “o 

paradoxo de uma lei justa quase sempre é obrigar as antigas vítimas a se calarem, em nome de 

um ‘tudo isso está acabado’”360, convidando e motivando outras mulheres a fazerem o mesmo: 

tomar a palavra e narrar suas experiências escondidas e negligenciadas pela sociedade. Pela 

literatura, as mulheres podem escrever sobre o imaginário das mulheres no mundo, 

evidenciando quais questões continuam a acompanhar esses corpos e sua experiência no 

mundo. A criação literária permite, desse modo, ao indivíduo, participar ativamente na 

representação e construção de sua subjetividade e a de seu grupo social. Ao escrever sobre 

acontecimentos de suas vidas que encontram acontecimentos da mesma ordem da vida de outras 

mulheres, Violette Leduc, Annie Ernaux, Colombe Schneck e Nathalie Carron-Lanzl tornam 

comunicável e inteligível aquilo que parecia não poder ser representado, criando um espaço no 

qual experiências outrora relagadas passam a ser parte integrante da literatura. É justamente 

porque, de um modo ou de outro, o assunto do aborto permanece incômodo, da ordem do 

interdito, que essas narrativas se fazem necessárias, por ser algo sobre o que ainda se cala – por 

medo, vergonha ou falta de espaço para se falar livremente – mesmo se esse silêncio, quando 

transpassado, crie “por baixo, outros silêncios” (ERNAUX, 2011)361, que poderão ser, então, 

quebrados por suas sucessoras. 

 

 

 

 

 

 
360 « le paradoxe d’une loi juste est presque toujours d’obliger les anciennes victimes à se taire, au nom de “c’est 

fini tout ça” » 
361 « au-dessous, d’autres silences ». 
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10. Anexos 

 

10.1 Quadro 

 

Ano Nascimento 

das autoras 

Obras publicadas 

sobre a temática 

(França e Brasil) 

Momentos da luta feminista 

na França 

Leis e projetos sobre o 

aborto na França 

1810    O artigo 317 do código 

penal francês pune 

indistintamente mulheres de 

reclusão pela prática do 

aborto, assim como todos 

aqueles que participarem da 

realização do ato362. 

1907 Nascimento 

de Violette 

Leduc 

   

1920    Lei mais rigorosa de 

criminalização do aborto na 

França como combate ao 

despovoamento decorrente 

da Primeira Guerra Mundial, 

proibindo também toda 

propoganda de contracepção 

e aborto. 

1935   Em decorrência de um 

movimento nascido nos EUA, 

Jean Dalsace abre a primeira 

clínica de Birth control em 

Suresne. 

 

1939    O Código pela família pesa 

nas penas sobre os abortos, 

brigadas policiais perseguem 

“fazedoras de anjos”. 

1940 Nascimento 

de Annie 

Ernaux 

  Sob o regime de Vichy, os 

processos contra o aborto se 

multiplicam. 

1942    O aborto se torna um crime 

contra o estado francês, 

passível de pena de morte. 

1943    Marie-Louise Giraud é 

guilhotinada como exemplo 

por ter realizado 27 abortos 

em outras mulheres na 

região de Cherbourg-

Octeville. 

 
362 “Quem quer que seja que por alimentos, chás, medicamentos, violências ou por qualquer outro método 

tenha realizado o aborto de uma mulher grávida, tenha ela consentido ou não, será punido de reclusão. A 

mesma pena será pronunciada contra a mulher que tenha realizado o aborto por ela mesma, ou que tenha 

consentido a fazer uso de meios a ela indicados ou administrados com esse efeito, se o aborto for decorrido. 

Os médicos, cirurgiçies e outros agentes de saúde, assim como os farmacêuticos que tenham indicado ou 

administrado esses meios, serão condenados à pena de trabalhos forçados temporários, caso o aborto tenha 

acontecido”. Disponível em: 

https://ledroitcriminel.fr/la_legislation_criminelle/anciens_textes/code_penal_1810/code_penal_1810_3.ht

m 
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1955  Ravages 

[Devastações] de 

Violette Leduc 

 O aborto terapêutico é 

legalizado. 

1956   Evelyne Sullerot e Marie-

Andrée Lagroua Weill-Hallé 

fundam a “Maternidade feliz”, 

associação que visa a 

legalização de meios 

anticoncepcionais para evitar 

abortos clandestinos.       

 

1960   A associação pela “Maternidade 

feliz” se torna o Movimento 

francês pelo planejamento 

familiar (MFPF). 

 

1961    Fundação do primeiro centro 

pelo planejamento familiar 

em Grenoble. 

1964  La bâtarde [A 

Bastarda] de 

Violette Leduc 

  

1966 Nascimento 

de Colombe 

Schneck 

   

1967    A Lei Neuwirth autoriza a 

fabricação e venda de anti-

concepcionais, 

exclusivamente com receita 

e com autorização parental 

para menores. 

As publicidades de 

anticoncepcionais continuam 

proibidas. 

1969   Fundação da Associação 

nacional pelo estudo do aborto 

(ANEA) pelo MFPF. 

 

Os médicos Jean Dalsace, 

Pierre Simon e a advogada 

Dourlen-Rollier redigem um 

projeto de lei para reformar 

o aborto terapêutico. 

1970   Uma dezena de mulheres coloca 

sob o Arco do Triunfo um 

buquê em memória da esposa do 

soldado desconhecido. 

O Movimento pela liberdade 

das mulheres (MLF) nasce de 

diferentes grupos 

independentes. 

 

1971   Publicação pelo Nouvel 

Observateur do “Manifesto das 

343” mulheres que afirmam ter 

abortado e exigem o aborto 

livre. Dentre elas, Simone de 

Beauvoir, Marguerite Duras, 

Catherine Deneuve e Gisèle 

Halimi. 

Gisèle Halimi cria o movimento 

Choisir (Escolher) para 

reinvidicar a despenalização do 

aborto. 

 

1972   A partir do processo de 

Bobigny, principalmente 

Abertura de centros de 

planejamento familiar e 



251 
 

 
 

incentivada pelo movimento 

Choisir, há uma grande 

mobilização popular que 

favoriza a tomada de 

consciência da opinião pública 

sobre as condições de 

sofrimento das mulheres que 

desejam interromper uma 

gravidez não desejada, o que 

contribui para a evolução em 

direção à legalização. 

estabelecimentos de 

informações. 

Processo de Bobigny: 5 

mulheres são julgadas e 

defendidas por Gisèle 

Hamili por terem ajudado a 

menor Marie-Claire à 

pratiquer um aborto após ter 

sido estuprada (A estratégoia 

de Gisèle Halimi foi de não 

apenas defemder Marie-

Claire, mas atacar a 

desatualização da lei de 

1920 e suas consequências). 

1973   Publicação pelo Nouvel 

Observateur do Manifesto dos 

331, assinado por médicos que 

declaram ter realizado abortos 

apesar da lei. 

O Movimento pelo Aborto e a 

Contracepção livre (MLAC) – 

que pratica abertamente abortos 

clandestinos através do método 

Karman, por aspiração – é 

criado. 

A prisão Annie Ferrey-Martin 

tem por consequência uma 

grande mobilização (encontros, 

manifestações, projeções de 

filme) que dão ainda mais força 

ao debate. 

Início da distribuição de uma 

circular sobre a “educação 

sexual na escola”, que se 

matém, no entanto, restrita  a 

autorização dos pais. 

Dia 8 de maio a anestesista 

Annie Ferrey-Martin é presa 

em sua casa em Grenoble 

por ter praticado o aborto em 

uma jovem de 17 anos, de 

forma benévola e por 

militantismo.  

1974  Les Armoires vides 

[Os armários 

vazios] de Annie 

Ernaux – sua 

primeira obra 

publicada  

Forte manifestação feminista se 

organiza a favor da legalização 

do aborto. 

O seguro social passa a 

reembolsar a contracepão; as 

menores e as que não 

dispõem de seguros podem 

obtê-las gratuitamente em 

centro de planejamento. 

Em 26 de novembro, 

Simone Veil, ministra da 

saúde sob a presidência de 

Valéry Giscard d’Estaint, 

sobe à tribuna da assembléia 

nacional para defender a lei 

de legalização da 

Interrupção voluntária da 

Gravidez (IVG). 

1975 Nascimento 

de Nathalie 

Carron-

Lanzl 

  Dia 17 de janeiro a lei que 

autorisa a IVG, dita lei Veil, 

é promulgada por 5 anos. 

1979    A lei Veil é tornada 

definitiva . 

1980     O conselho de estado passa 

a reconhecer que a mulher é 

a única capaz de julgar a 
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necessidade de realizar uma 

IVG. 

1982    O seguro social passa a 

reembolsar parcialmente a 

IVG. 

1986  Publicação da 

tradução de La 

Bâtarde (Violette 

Leduc), de Vera 

Mourão pela 

Editora Guanabara, 

Rio de Janeiro 

  

1989    A IVG medicamentosa é 

autorizada no meio 

hospitalar. 

1991    Autorização da publicidade 

de preservativos e meios de 

contracepção. 

1993    A lei Neiertz cria o delito de 

entrave à IVG e suprime a 

penalização ao delito de 

“autoaborto”. 

1997  Publicação 

brasileira de O 

aborto (conjuntos 

de testemunhos 

brasileiros) de 

Regina de Castro 

  

2000  L’événement [O 

acontecimento] de 

Annie Ernaux 

 Autorização da venda da 

pílula do dia seguinte sem 

receita e para menores. 

2001     O período máximo para a 

realização da IVG passa de 

10 a 12 semanas. 

As menosres passam a poder 

abortar sem a autorização 

dos pais, se acompanhadas 

por algum adulto. 

A entrevista social pré-IVG 

não é mais obrigatória para 

maiorias de idade, mesmo 

que ainda proposta . 

Instauração de sessões 

obrigatórias de informação e 

educação sexual nas escolas. 

2004  Publicação dos 

testemunhos 

combinados a 

comentários críticos 

de Xavière 

Gauthier Paroles 

d’avortées: quand 

l’arvortement était 

clandestin [Palavras 

das abortadas: 

quando o aborto era 

clandestino], bem 

como de Naissance 

d'une liberté. 

 A prática do aborto 

medicamentoso é autorizada 

pelo ginecologista ou clínico 

geral. 
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Contraception, 

avortement : le 

grand combat des 

femmes au XXe 

siècle [O 

nascimento de uma 

liberdade. 

Contracepção, 

aborto: o combate 

das mulheres do 

século XXe] 

 

2007    A IVG medicamentosa é 

autorizada nos centros de 

planejamento familiar. 

2009    As parteiras passam a ser 

autorizadas a prescrever 

todas as formas de 

contracepção e as 

enfermeiras e farmacêuticos 

podem renovar as 

prescrições de contraceção 

oral por até 6 meses. 

2012  Publicação dos 

testemunhos J’ai 

avorté et je vais 

bien, merci : les 

filles de 343 [Eu 

abortei e vou bem, 

obrigada: as filhas 

das 343] – 

referência ao 

manifesto das 343, 

que conta com 

depoimentos a 

partir da década de 

70 até 2010 

  

2013    A IVG passa a ser 

reembolsada a 100% pelo 

seguro social, porém o 

reembolso não compreende 

todas as consultas médicas 

pré e pós, como análises de 

biologia medial, ecografias 

etc. 

O pagamento aos praticantes 

do processo é aumentado 

para aumentar o número de 

profissionais aptos. 

A pílula contraceptiva se 

torna gratuita para moças 

entre 15 e 18 anos. 

O site do governo 

www.ivg.gouv.fr é colocado 

online. 

A ministra Marisol Touraine 

lança uma campanha sobre a 

diversidade de modos de 

contracepção. 

http://www.ivg.gouv.fr/
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2014    A condição de détressse 

(sofrimento/angústia 

extremo) que a lei de 1975 

exigia para conceder o 

direito ao aborto é suprimida 

do Código de Saúde pública . 

2015  - Dix-sept ans 

[Dezessete anos] de 

Colombe Schneck 

 

- Une femme sur 

trois [Uma mulher 

em três] de Nathalie 

Carron-Lanzl 

 

- Publicação de 

Avortée 

clandestines 

[Abortadas 

Clandestinas] de 

Xavière Gauthier, 

estudo social e 

político seguido de 

testemunhos 

Grande mobilização em Paris 

pela comemoração dos 40 anos 

da lei Veil. 

Programa nacional dos 

ministros de ações para 

melhorar o acesso à IVG. 

O tempo de reflexão mínimo 

de 7 dias é suprimido. 

2016  Somos todas 

clandestinas 

(conjuntos de 

testemunhos 

brasileiros) pela 

SOF 

 Todos os atos necessários 

para a prática da IVG 

passam a ser reembolsados 

pelo seguro social. 

As parteiras podem realizar 

a IVG medicamentosa. 

O senado instaura um delito 

de entrave digital à  IVG. 
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10.2 Mapeamento de centros de Planning Familiale na França em 2020: 

 

 

Captura de tela do site, realizada dia 12/05/2020 no endereço web https://www.planning-familial.org/ 
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