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beautiful of all.” 
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RESUMO 

 

As discussões em torno dos termos autoficção e autobiografia ainda estão em pauta, 

e este trabalho de conclusão de curso tem o objetivo de expor algumas definições 

sobre o tema. Para isso, fizemos uma análise do livro La Place, de Annie Ernaux, 

importante escritora da literatura contemporânea francesa, pensando as relações 

entre narradora-personagem e a autora. O nosso estudo baseia-se sobretudo em Le 

Pacte Autobiographique, de Philippe Lejeune, e Mulheres ao espelho: autobiografia, 

ficção, autoficção, de Eurídice Figueiredo.  

 

Palavras–Chaves: Annie Ernaux; Autobiografia; Autoficção; Literatura 

contemporânea.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The discussion about the terms autofiction and autobiography are still in progress, 

and the purpose of this undergraduate thesis is to expose some definitions about 

these topics. An analysis of the book, La Place by, Annie Ernaux, a very important 

contemporaneous French writer, was made focused on the relationship between a 

first-person narrator and the author. Our study is based mainly on Le Pacte 

Autobiographique, by Philippe Lejeune, and Mulheres ao espelho: autobiografia, 

ficção, autoficção by Eurídice Figueiredo. 

 

Keywords: Annie Ernaux; Autobiography; Autofiction; Contemporaneous Literature. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RÉSUMÉ 

 

Les discussions sur les termes « autofiction » et « autobiographie » sont toujours en 

cours, et ce mémoire de maîtrise a pour but d’exposer quelques définitions sur le 

sujet. Pour cela, nous avons fait une analyse du livre La Place, d’Annie Ernaux, 

importante écrivaine de la littérature contemporaine française, en pensant aux 

relations entre narrateur-personnage et l’auteure. Notre étude se fonde surtout sur 

Le Pacte Autobiographique, de Philippe Lejeune, et Mulheres ao espelho : 

autobiografia, ficção, autoficção, d’Eurídice Figueiredo. 

 

Mots-Clés: Annie Ernaux ; Autobiographie; Autofiction; Littérature française 

contemporaine.  
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Introdução: dos caminhos para a pesquisa em autobiografia e escrita feminina:  

 

Como mulher em construção, artista, amante da literatura e estudante de 

um curso de língua e cultura francesas, não poderia não querer ter um 

aprofundamento em estudos da escrita feminina. Sabendo do mundo em que 

vivemos, onde mulheres precisam enfrentar duras críticas e lutas para ocuparem 

lugares de destaque em qualquer área do conhecimento, a decisão de pesquisar 

uma escritora mulher, para um trabalho de conclusão de curso na área de 

Literatura, sempre esteve clara.  

Com o trabalho em um coletivo de artistas mulheres de Londrina desde o 

início de 2018, que tem uma pesquisa sobre o fazer artístico feminino, o 

aprendizado de que, sempre que possível, precisamos, principalmente nós 

mulheres, dar destaque para outras mulheres nas diversas áreas, se expandiu para 

todas as coisas da vida, incluindo esse trabalho. Isso se tornou ainda mais evidente 

para mim, em uma conversa recente com a performer, DJ, pesquisadora e 

professora Doutora em Artes Cênicas, do curso de Artes Cênicas da Universidade 

Federal de Ouro Preto (UFOP), Elvina Maria Caetano Pereira, conhecida como Nina 

Caetano. A professora relatou que em todo o seu trabalho, incluindo o de DJ, ela 

busca e utiliza sempre referências femininas, e destacou o quanto colocar outras 

mulheres em evidência era importante para nós mulheres.  

Sendo assim, a escolha pela escritora Annie Ernaux para esse trabalho se 

fez pela necessidade de pesquisar escritoras mulheres e uma escrita mais 

autobiográfica, aproximando, assim, da elaboração deste trabalho de conclusão de 

curso, a pesquisa em andamento em Artes Cênicas com o coletivo Nós 

Clandestinas, que trabalha a partir da memória individual e coletiva de mulheres, 

iniciado com o projeto Diálogos entre a Performatividade e o Universo Feminino, 

contemplado no edital de bolsa de pesquisa/criação do Programa Municipal de 

Incentivo à Cultura (PROMIC), em 2018. Assim, entre 2018 e 2019, realizamos 

ações de intervenção urbana (performances em espaços públicos), recolhendo 

depoimentos de mulheres de diversas idades e classes sociais. A partir do trabalho 

com esses depoimentos e nossas próprias histórias, principalmente de violências e 

preconceitos de gênero, criamos o espetáculo de teatro performativo chamado 

“Bizarriza: Substantivo Feminino, Boa postura”, que estreou em maio de 2019. Além 

disso, em 2019/2020 oferecemos oficinas de teatro para as mulheres usuárias dos 
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Centros de Atenção Psicossocial (CAPS AD e CAPS III) de Londrina, inspiradas no 

trabalho sensorial de Lygia Clark e nos jogos teatrais de Viola Spolin, recolhendo 

também depoimentos escritos e objetos pessoais dessas mulheres. Todo esse 

material resultou em um objeto artístico chamado por nós de “Manto de Memórias”, 

um tecido enorme onde foram costurados os objetos e os depoimentos desde o 

trabalho iniciado em 2018.  

Essa relação entre o fazer artístico do grupo e o meu próprio e a obra da 

escritora francesa, vem do entendimento de que Ernaux trabalha com o material 

extraído das próprias experiências, o que se aproxima muito do trabalho realizado 

na performanceart, ou simplesmente performance, que é um tipo de arte híbrida, 

podendo misturar elementos do teatro, dança, artes visuais e música. A própria 

escritora já teve experiências bastante performáticas, em análise própria, quando 

registra, através da fotografia e pequenos textos, experiências muito íntimas da 

própria vida, transformando, assim, a vida em um objeto artístico exercendo a 

modalidade de “fotoperformance”. Esclarecendo isso, podemos observar essas 

experiências de Ernaux como foram descritas no livro de Eurídice Figueiredo, 

Mulheres ao espelho: autobiografia, ficção, autoficção:  

 

Em L’usage de la photo (2005), Annie Ernaux divide a autoria do livro 
com um outro parceiro, Marc Marie (nascido em 1962), também bem 
mais jovem do que ela. Uma manhã, ao ver as roupas jogadas na 
véspera, antes do amor, ela teve a ideia de tirar fotos da cena porque 
considerava  
que era um testemunho do ato sexual; daí em diante, eles passaram 
a tirar fotos e a escrever pequenos textos, cada um de seu lado. 
Depois, selecionaram o material e publicaram um livro assinado a 
quatro mãos. Assim, o livro é um conjunto de fotos e comentários 
sobre as fotos, ou seja, sobre os acontecimentos em torno das fotos, 
o que dá um caráter muito autorreferencial ao livro.” [...] 
No período amoroso com Philippe Vilain também existiu uma 
produção de imagem, de outro tipo, mas que, de algum modo, quer 
ser testemunho do ato que foi (que aconteceu). Eles decidem colocar 
uma folha de papel debaixo de seus corpos para ver o efeito visual 
que provocaria a mistura dos seus líquidos, do sangue menstrual 
misturado ao esperma. A experiência foi repetida algumas vezes, 
com resultados diferentes. Vilain teria mandado emoldurar e colocar 
na parede essas “obras de arte”. (FIGUEIREDO, 2013, p. 93).  

  

Em relação à obra escolhida, o interesse por La Place [O Lugar] (1983) veio 

por ser uma obra que traz a relação da autora com o próprio pai, figura que muitas 

vezes é a primeira e principal fonte de repreensões machistas na vida das 
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mulheres. Também é uma figura que aparece constantemente, quase sempre de 

forma negativa, no trabalho artístico de autoria feminina.  

Portanto, o objetivo geral deste trabalho é investigar e analisar as 

passagens em que a autora francesa contemporânea Annie Ernaux retrata a 

relação dela com o pai no livro La Place, bem como evidenciar elementos que 

identifiquem como a mulher está inserida na sociedade, retratada no romance. 

Como objetivos específicos, podemos elencar nosso desejo de aprofundar nossos 

conhecimentos sobre autoficção, autobiografia e literatura francesa contemporânea, 

e analisar o livro La Place, a partir de um olhar sobre o feminino e a relação de uma 

filha e seu pai, no contexto retratado na obra, a saber, o interior da França no final 

dos anos 1960. 

O presente trabalho se justifica e é relevante tendo em vista que a autora, é 

um dos nomes em destaque na literatura francesa contemporânea; este trabalho, 

portanto, complementa, através do estudo detalhado da obra de importante 

escritora, o aprendizado em literatura francesa desenvolvido durante a graduação 

em Letras-Francês. Segundo o site Annie Ernaux, produzido pelas professoras-

pesquisadoras Elise Hugueny-Léger (Université de St. Andrews) e Lyn Thomas 

(Université de Sussex), a escritora nasceu em 1940, numa cidade normanda 

chamada Lillebonne. A autora, cuja obra é essencialmente autobiográfica, já recebeu 

diversos prêmios de Literatura, e de acordo com o artigo “A escrita de uma 

autobiografia vazia: La Place, de Annie Ernaux” (Rafael; Dantas, 2017) são eles: Prix 

du Roman (1977) e Prix Goncourt (1977) pelo livro Ce qu’ils disent ou rien [O que 

eles dizem ou não] (1977); Prêmio Renaudot (1984) e prêmio Maillé-Letour-Landry 

(1984) da Academia Francesa com o livro La Place (1983); prêmios Marguerite 

Duras (2008), François-Mauriac (2008), Prêmio de Língua Francesa (2008) e o 

prêmio dos Leitores do Telégramme (2009) com o livro Les Années (2008) e 

recentemente, segundo o site Europapress, o Premio Formentor de las Letras 2019, 

sendo Annie Ernaux a primeira mulher a ganhar o prêmio desde o retorno do evento 

em 2011. Além do mais, como o livro escolhido para o desenvolvimento desse 

trabalho é uma obra autobiográfica, é possível observar e compreender elementos 

da cultura e da sociedade francesas na época em que se passa o romance, e os 

resquícios ainda presentes na contemporaneidade, trazidas pela ótica de uma 
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mulher, sobressaindo, assim, assuntos pertinentes ao gênero feminino, tão 

importantes em discussões atuais. 

Além do estudo da obra La Place, o trabalho é importante tendo em vista 

inúmeras discussões e definições para o aprendizado e aprofundamento dos 

gêneros literários da autoficção e da autobiografia, bem como para fortalecer o 

conhecimento sobre a escrita feminina, sobretudo de origem francesa, na 

contemporaneidade, visto que essa escrita autobiográfica e autoficcional traz à tona 

inquietações, desejos, sexualidade, corpo e voz dessas mulheres escritoras, como 

Annie Ernaux. Fato que Losandro Antonio Tedeschi escreve no artigo “Os Desafios 

da Escrita Feminina na História das Mulheres”, sobre a escrita feminina, 

identificando a importância e necessidade dessas mulheres escritoras de falarem de 

si mesmas em suas obras, tendo em vista anos de submissão e exclusão de seus 

nomes na história da literatura:  

 

Durante muito tempo, foram negadas às mulheres a autonomia e a 
subjetividade necessárias à criação, consequência da manipulação, 
do controle da palavra e da escrita. Isso assegurou a instalação do 
poder, da lei, do imaginário social na História (com H maiúsculo), e 
também trouxe como consequência a legitimação de uma minoria 
social, que assegurou, determinou e confinou as ferramentas do 
pensar, vedando às mulheres o livre exercício da autonomia do 
narrar e do escrever. O patriarcado teve, como uma de suas funções 
na história, a construção e a reprodução de uma memória 
implacável, imóvel, endurecida e controladora do poder epistêmico. 
(TEDESCHI, 2016, p.155). 

 
 

Tedeschi (2016) traz apontamentos relevantes não só no que diz respeito à 

escrita de autoria feminina, mas evidencia uma história de silenciamento e 

apagamento, de inúmeras formas, das mulheres durante a passagem dos séculos. 

Segundo ele, o domínio da palavra tem uma relação direta com o poder, e por muito 

tempo o aprendizado da escrita era permitido somente aos homens. Não muito 

distante, ainda segundo o autor, às mulheres só era possível escrever receitas e 

dicas de como cuidar do lar e ser uma boa esposa. Nas palavras do autor,  

 

Desde o final do século XVIII as mulheres podiam escrever desde 
que os seus escritos não ferissem a moral e os bons costumes. 
Escrever, por exemplo, receitas ou registrar como manter a casa em 
ordem era, dentro do código patriarcal, referendar os valores da 
cultura patriarcal. Todavia, escrevendo sobre aquilo a que estavam 
mais próximas, as mulheres foram, paulatinamente, adentrando no 
universo da escrita. (TEDESCHI, 2016, p.158). 
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É possível perceber essa concepção do lugar da mulher, como cuidadora, 

esposa e submissa, em La Place, quando a autora descreve a mãe como uma 

mulher diferente das outras:  

 

Ela era chefe de pleno direito, de bata branca. Ela guardava o azul 
para servir. Ela não dizia como as outras mulheres “meu marido vai 
brigar comigo se eu comprar isso, se eu for lá” [...] Era uma mulher 
que podia ir a todo o lado, por outras palavras, ultrapassar as 
barreiras sociais. (ERNAUX, 1983, p.43). 1 
 
 

Ou seja, nesse trecho, por oposição a o que era possível à mãe da narradora, 

podemos observar claramente como era a vida das mulheres na época, e que para a 

autora a mãe era diferente, uma mulher que ultrapassava essas barreiras sociais 

impostas a todas as mulheres. Além disso, é narrado no livro a época de quando a 

narradora ingressa em uma universidade, das pessoas do bairro não se atraírem 

pelo assunto, de saber o que ela estudava ou o que seria exatamente, seus 

interesses, porém, como podemos ler, é o comportamento da mulher, quando ela sai 

da linha, que é o mais relevante: “quando uma filha de operário se casava grávida, 

toda a vizinhança sabia”2 (1983, p. 92). Ademais, a permissão do marido para tudo 

se faz presente na descrição, feita pela narradora, dessa sociedade patriarcal, fato 

que vai ao encontro com o que escreve Tedeschi (2016) sobre a submissão da 

mulher, como podemos ler:  

 

A mulher, ao longo da história, internalizou a naturalidade da 
discriminação, tornando-se, assim, difícil para ela romper com esta 
imagem de desvalorização de si mesma. Ela acabou aceitando como 
natural sua condição de subordinada, vendo-se através dos olhos 
masculinos, incorporando e retransmitindo a imagem de si mesma 
criada pela cultura que a discrimina. (TEDESCHI, 2016, p.156).  

 
 

Tedeschi finaliza o artigo reforçando a importância da escrita feminina, dessas 

escritoras mulheres que falam de si, mulheres que buscam na memória pessoal o 

 
1 Elle était patronne à part entière, en blouse blanche. Lui gardait son bleu pour servir. Elle ne disait 

pas comme d’autres femmes ‘mon mari va me disputer si j’achète ça, si je vais là’ [...]. C’était une 
femme qui pouvait aller partout, autrement dit, franchir les barrières sociales. Todas as traduções 
são de nossa responsabilidade, salvo menção contrária. 

2 Quand une fille d'ouvrier se mariait enceinte, tout le quartier le savait. 
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material condutor de suas obras, que trazem à cena o que é ser mulher pela própria 

ótica, não mais desenhada por um olhar masculino que a coloca ainda nesse papel 

irreal, romantizado, de doçura, fragilidade e submissão, ou de bruxa, quando esta 

foge a esse comportamento:  

 
As mulheres escritoras representam as correntes mais vivas e mais 
críticas do pensamento feminino. A libertação das mulheres, 
representada na escrita literária, defende a necessidade de uma 
nova referência do seu próprio ser, como construção de sua 
identidade social edificada por oposição a toda definição imposta, ao 
longo dos tempos. (TEDESCHI, 2016, p.163).  

 
 

Annie Ernaux traz então no seu livro La Place uma mulher, ela mesma, que 

acaba de ser nomeada professora titular de uma escola. O pai, a mãe, os avós são 

apresentados através de um olhar sensível da autora. Mesmo quando ela relata 

parte da história dos pais em que ela ainda não havia nascido, é com a interpretação 

desses fatos pela autora que eles chegam até nós, leitores. A partir da morte do pai, 

a autora vai construindo uma narrativa que viaja pela época da juventude dos avós e 

dos pais, bem como pelas lembranças da infância e adolescência da autora, e acaba 

por nos mostrar como se construiu essa mulher, que desafia as regras e escreve um 

livro tão íntimo.  

Este trabalho de conclusão de curso está dividido em dois capítulos. No 

primeiro capítulo são apresentadas as definições e discussões em torno dos termos 

de autobiografia, autoficção e escritas de si. Porém esse último, por se tratar de um 

campo maior que engloba os outros conceitos, não será aprofundado aqui, apenas 

citado à título de conhecimento, pois ele integra esses debates na literatura 

contemporânea. Além disso, na segunda parte desse primeiro capítulo, fazemos 

apontamentos sobre a escrita de autoria feminina. No segundo capítulo são feitas 

análises de trechos do livro La Place, de Annie Ernaux.  
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Capítulo 1: La Place e indefinições de autobiografia, autoficção e as escritas de 
si  

 
 

 

Ultimamente, sei que o romance é 
impossível. Para dar conta de uma vida 
submetida à necessidade, não tenho o 
direito de tomar o partido da arte em 
primeiro lugar, nem de procurar fazer algo 
de 'excitante', ou de “emocionante”. 
Reunirei as palavras, os gestos, os gostos 
de meu pai, os fatos marcantes de sua 
vida, todos os sinais objetivos de uma 
existência que eu também compartilhei. 
(ERNAUX, 1983, p.24.).3  

 

No trecho acima retirado das primeiras páginas do livro La Place, pode-se 

observar que a voz narrativa esclarece sobre o caminho escolhido para a escrita da 

sua obra, e identifica, sem classificá-lo dentro de um gênero, que seu livro não é um 

romance ou uma ficção, pois ela retrata o seu pai e a convivência com ele, partindo 

de episódios reais da vida deles. Na edição impressa de 1983 pela editora francesa 

Gallimard, não encontramos a classificação do livro dentro dos gêneros literários 

tradicionais como romance, contos, poesia e teatro, como geralmente temos nas 

edições brasileiras, porém, no site da editora francesa encontramos o livro 

classificado como “gênero: memórias e autobiografias”. 4 

No entanto, as discussões em torno dos termos de autobiografia e autoficção 

e da expressão “escritas de si”, consideradas recentes, ainda não chegaram em um 

acordo sobre os limites e características definitivas de cada um. Prova disso foi a 

dificuldade de definir em qual desses gêneros a obra que é o objeto deste trabalho, 

La Place, se classifica. Para Eurídice Figueiredo, “A maneira de construir e encarar 

as categorias de autobiografia e ficção sofreu grandes transformações, com a 

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

desvanecer” (2013, p.13). Ainda sobre essa dificuldade, a autora acrescenta que “O 

 
3 Depuis peu, je sais que le roman est impossible. Pour rendre compte d’une vie soumise à la 

nécessité, je n’ai pas le droit de prendre d’abord le parti de l’art, ni de chercher à faire quelque 
chose de “passionante”, ou d’”émouvant”. Je rassemblerai les paroles, les gestes, les goûts, de mon 
père, les faits marquants de sa vie, tous les signes objectifs d’une existence que j’ai aussi partagée. 
Todas as traduções são de nossa responsabilidade, exceto quando mencionado o nome do/da 
tradutor/tradutora. 

4 genre: Mémoires et autobiographies 
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surgimento do termo ‘autoficção’ contribuiu para embaralhar ainda mais a questão, 

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

em princípio, deveriam se opor” (2013, p.13). Figueiredo também afirma que “A 

discussão sobre os limites entre autobiografia e ficção se acirrou nas últimas 

décadas, sobretudo desde a criação do termo ‘autoficção[...]” (2013, p. 75). Do 

mesmo modo, em seu artigo intitulado “Autoficção, um percurso teórico”, Anna 

Faedrich afirma, sobre a autoficção, que “Quanto mais o neologismo é empregado 

por estudiosos de literatura, leitores e escritores, e pela imprensa, menor o consenso 

do que seja a autoficção.” (2016, p. 31) e que desde o início do surgimento do termo 

autoficção “O debate perdura nebuloso até hoje, quarenta anos depois, e o seu 

embrião talvez consista nos diferentes conceitos de literatura que cada teórico tem.” 

(2016, p. 31).  

Segundo Figueiredo, Annie Ernaux “não concorda com a afirmação que sua 

obra seja autoficcional; ela diz que não faz ficção, tudo é verdade, embora sua 

escrita nada tenha a ver com a forma clássica da autobiografia” (2013, p. 95). A 

pesquisadora afirma ainda sobre o entendimento de Ernaux de ficção e a sua 

escrita: 

Annie Ernaux também distingue dois sentidos para a ficção. Ela 
afirma que não pratica a ficção no sentindo tradicional de fabulação 
imaginária, mas que no sentindo de construção, de agenciamento 
formal, existe ficção em sua escrita, eminentemente autobiográfica 
(Ernaux: 2011, 90). No entanto, diferentemente de Doubrovsky, ela 
não admite o termo “autoficção” para designar seu trabalho. 
(FIGUEIREDO, 2013, p. 65). 

 

O mesmo é afirmado por Luciana Hidalgo em seu artigo “Autoficção brasileira: 

influências francesas, indefinições teóricas”, isto é, passou-se a questionar a 

utilização da classificação de autoficção para autores contemporâneos:  

 
Tal questionamento revelou-se pertinente na teoria literária francesa 
a partir do momento em que teóricos passaram a aplicar o 
rótulo autoficção a obras de autores contemporâneos como Annie 
Ernaux (autora, entre outros, de Écrire la vie. Paris: Gallimard, 2011) 
e ela o recusou. (HIDALGO, 2012, p. 226). 
 
  

 Já no artigo de Faedrich, ela menciona que Annie Ernaux chegou a propor o 

termo Autosociobiografia (2016, p. 34), na tentativa de nomear um gênero para as 

suas obras. Já Philippe Gasparini, em seu artigo “Autofiction vs autobiographie” 

(Autoficção versus autobiografia), coloca Annie Ernaux junto com os escritores de 
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autobiografia, e explica que “[...] a narração autobiográfica desenvolve uma reflexão 

crítica sobre a gênese do sujeito, sobre a sua identidade, sobre a sua precariedade, 

sobre as suas mutações.” (2011, p.11.).5 Mais adiante, o autor completa:  

 

Qualquer narração autobiográfica tende a desenvolver-se como um 
romance. A partir deste axioma, são possíveis duas atitudes. Alguns 
vão abster-se, tanto quanto possível, de cair na narrativa. É o caso 
de Michel Leiris, de Georges Perec, de Annie Ernaux ou de Paul 
Nizan, por exemplo; é o caso de Serge Doubrovsky quando evoca a 
sua infância. Os outros vão assumir e amplificar a compulsão fictícia 
da narração de si mesmos, praticando o que se pode chamar de 
autoficção. (GASPARINI, 2011, p.18.).6  

 

No capítulo “Narrativas autobiográficas de Annie Ernaux”, em relação aos 

livros da escritora francesa, de uma forma geral, Figueiredo afirma que “Trata-se, na 

verdade, de uma questão de recepção: o leitor informado sobre a autora pode ler 

seus livros como sendo autobiográficos, mas um leitor ocasional pode perfeitamente 

tomá-los como romances, sem mais.” (2013, p.94). Mas ela considera que “Dentre 

as escritoras francesas que praticam escritas autobiográficas, uma das mais 

destacadas é Annie Ernaux” (2013, p. 91), ou seja, coloca, dessa forma, Ernaux 

como uma escritora de autobiografias e no mesmo capítulo acrescenta que “A 

produção literária de Annie Ernaux talvez possa ser considerada o epítome da 

experiência autobiográfica na contemporaneidade [...] (2013, p. 95.). 

Indo ao encontro do que escreve Figueiredo, sobre a questão da recepção, 

Philippe Lejeune, autor de O Pacto Autobiografico: De Rousseau A Internet [Le 

pacte autobiographique], declara que suas análises e a própria definição de 

autobiografia, acontecem da sua experiência como leitor: 

 

Textualmente, parto da posição do leitor: não se trata nem de partir 
da interioridade de um autor, que justamente causa problemas, nem 
de vestir os cânones de um gênero literário. Partindo da situação de 
leitor (que é a minha, a única que conheço bem), tenho a 
possibilidade de captar mais claramente o foco dos textos (as suas 
diferenças de funcionamento) visto que foram escritos para nós, 

 

   5 […] le récit autobiographique développe une réflexion critique sur la genèse du sujet, sur son 
identité, sur sa précarité, sur ses mutations. 
6 Toute narration autobiographique tend à se développer comme un roman. À partir de cet axiome, 
deux attitudes sont possibles. Les uns vont se garder, autant que possible, de tomber dans le récit. 
C’est le cas de Michel Leiris, de Georges Perec, d’Annie Ernaux ou de Paul Nizon, par exemple; et 
c’est celui de Serge Doubrovsky lorsqu’il évoque son enfance. Les autres vont assumer et amplifier la 
compulsion fictionnelle du récit de soi, pratiquant ce qu’on peut appeler l’autofiction. 
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leitores, e lendo-os, somos nós que os fazemos funcionar. 
(LEJEUNE, 1996, p.14.). 7  
 

Lejeune ainda classifica e define o que ele chama de romance autobiográfico:  

 

Estes textos entrariam, portanto, na categoria do "romance 
autobiográfico": chamaria assim todos os textos de ficção nos quais o 
leitor pode ter razões para suspeitar, a partir das semelhanças que 
julga adivinhar, que há identidade do autor e do personagem, 
enquanto o autor optou por negar essa identidade, ou pelo menos 
não o afirmar. (1996, p. 25).8 
 
 

E acrescenta que o romance autobiográfico “ao contrário da autobiografia, 

tem graus.”9 (1996, p.25), e “A autobiografia, por sua vez, não tem graus: é tudo ou 

nada.”10 (1996, p.25).  

Isso nos mostra que ainda não se chegou a um consenso, tanto no que diz 

respeito ao que é autoficção e autobiografia, quais são os limites entre elas na 

literatura contemporânea, e consequentemente qual seria a classificação, dentro 

desses gêneros, para a escrita de Ernaux. O caminho da recepção, como propõem 

Figueiredo e Lejeune, conforme explicitamos acima, parece ser uma opção 

pertinente: as obras de Ernaux, e La Place, objeto deste trabalho, podem ser lidos 

como autobiografias ou simplesmente como romances, a depender dos 

conhecimentos do leitor.  

Buscando entender um pouco mais sobre autobiografia e autoficção, 

podemos partir de alguns conceitos e suas origens. Procurando por autobiografia no 

dicionário francês Larousse, encontramos a seguinte definição (Dictionnaire 

Larousse, 2011, pp. 59-60): “Vida de uma personagem escrita por si mesma”11. E 

para o termo autobiográfico lemos: “Relativo à própria vida de um autor”12. Nessa 

mesma edição não se encontra a definição para autoficção, o que evidencia a 

novidade do termo. Obviamente as definições objetivas e cruas dos dicionários nos 

 
7 Textuellement, je pars de la position du lecteur: il ne s’agit, ni de partir de l’intériorité d’un auteur qui 

justement fait problème, ni dresser les canons dùn genre littéraire. En partant de la situation de 
lecteur (qui est la mienne, la seule que je connaisse bien), j’ai chance de saisir plus clairement le 
fonctionnement des textes (leurs différences de fonctionnement) puisqu’ils ont été écrits pour nous, 
lecteurs, et qu’en les lisant, c’est nous qui les faisons fonctionner.” 

8 Ces textes entreraient donc dans la catégorie du “roman autobiographique”: j’appellerai ainsi tous les 
textes de ficcion dans lesquels le lecteur peut avoir des raisons de soupçonner, à partir des 
ressemblances qu’il croit deviner, qu’il y a identité de l’auteur et du personnage, alors que l’auteur, lui, 
a choisi de nier cette identité, ou du moins de pas l’affirmer. 
9 A la différence de l’autobiographie, il comporte des degrés. 
10 L’autobiographie, elle, ne comporte pas de degrés: c’est tout ou rien. 
11 Vie d’un personnage écrite par lui-même. 
12 Relatif à la vie même d’un auteur. 
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servem como meras ilustrações, já que podemos encontrar na teoria dos autores 

aqui apresentados a complexidade e riqueza das especificidades desses gêneros. 

Contudo, elas são úteis para demonstrar o enredamento da discussão em torno dos 

termos.  

 Sobre a origem do termo autoficção, Faedrich escreve que “o termo 

autofiction foi criado pelo francês Serge Doubrovsky, publicado na quarta capa do 

seu romance Fils, em 1977.” (2016, p. 30) e que ele, assim como Philippe Lejeune, 

outro francês, com o seu pacto autobiográfico, já havia iniciado estudos e reflexões 

críticas a respeito da escrita autobiográfica. Segundo a autora, Doubrovsky criou o 

neologismo a partir da necessidade de classificar o seu livro Fils, e em resposta a 

Lejeune, que questionou na época se existiria um herói de romance declarado com o 

mesmo nome do autor (2016).  

Para Philippe Gasparini “Quanto à autoficção, ela não acontece por uma 

história real, mas por um ‘romance’ que ‘multiplica’ as narrativas possíveis de si.” 13 

(2011, p.15.). Ou seja, fica claro para Gasparini que a autoficção, diferente do que 

veremos a seguir para autobiografia em Lejeune, não narra uma história totalmente 

real.  

No primeiro capítulo do seu livro O Pacto Autobiografico: De Rousseau a 

internet [Le pacte autobiographique] da edição de 1996, Philippe Lejeune define 

autobiografia como “Narração retrospectiva em prosa que uma pessoa real faz da 

sua própria existência, quando coloca a tônica na sua vida individual, em particular 

na história da sua personalidade.” 14 (1996, p.14.). Mas mesmo para Lejeune, a 

definição de autobiografia é uma tentativa, realizada a partir da visão dele como 

leitor:  

Partindo da situação de leitor (que é a minha, a única que conheço 
bem), tenho a possibilidade de compreender mais claramente o 
funcionamento dos textos (as suas diferenças de funcionamento), 
uma vez que foram escritos para nós, leitores, e que ao lê-los, nós é 
que os fazemos funcionar. Foi, portanto, através de séries de 
oposições entre os diferentes textos que são propostos à leitura, que 
tentei definir a autobiografia 15 (1996, p.14.). 

 
13 L’autofiction, quant à elle, ne se donne pas pour une histoire vraie, mais pour un ‘roman’qui 
‘démultiplie’ les recits possible de soi.  
14 Récit rétrospectif en prose qu'une personne réelle fait da sa prope existence, lorsqu'elle met 
l'accent sur sa vie individuelle, en particulier sur l'histoire de sa personnalité. 
15 En partant de la situation de lecteur (qui est la mienne, la seule que je connaisse bien), j’ai chance 
de saisir plus clairement le fonctionnement de textes (leurs différences de fonctionnement) puisqu’ils 
ont été écrits pour nous, lecteurs, et qu’en les lisant, c’est nous qui les faisons fonctionner. C'est donc 
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No mesmo capítulo, Lejeune define ainda quais são os elementos 

necessários para classificar um texto como autobiográfico, como forma de 

linguagem, assunto, situação do autor e posição do narrador, para cada um desses 

itens há subitens a serem levados também em consideração. Ele elenca também os 

gêneros vizinhos que não possuem todos esses elementos para serem classificados 

como autobiográficos como, por exemplo, memórias e biografia, entre outros.  

Porém, apesar de definir os requisitos para um texto ser considerado como 

autobiográfico, o ensaísta também descreve os problemas encontrados e as 

possibilidades de resolução. Para iniciar, Lejeune aponta que “a identidade do 

narrador e do personagem principal que representa a autobiografia marca-se mais 

frequentemente pelo emprego da primeira pessoa” 16 (1996, p.15), mas apesar de 

ser o mais comum e claro, nem sempre a escrita autobiográfica traz o narrador ou 

personagem principal em primeira pessoa, dificultando a identificação desses 

elementos na obra, que se faz necessária para análise e classificação:  

 

Para que haja autobiografia (e mais geralmente literatura íntima), é 
necessário que haja identidade do autor, do narrador e do 
personagem. Mas esta identidade levanta muitos problemas, que 
tentarei, se não resolver, pelo menos formular claramente [...] 17 
(1996, p.15.). 
 
 

Como comprovação, o autor exemplifica citando obras que são consideradas 

autobiográficas e que trazem o narrador ou personagem principal em terceira 

pessoa. Também coloca que esse tipo de escolha era comum em textos bíblicos 

autobiográficos antigos, em que se referir a si mesmo em terceira pessoa era uma 

forma de diminuição e humilhação. Além disso, Lejeune traz a seguinte reflexão para 

tentar solucionar o problema:  

 

É necessário distinguir dois critérios diferentes: o da pessoa 
gramatical e o da identidade dos indivíduos a que os aspectos da 

 

par des séries d'oppositions entre les différents textes qui sont proposés à la lecture, que j'ai essayé 
de définir l'autobiographie. 
 
16 L'identité du narrateur et du personnage principal que suppose l'autobiographie se marque le plus 
souvent par l'emploi de la première personne. 
17 Pour qu'il y ait autobiographie (et plus généralement littérature intime), il faut qu'il y ait identité de 
l'auteur, du narrateur et du personnage. Mais cette identité soulève de nombreux problèmes, que 
j'essaierai, sinon de résoudre, du moins de formuler clairement [...] 
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pessoa gramatical remetem. Esta distinção elementar é esquecida 
por causa da polissemia da palavra "pessoa"; é ocultada na prática 
pelas conjunções que quase sempre se estabelecem entre esta 
pessoa gramatical e este tipo de relação de identidade ou este tipo 
de narrativa. Mas é apenas "quase sempre"; as inegáveis excepções 
obrigam a repensar as definições. (1996, p.16.). 

 

 

Phillippe Lejeune ainda esclarece que “estes empregos da terceira e da 

segunda pessoas são raros na autobiografia: mas proíbem que se confundam os 

problemas gramaticais da pessoa com os problemas da identidade.” 18 (1996, p.17). 

Além do mais, ele resolve a questão da utilização de pseudônimos pelos autores de 

autobiografias, explanando que “O pseudônimo é simplesmente uma diferenciação, 

uma duplicação do nome, que não altera a identidade.”19 (1996, p.24). Ou seja, a 

utilização de um pseudônimo pelo autor não impossibilita a autobiografia, desde que 

fique claro para o leitor, através de informações externas ou na contracapa do livro, 

de que se trata da mesma pessoa.   

Autobiografia, autoficção e a escrita de autoria feminina  

 

Como mencionado anteriormente, o termo autoficção foi criado por Serge 

Doubrovsky para classificar o seu próprio livro e em resposta a Lejeune, sobre o 

pensamento crítico em torno da autobiografia. Além disso, a França parece ser o 

centro dos debates das escritas autobiográficas, autoficcionais e escritas de si, bem 

como dos estudos e pesquisas sobre o assunto. Anna Faedrich discorre sobre os 

estudos de autoficção na literatura de língua francesa destacando a França e o 

Canadá como precursores nas discussões do tema:  

 

Percebe-se que, desde que Doubrovsky nomeou este gênero, as 
discussões sobre autoficção têm ganhado muita força nos estudos 
críticos e literários, predominantemente em língua francesa, sendo a 
França e o Canadá Francês os precursores nesse debate. 
(FAEDRICH, 2016, p. 35).  
 

 

 
18 Ces emplois de la troisième et de la seconde personnes sont rares dans l’autobiographie: mais ils 

interdisent de confondre les problèmes grammaticaux de la personne avec les problèmes de 
l’identité. 

19 Le pseudonyme est simplement une différenciation, un dédoublement du nom, qui ne change rien à 
l’identité.  
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Podemos observar isso também no livro de Eurídice Figueiredo, Mulheres ao 

espelho: autobiografia, ficção, autoficção, onde a autora escreve sobre a importância 

das autoras francesas nas escritas autobiográficas:   

 

Meu argumento neste livro é que as escritoras francesas que 
desvelaram publicamente suas vidas nos anos 1970/80 abriram 
caminho para as novas gerações, que vão ousar muito mais, como 
veremos adiante, sobretudo quando escrevem sobre o corpo em 
geral e a sexualidade, em particular.”  (FIGUEIREDO, 2013, p. 84).  
 

 

Não obstante, também é na escrita de si que as mulheres escritoras, não só 

as francesas, se revelaram e se rebelaram, escrevendo sobre suas próprias vidas e 

indo contra os costumes da época. É o que escreve Losandro Antonio Tedeschi no 

artigo “Os Desafios da Escrita Feminina na História das Mulheres”: 

 

Feministas assumidas ou não, as mulheres forçam a inclusão dos 
temas que falam de si, que contam sua própria história e de suas 
antepassadas e que permitem entender as origens de muitas 
crenças e valores, de muitas práticas sociais frequentemente 
opressivas e de inúmeras formas de desclassificação e 
estigmatização. De certo modo, o passado encoberto pela névoa das 
representações hegemônicas precisava ser reinterrogado a partir de 
novos olhares e problematizações, através de outras ferramentas 
interpretativas, criadas fora do modelo androcêntrico das ciências 
humanas e sociais. (TEDESCHI, 2016, p.154). 

 
 

E é justamente nesse sentido, o de tratar de temáticas que colocam a mulher 

no primeiro plano, que podemos pensar a obra de Ernaux. A autora, não só no livro 

La Place, mas em praticamente todos os demais, resgata memórias dela mesma, 

que acabam retratando as dificuldades, as violências e o silenciamento de muitas 

mulheres. E por mais que as mulheres, não só na literatura como em outras áreas, 

tenham ganhado mais espaço, as escritoras ainda têm muito por que lutar. Isso fica 

evidenciado nos números do prêmio Nobel de Literatura. Dos 116 ganhadores do 

prêmio Nobel de Literatura até 2019 apenas 15 são mulheres, segundo a matéria 

“Apenas 15 de 116 vencedores do Nobel de Literatura são mulheres”, publicada na 

revista online Exame, em 10 de outubro de 2019.  

Esse fato também é tratado por Losandro Tedeschi, que afirma que não só no 

passado as mulheres foram silenciadas e excluídas, que tiveram muitas vezes que 

utilizar pseudônimos masculinos para poderem ter suas obras publicadas, mas que 

ainda as escritoras precisam ultrapassar obstáculos para serem reconhecidas: 
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Dentro do cenário literário e historiográfico, a escrita produzida por 
mulheres teve – e continua tendo – de conviver com uma política de 
ocultamento que trouxe consequências praticamente irreparáveis. 
Muitas foram as mulheres que, embora com a “pena em riste”, não 
puderam se expressar e tiveram sua obra e sua intelectualidade 
sujeitas ao Outro, ao sujeito masculino. (TEDESCHI, 2016, p.155). 

 

 

Portanto, diante de tantas indefinições, e para fins de progredir com o trabalho, 

colocaremos La Place dentro da categoria autobiografia. Faremos isso levando em 

consideração a própria negação da autora, Annie Ernaux, para o uso do termo 

autoficção para definir a sua escrita, fato já mencionado, além da classificação de 

gênero para o livro no site da editora, como “memórias e autobiográficos”. Também 

o próprio enredo do livro, que narra episódios da infância, adolescência e início da 

fase adulta de Ernaux, bem como episódios sobre a vida dos pais e avós, antes 

mesmo do seu nascimento, e que apesar de não encontrarmos nenhum nome para 

as personagens, sabemos que se trata da autora, que o pai é o pai da autora, que a 

mãe, é a mãe da autora e assim por diante. Desse modo, nós nos apoiamos nas 

compreensões de Figueiredo e Lejeune, que privilegiam a recepção da obra para 

definir a que gênero pertence, lendo-a como autobiográfica, assumindo que há 

fusão da narradora com a autora. Porém é preciso esclarecer que essa 

classificação como obra autobiográfica não tem tanta relevância, já que, sabendo 

da importância da escrita de si para as mulheres e do que entendemos de 

autobiografia, podemos, inclusive, elevar a obra de Ernaux como uma escrita ímpar, 

dentro da autobiografia contemporânea francesa.  
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Capítulo 2: De filha para pai: entendendo o lugar 

 

Neste capítulo veremos a análise de trechos do livro La Place, partindo de 

uma breve descrição, evidenciando partes que possibilitam uma leitura da obra 

como autobiografia, e por fim a relação entre pai e filha e seu papel na construção 

da narradora enquanto mulher na obra. Para fins de compreensão, será usado o 

termo narradora, quando se trata da personagem do livro, e autora ou escritora, 

quando nos referíamos à Annie Ernaux, tendo em vista que foi utilizado trechos 

traduzidos da transcrição de entrevista em vídeo, feito com a autora em 1984, após 

o lançamento do livro, em 1983.   

Primeiras impressões da obra 

 

Em um pouco mais de cem páginas, a partir da morte do pai, a narradora 

revisita a relação entre os dois, escrevendo sobre momentos marcantes da infância 

e adolescência, bem como sobre a personalidade do pai, e sua própria. Ela nos 

mostra uma relação distante entre eles, que se afasta ainda mais a partir da 

adolescência da escritora:  

 

Queria dizer, escrever sobre o meu pai, a vida dele, e a distância 
entre mim e ele na adolescência. Uma distância de classe, mas 
particular, que não tem nome. Como o amor separado. 
Mais tarde, eu comecei um romance de que ele era o personagem 
principal. Sensação de desgosto no meio da narrativa.20 (1983, p. 
23). 
 
 

Se faz necessário esclarecer aqui que esse desgosto a que a narradora-

personagem se refere, na citação acima, é em relação à obra, pois, na página 

seguinte, 24, ela escreve que um romance não faria jus à vida do pai. Esse trecho 

mencionado está no início do segundo capítulo do presente trabalho, porém, afim de 

manter o raciocínio, o repito aqui:  

 

Ultimamente, sei que o romance é impossível. Para dar conta de 
uma vida submetida à necessidade, não tenho o direito de tomar o 
partido da arte em primeiro lugar, nem de procurar fazer algo de 

 
20 Je voulais dire, écrire au sujet de mon père, sa vie, et cette distance venue à l’adolescence entre lui 
et moi. Une distance de classe, mais particulière, qui n’a pas de nom. Comme de l’amour séparé.  
Par la suíte, j’ai commencé un roman dont il était le personnage principal. Sensation de dégoût au 
milieu du récit.  
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'excitante', ou de “emocionante”. Reunirei as palavras, os gestos, os 
gostos de meu pai, os fatos marcantes de sua vida, todos os sinais 
objetivos de uma existência que eu também compartilhei. (ERNAUX, 
1983, p.24.).21  

 

Ainda com essa citação, da página 23, podemos estabelecer uma relação 

com o título escolhido, interpretando que o Lugar se refere a essa distância de 

classe mencionada no trecho, a posição social diferente em que pai e filha estão. 

Isso é bem observado no artigo “A escrita de uma autobiografia vazia: La Place, de 

Annie Ernaux”, de Maria Teresa Rabelo Rafael e Marta Pragana Dantas: 

 

A narrativa é construída a partir de um contraponto entre a narradora 
e a figura paterna, retratada não apenas através da relação 
conflituosa entre ambos, mas também das posições distintas que 
cada um ocupa na sociedade. Nesse sentido, o título da obra não 
deixa dúvidas quanto à orientação de cunho sociológico solicitada na 
leitura do texto, pois o conflito gira em torno da “posição” ou “lugar” 
social dos dois personagens. (2017, pp. 6-7). 
 
 

Ademais, dentro da própria obra La Place, a narradora reflete que talvez 

escreva sobre o pai, justamente por causa dessa distância: “Eu escrevo, talvez, 

porque não tínhamos mais nada para falar.” 22 (1983, p.84). E em entrevista com a 

autora, disponível em vídeo, realizada em 1984, ela explica algo importante, que 

influenciou para que essa barreira entre eles existisse, para que eles não 

conseguissem manter uma conversa para além de assuntos rasos e corriqueiros: “E 

eu tinha interesses diferentes dos dele. Eu lia, já não falávamos a mesma língua. 

Penso que a questão da linguagem, entre ele e eu, era extremamente importante.” 

(ERNAUX, 1984, online). Sendo assim, podemos refletir sobre a incompatibilidade 

entre pai e filha em razão de “não falarem a mesma língua”, ou seja, cada um 

concebeu um mundo a partir de uma linguagem diferente. Não tendo assuntos de 

interesse comum para conversar, pois com a filha sendo professora e escritora, e o 

pai que passou boa parte da vida como operário, tendo abandonado os estudos aos 

 
21 Depuis peu, je sais que le roman est impossible. Pour rendre compte d’une vie soumise à la 

nécessité, je n’ai pas le droit de prendre d’abord le parti de l’art, ni de chercher à faire quelque 
chose de “passionante”, ou d’’émouvant’. Je rassemblerai les paroles, les gestes, les goûts, de mon 
père, les faits marquants de sa vie, tous les signes objectifs d’une existence que j’ai aussi partagée.” 
Todas as traduções são de nossa responsabilidade, exceto quando mencionado o nome do/da 
tradutor/tradutora. 

22 J’écris peut-être parce qu’on n’avait plus rien à se dire. 
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doze anos para trabalhar em uma fazenda, mantinha-se essa dificuldade de 

comunicação entre eles, e a dificuldade de terem uma boa relação de pai e filha. 

O livro não possui capítulos e apenas um espaçamento maior entre 

parágrafos nos avisa de uma mudança de época ou assunto. Ele inicia com a 

narração sobre a conquista de um posto de professora titular, em uma escola em 

Lyon e a morte do pai dois meses depois. A partir disso, temos uma narradora-

personagem, sem nome, que se utiliza do “je”, o “eu”, para narrar toda a trajetória do 

pai, pensando na origem dos avós, pais dele, na relação e criação do pai pelos avós, 

o que ela sabe sobre o casamento dos pais e seu nascimento. Fatos esses 

anteriores ao seu nascimento, que talvez tenham sido contados por outras pessoas 

da família ou criados para compor a narrativa, e que ela traz como sendo a história 

concreta de sua família. Também é importante lembrar que todos os personagens de 

La Place são apresentados a nós sem nenhum deles ter nomes, a partir do olhar, 

dos sentimentos e das interpretações da nossa narradora-personagem.  

Além disso, a cidade onde se passa a narrativa, é identificada apenas com a 

letra Y seguida de três pontos: “Quando a guerra acabou, Y... começava a 

industrializar-se”23 (1983, p.35). Podemos deduzir, por tudo o que já foi exposto, que 

se trata de Yvetot, cidade onde a escritora cresceu. É um fato também de que a obra 

se trata da história da escritora, tanto que a estamos denominando, nesse trabalho, 

de autobiografia. Podemos pensar que essa escolha da autora de não escrever o 

nome completo da cidade, apenas uma letra, pode ser um jogo entre realidade e 

ficção. Ela permite ao leitor que entreveja o nome da cidade, mas não o dá por 

inteiro. Ou talvez para ela, por La Place não ser seu primeiro livro publicado, e ela 

confirmar em entrevistas que ele era sobre a relação dela e do pai, que ela possa ter 

julgado evidente para o leitor qual era o nome da cidade a partir da inicial.    

Na folha de rosto do livro também encontramos algo interessante: uma 

citação do escritor, poeta e dramaturgo francês Jean Genet: “Eu arrisco uma 

explicação: escrever é o último recurso quando traímos “24. Essa citação remete ao 

sentimento da autora, na época em que escreveu o livro, de ter traído o pai, as suas 

origens de uma família simples, ao ingressar em uma universidade, se tornar 

escritora, ser uma intelectual. Também é possível pensar na escolha por escrever 

uma autobiografia, pois, nas palavras da própria Ernaux, traduzidas por nós, em 

 
23 Au sortir de la guerre, Y commençait à s'industrialiser. 
24 Je hasarde une explication: écrire c'est le dernier recours quand on a trahi. 
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entrevista em 1984, disponível no site Lumni, sobre seu livro La Place: “Sim, acho 

que era muito importante para mim não querer fazer um romance. Com a existência 

do meu pai, pareceu-me uma espécie de traição.” 25 

Ligações da narradora-personagem e a autora: a autobiografia 

 

Para começar, podemos expor que não há dificuldades para afirmar que o 

livro La Place traz a narrativa de momentos da vida da autora, Annie Ernaux, escrita 

por ela mesma. Essa afirmação é possível, pois Ernaux fala sobre isso em entrevista 

após a publicação de La Place, em 1984, disponível em vídeo no site Lumni. 

Quando um dos entrevistadores, Bernard Pivot, pergunta o porquê de ela não 

escrever um romance, ela responde, como podemos observar na tradução desse 

trecho transcrito, além do sentimento de traição já exposto aqui:  

 

Bem, porque quando se faz um romance, primeiro tem-se uma 
personagem, e essa personagem teria sido o meu pai. Eu teria feito o 
seu retrato, muito certamente teria falado dele, embelezando-o, 
presumivelmente, embelezando muitas coisas, e também fazendo 
cenas, como se ainda estivesse lá. Por exemplo, traçando, 
reproduzindo uma paisagem. A vida do meu pai foi uma existência 
que foi muito, muito pobre no início. Deixou a escola aos 12 anos 
para trabalhar numa fazenda, porque precisávamos que ele 
trabalhasse numa fazenda. Não havia outra opção. (ERNAUX, 1984, 
online).26  
 

Em seguida, nessa mesma entrevista, ela conta como era a vida do pai, e a 

vida dela mesma, a diferença que ela sentia em relação a ele, por ele não ter 

terminado os estudos e ela ter curso em nível superior, e conclui sobre não se sentir 

confortável em escrever um romance: 

 
É uma vida que partilhei, e com ela não se pode escrever um 
romance. Eu acho que para recuperar, eu precisava realmente olhar, 
na minha memória, todas as coisas que me marcaram, trabalhar na 
memória, também trabalhar muito sobre tudo o que eu tinha ouvido 
quando criança. Eu acho que as palavras, as frases que usamos, na 

 
25 Oui, je crois que c’était très important pour moi de ne pas vouloir faire un roman. Avec l’existence 

de mon père, ça m’est apparu comme une sorte de trahison. 
26 Et bien, parce que quand on fait un roman, d’abord, on prend un personnage, et ce personnage, ça 
aurait été mon père.J’aurais fait son portrait, j’aurais parlé de lui très certainement, soit en 
l’embellissant ;vraisemblablement, en embellissant beaucoup de choses, et aussi en faisant des 
scènes, comme si j’y étais encore. Par exemple, en traçant, en reproduisant un paysage, à toutes 
sortes de choses qui ne paraissaient pas du tout rendre sa vie. La vie de mon père a été une 
existence qui était, vraiment, très, très pauvre au départ.Il a quitté l’école à 12 ans pour aller travailler 
dans une ferme, parce qu’on avait besoin qu’il travaille dans une ferme. Enfin, il n’y avait pas d’autre 
possibilite. 
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verdade, retratam o mundo em que vivemos... 27 (ERNAUX, 1984, 
online).  
 
 

Nessa fala da escritora, podemos perceber a importância para ela de não 

classificar o livro La Place como um romance, tendo em consideração a vivência 

com o pai e a necessidade, como ela mesmo revela aos entrevistadores, de uma 

espécie de reparação com o pai através desse livro. Também podemos considerar 

aqui, o uso da memória como matéria prima para a escrita de Ernaux, o que pode 

resultar na autobiografia como forma, pois conta a história da narradora, que é 

professora e está escrevendo um livro, com o seu pai.  

Ademais, em uma matéria escrita por Sophie Joubert, em dez de julho de 

2020, intitulada “Annie Ernaux: em busca do real”28, publicada no site France-

Amérique, também podemos perceber, a partir do que escreve a articulista logo na 

introdução, que Ernaux busca em suas obras aproximar-se da vida real, utilizando 

de suas memórias e experiências como matéria prima para sua escrita:  

  

Para conhecer Annie Ernaux, é preciso tomar o RER A (linha de 
trens da França) e parar na estação de Cergy, a nova cidade da 
região parisiense onde se instalou em meados dos anos 70. Foi ali, 
numa casa tranquila e luminosa rodeada por um jardim, que 
escreveu a maior parte dos seus livros, narrativas autobiográficas 
que esculpem, o mais próximo possível do real, a matéria da sua 
vida, da sua memória e a espessura das palavras. (JOUBERT, 2020, 
online)29 
 
 

Além do que já foi elucidado no parágrafo anterior sobre esse trecho acima, 

vale a pena chamar a atenção aqui principalmente para “narrativas autobiográficas 

que esculpem, o mais próximo possível do real, a matéria da sua vida, da sua 

memória [...]”, pois, Joubert identifica e fortifica que a maioria das obras escritas por 

Ernaux, se tratam de autobiografias, que ela trabalha sobretudo com a memória 

pessoal, e que apesar disso, por mais que a escritora tente descrever fatos da 

 
27 C’est une vie que j’ai partagée et avec ça, on ne peut pas faire de roman. Je crois que pour 
retrouver, il fallait que je scrute vraiment, dans ma mémoire, toutes les choses qui m’avaient marquée, 
travailler sur la mémoire, travailler aussi beaucoup sur tout ce que j’avais entendu étant enfant. Je 
pense que les mots, les phrases qu’on emploie retracent vraiment le monde où on vit. 
28 Annie Ernaux : à la recherche du réel. 
29 Pour rencontrer Annie Ernaux, il faut prendre le RER A et s’arrêter à la gare de Cergy, la ville 
nouvelle de la région pari-sienne où elle s’est installée au milieu des années 1970. C’est là, dans une 
maison calme et lumineuse entourée d’un jardin, qu’elle a écrit la plupart de ses livres, des récits 
autobiographiques qui sculptent, au plus près du réel, la matière de sa vie, de sa mémoire et 
l’épaisseur des mots. 
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convivência com o pai, podemos pensar que se aproximar do que é real, não é a 

realidade. São interpretações e representações do real.  

No entanto, apesar da vida da autora ter fortes ligações com a narradora de 

La Place, não podemos dizer com isso que Annie Ernaux é a personagem principal, 

ou o pai da autora. Logo, utilizamos aqui narradora, para a personagem que nos 

conta os fatos em La Place. Essa impossibilidade pode ser explicada pela falta de 

nomes dos personagens, e em nenhum momento, dentro do livro, a autora diz que é 

ela quem está escrevendo, ou que é a história dela explicitamente. Essa falta de 

nomes, nos faz voltar em Lejeune, quando ele explica sobre a identificação, na obra 

autobiográfica, do autor como sendo o narrador, numa que ele nomeia de equação 

de “autor=narrador e autor =personagem”30 em que, segundo o autor, mesmo com 

um narrador explícito, o leitor consegue chegar nesse resultado de 

“narrador=personagem” 31(1996, p.16). Também podemos refletir, se não seria o 

caso de pensar em La Place como romance autobiográfico, partindo desse trecho 

utilizado aqui anteriormente, mas que vale a pena retomar, em que Lejeune chama 

de “romance autobiográfico” um texto em que o autor não afirma ser o personagem, 

mas em que há fatos que se assemelham a vida do escritor, que levam o leitor a 

suspeitar de que se trata sim da vida do autor:  

  

Estes textos entrariam, portanto, na categoria do "romance 
autobiográfico": chamaria assim todos os textos de ficção nos quais o 
leitor pode ter razões para suspeitar, a partir das semelhanças que 
julga adivinhar, que há identidade do autor e do personagem, 
enquanto o autor optou por negar essa identidade, ou pelo menos 
não o afirmar.  
 

Além disso, como explicado anteriormente, para Lejeune, para uma obra ser 

considerada autobiográfica necessita da identificação do autor, do personagem e do 

narrador, como podemos relembrar com esse trecho: “Para que haja autobiografia (e 

mais geralmente literatura íntima), é necessário que haja identidade do autor, do 

narrador e do personagem”. (1996, p.15.). Ou seja, talvez poderia ser La Place um 

romance autobiográfico. 

Temos, no livro, na folha de guarda, apenas quatro linhas de informações, de 

que ela cresceu em Yvetot, na Normandia, se formou em letras modernas e é 

professora, bem como o fato dela viver, no período do lançamento do livro, em Val 

 
30 auteur = narrateur, et auteur = personnage 
31 narrateur = personnage 
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d’Oise, em Cergy. Portanto, só conseguimos identificar esses elementos citados, 

que são de responsabilidade da editora, por conhecer a vida da autora e por saber, 

por ela mesma através de entrevistas, que se trata de um livro sobre o pai dela.  

Também, pelo menos durante as pesquisas para a escrita desse trabalho, 

não foram encontradas explicações da autora sobre o porquê de não usar os nomes, 

apenas iniciais, tendo ela afirmado se tratar da história do seu pai. A única menção 

que temos, no livro, são essas mesmas iniciais, A e D, seguidas de reticências, em 

dois momentos: no início do livro lemos: “Fiquei alguns dias com a minha mãe para 

as formalidades habituais após uma morte. Inscrição no livro de família, respostas 

aos convites. Novos cartões de visita, viúva A... D... um período branco, sem 

pensamentos”32 (1983, p. 21). E quase ao final do livro, temos: “Ela colocou um belo 

monumento de mármore sobre o túmulo. A... D... 1899-1967. Sóbrio, e não pede 

manutenção.” 33 (1983, p.111). Ao que tudo indica, trata-se do sobrenome da família 

da narradora, pois, as inicias são utilizadas para referenciar, como vimos com os 

trechos citados, os novos cartões de visita da mãe, após o falecimento do pai, e na 

inscrição na lápide do pai.  

É importante também pensarmos em como a autora se coloca na narrativa, 

nos confundindo ainda mais entre narradora e autora, quando a narradora sai do 

momento das memorias da juventude e coma família e vai para uma reflexão do 

processo de escrita dessas lembranças. No início do livro, como já vimos, podemos 

ler sobre as escolhas da autora, na opção por não escrever um romance. Dessa 

forma, quando refletimos sobre a sua escrita, ela expõe a dificuldade em escrever 

algo que depende da memória, assumindo, assim, que essa é falha: “Demorei muito 

tempo porque não era tão fácil trazer para o presente os fatos esquecidos, como é 

inventar. A memória resiste”. 34 (1983, p.100). Além disso, nesse trecho podemos 

observar que a narradora distingue inventar, ou seja, ficcionalizar, e de escrever 

sobre a fatos reais da vida, o que ela concluiu ser mais difícil, esse segundo ato, do 

que o primeiro, e que escrever sobre a vida real depende da memória. Ainda nessas 

últimas páginas de La Place, a narradora escreve sobre o final do livro, e isso parece 

 
32 Je suis restée quelques jours avec ma mère pour les démarches et formalités courantes après un 

décès. Inscription sur le livret de famille, réponses aux faire-part. Nouvelles cartes de visite, 
madame veuve A... D... Une période blanche, sans pensées. 

33 Elle a fait poser um beau monumento de marbre sur la tombe. A... D... 1899-1967. Sobre, et ne 
demande pas d’entretien.  

34 j'ai mis beaucoup de temps parce qu'il ne m'était pas aussi facile de ramener au jour des faits 
oubliés que d'inventer. La mémoire resiste. 
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nos aproximar ainda mais da escritora, como se fosse quase possível vê-la em sua 

casa, como citado na entrevista de Sophie Joubert, e entender que é ela, Ernaux, 

que está ali a escrever as próprias memórias: 

 

Eu não estava pensando no final do meu livro. Agora eu sei que ele 
está se aproximando. O calor chegou no início de junho. Com o 
cheiro da manhã, de certeza que será um dia lindo. Em breve, não 
terei nada para escrever. Gostaria de atrasar as últimas páginas, 
para que fiquem todas na minha frente. Mas já nem sequer é 
possível recuar demasiado, retocar ou acrescentar fatos, nem sequer 
me perguntar onde estava a felicidade. 35 (ERNAUX. 1983, p.101). 

 

Sendo assim, com esse trecho é possível observar as escolhas da autora, em 

relação a sua escrita, de ter uma narradora-personagem que também podemos 

entender que é escritora. E, que além dos mostrar as dificuldades do seu tempo 

como mulher, e na relação com o pai, faz apontamentos sobre o desenvolver da 

obra, de escrever essas lembranças do pai que já faleceu. Talvez esse “gostaria de 

atrasar as últimas páginas, para que fiquem todas na minha frente”, seja uma 

vontade de ainda estar perto do pai de alguma forma, como que se acabando o livro, 

se perdesse esse momento de reparação dela com ele. 

Pensando agora na relação de pai e filha, o lugar de cada um, vimos 

anteriormente a distância entre os dois, o afastamento a partir da adolescência e do 

momento em que a filha tem uma ascensão social através da educação, do ingresso 

na universidade. Já vimos que a autora, através da entrevista sobre a obra e sobre o 

pai, e a narradora, através dos trechos de La Place expostos aqui, nomeiam como 

uma distância de classe, considerando que o pai passou de operário a dono de uma 

cafeteria em Yvetot, das origens pobres na infância e abandono dos estudos pela 

necessidade de trabalhar e ajudar a família desde muito cedo, aos 12 anos, como 

menciona a escritora na entrevista. Nessa mesma entrevista Annie Ernaux diz que 

talvez tenha escrito La Place como uma forma de reparação, já que ela expõe em 

diversos momentos, tanto na entrevista como no próprio livro, esse sentimento de ter 

traído o pai. Como podemos observar, nas próprias palavras da escritora, no trecho 

 
35 Je ne pensais pas à la fin de mon livre. Maintenant je sais qu’elle approche. La chaleur est arrivée 
début juin. A l’odeur du matin, on est sûr qu’il fera beau. Bientôt je n’aurai plus rian à écrire. Je 
voudrais retarder les dernières pages, qu’elles soient toujours devant moi. Mais il n’est même plus 
possible de revenir trop loin en arrière, de retoucher ou d’ajouter des faits, ni même de me demander 
où était le bonheur.  
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traduzido por nós da transcrição da entrevista, disponível em formato de vídeo, feita 

em 1984, após o lançamento do livro, em 1983:  

 

É uma reparação, certamente, é uma reparação. É também o desejo 
de fazer viver a cultura do meu pai. Ou seja, o que ele amava, eu 
descrevia como ele segurava as suas mãos, como passava os seus 
domingos, e que tudo isso não é desprezível. Também é reabilitar o 
estilo de vida dele. (ERNAUX, 1984, online)36 

 

Além disso, a narradora coloca os sentimentos, uma suspeita, de que o pai 

talvez não se sentisse confortável com a filha também. Também podemos entender 

aqui o que Ernaux nos fala acima “e que tudo isso não é desprezível”, da mudança 

de entendimento da escritora sobre o modo de vida do pai, antes, sobretudo na 

adolescência e início da vida adulta, criticado pela voz narrativa de La Place:  

 

A discussão começava à mesa por nada. Eu pensava que tinha 
sempre razão, porque ele não sabia discutir. Eu costumava fazer 
observações sobre a maneira como ele comia ou falava. Eu teria 
vergonha de o acusar de não me poder oferecer viagens de férias, 
pois tinha a certeza de que era legítimo querer fazê-lo mudar de 
atitude. Talvez ele preferisse ter outra filha. (1983, p.82).37 
 
 

Esse trecho nos mostra a tensão constante entre pai e filha, alimentada pelas 

diferenças de educação e comportamentos entre eles, principalmente, ao que 

parece, da filha acreditar que o pai era inferior a ela nesses quesitos. Aqui a 

narradora expressa que talvez o pai preferisse ter tido outra filha, algo que ela 

imaginava, pois isso não é verbalizado pelo pai. Talvez ela interpretasse justamente 

por se tratar da vontade dela, por ela, nesse período desejar ter outro pai, um pai 

que a entendesse, em nível intelectual, e se comportasse como os pais de suas 

colegas de classe social superior, que poderiam oferecer-lhes viagens de férias. 

Há também uma quase frustração da narradora em relação ao pai por ele 

sempre expressar, durante a infância dela, o desejo de que ela fosse melhor que 

ele, que estudasse. Porém, há a impressão por parte dela, quando começa a se 

 
36. C’est une réparation, sûrement, c’est une réparation.C’est aussi le désir de faire vivre la culture de 
mon père. C’est-à-dire ce qu’il aimait, je décris comment il tenait ses mains, comment il passait ses 
dimanches, et que tout cela, ce n’est pas méprisable.C’est aussi réhabiliter son mode de vie à lui. 
37. La dispute éclatait à table pour un rien. Je croyais toujours avoir raison parce qu'il ne savait pas 
discuter. Je lui faisais des remarques sur sa façon de manger ou de parler. J'aurais eu honte de lui 
reprocher de ne pas pouvoir m'envoyer en vacance, j'étais sûre qu'il était légitime de vouloir le faire 
changer de manières. Il aurait peut-être préféré avoir une autre fille. 
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relacionar com um homem, um estudante de Ciências Políticas, de que o pai se 

sente aliviado, como é costume nas sociedades tradicionais, pela filha encontrar 

alguém, considerado por ele como de prestígio, para se casar. Podemos observar no 

trecho que segue: “Algo esperado durante anos talvez, uma preocupação a menos. 

Certo agora que eu não ia escolher qualquer um ou tornar-me numa 

desiquilibrada.38” (1983, p.95).  

Tal compreensão vai ao encontro do que expusemos anteriormente sobre a 

compreensão da sociedade da época, e o lugar a que as mulheres deveriam 

pertencer. Pois, para a sociedade ainda construída sobre os pilares do patriarcado, 

tanto aqui no Brasil como na França e outros tantos lugares do mundo, não basta 

uma formação superior e estabilidade para uma mulher ser validada, é preciso que 

ela encontre alguém para se casar e ter filhos. Há também aqui a exposição da 

percepção da filha, e até mesmo um julgamento por parte dela, em relação aos 

esforços do pai para agradar ao genro. Como se fosse quase uma compensação por 

não agradar a filha e causar a distância entre os dois, ou ainda, na tentativa de 

agradar ao genro como se isso, consequentemente, significasse finalmente agradar 

a filha: “oferecendo do que sabia fazer, na esperança de que o seu valor fosse 

reconhecido pelo rapaz que amava a sua filha”39 (1983, p.95). 

Chegando ao final do livro, já na penúltima página, é quase que impossível 

não misturar a figura da narradora-personagem com a autora, depois de tudo o que 

se sabe sobre ela, de ouvi-la na entrevista. Parece como natural, intrínseco, 

refletindo sobre o conhecimento das diversas funções da Arte para uma artista, de 

sentir nesse trecho um quase desabafo, ou até mesmo um momento de catarse, 

pensando que talvez essa escrita, a produção da obra na tentativa de se redimir com 

o pai, possa ter sido também uma forma de cura e superação de mágoas da autora 

para com ele, como podemos ler:  

 

Todo o tempo que escrevi, também corrigia tarefas de casa, fornecia 
modelos de redação, porque sou paga para isso. Este jogo de ideias 
me causou a mesma impressão que luxo, sentimento de irrealidade, 
vontade de chorar. 40(1983, p.113).  

 
38 Quelque chose d’attendu depuis des années peut-être, un souci de moins. Sûr maintenant que je n’allais pas 

prendre n’importe qui ou devenir une déséquilibrée.  
39 Offrande de ce qu’il savait faire, avec l’espoir que sa valeur serait reconnue de ce garçon qui aimait 
sa fille. 
40 Tout le temps que j'ai écrit, je corrigeais aussi des devoirs, je fournissais des modèles de 

dissertation, parce que je suis payée pour cela. Ce jeu des idées me causait la même impression 
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Essa impressão, de que escrever essa obra foi quase como uma 

obrigatoriedade para seguir com a vida após a morte do pai, se fortalece nos últimos 

parágrafos, em que a nossa narradora descreve algo cotidiano, como encontrar uma 

ex-aluna, criando assim essa imagem, depois de falar dessa vontade de chorar 

enquanto escreve de fechamento da ferida aberta para a concretização da obra. Ao 

final, na última página, também temos uma marca de data “novembro de 1982 – 

junho de 1983” 41 (1983, p. 114), que nos ajuda a entender todos os processos de 

escrita descritos da autora, bem como a saber que quando a narradora passa por 

diferentes épocas do passado, o faz através do resgate da memória. Sendo assim, 

apesar de num primeiro momento não ser uma ficção, da recusa da autora em 

compreender sua obra como ficção, pode haver falhas e distorções na exatidão dos 

fatos, já que o acesso à memória por vezes é algo difícil, e que também apresenta 

essas lacunas. Portanto, quanto de ficção tem uma autobiografia? 

Diante de tudo isso, e ao considerar a Literatura como Arte, e quem a faz 

como uma artista ou um artista, ao ler Annie Ernaux, em toda sua aparente 

simplicidade e honestidade na escrita, vem à memória uma frase de Nina Simone, 

famosa cantora, pianista e compositora estadunidense, que é frequentemente 

reproduzida, com as variações nas traduções do inglês, mas que diz basicamente 

que um artista tem o dever de refletir o seu tempo. Podemos pensar que esse 

“refletir o seu tempo” é quase indissociável de refletir sobre si mesma e suas 

relações, já que somos seres individuais inseridos em uma sociedade de construção 

coletiva. E é essa capacidade que a escritora francesa tem de refletir o seu tempo, 

através da exposição da própria intimidade, que a torna tão necessária e ímpar na 

literatura contemporânea.   

Sendo assim, sabendo previamente desses fatos sobre a vida do pai da 

autora, e a afirmação dela mesma de que não se trata de um romance ou de 

personagens e fatos fictícios, e sim do seu pai, sua mãe e ela mesma, fica mais 

evidente e possível identificar a obra como autobiografia, aceitando que ela deva 

conter elementos ficcionais, fruto da memória que, por vezes, é uma construção 

pessoal. Também é possível classificar a obra como autobiografia partindo do pacto 

 

que luxe, sentiment d'irréalité, envie de pleurer. 
41 Novembre 1982 – juin 1983. 
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autobiográfico de Philippe Lejeune, da identificação e ligação do personagem-

narrador e o autor, da utilização da escrita em primeira pessoa, eu (je), citado por ele 

como um facilitador para essa identificação, e da presença de fatos e datas 

acontecidos na vida real do autor, previamente conhecidos. Talvez coubesse ainda 

ser considerado como romance autobiográfico, segundo as definições de Lejeune 

explicadas no desenvolver do trabalho, porém, diante da recusa da autora de 

chamar seu livro La Place, pelos motivos já expostos aqui, de romance, ficamos com 

a autobiografia.  
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Conclusão 

 

Com a análise de trechos do livro La Place de Annie Ernaux, o estudo sobre a 

escrita de autoria feminina, apoiado principalmente em Eurídice Figueiredo e 

Losandro Tedeschi, e o conhecimento dos conceitos que contém em si as 

características e diferenças de autobiográfia e autoficção com Philippe Leujeune e 

Philippe Gasparini, bem como os relatos e esclarecimentos importantíssimos da 

própria autora sobre o seu livro, podemos entender a obra de Ernaux, em sua 

singularidade, como um livro autobiográfico.  

Para que isso aconteça, já que não temos a exposição desses fatos, pelo 

menos não na edição do livro La Place utilizada para este trabalho de conclusão de 

curso, fica evidente de que a pré-leitura, ou seja, saber sobre a autora e o contexto 

da escrita antes de ler o livro, se torna imprescindível para considerar a obra como 

autobiográfica ou, ao menos, considerá-la para além de um romance nos moldes 

tradicionais de como conhecemos.  

As principais dificuldades encontradas nesse estudo se referem às definições 

dos conceitos mencionados, tendo em vista a dificuldade dos próprios teóricos que 

embasaram esse estudo em construí-los. Assim, inclui-se também a dificuldade de 

não cair na armadilha de confundir narradora-personagem com a autora da obra, 

algo muito fácil de acontecer tendo em vista os fatos apresentados sobre a escrita 

autobiográfica, e a tentativa de ser o mais próximo da realidade possível na narrativa 

da vida do pai, descritos pela própria Ernaux.  

No entanto, é preciso lembrar que um objeto artístico, como a obra literária, 

como o livro La Place de Ernaux, deve ir além de definições fechadas e definitivas, 

sendo importante e enriquecedor alimentar novos debates, pesquisas e teorias 

sobre ela constantemente, o que buscamos fazer nesse trabalho.   

Além disso, no desenvolvimento desse trabalho, podemos pensar nas 

especificidades da Arte feita por mulheres, principalmente na Literatura, nas 

barreiras enfrentadas e nas nossas demandas de gênero dentro da sociedade, e por 

consequência dentro das diferentes áreas do conhecimento. Em toda a superação 

da banalização das violências sofridas por nós, como como vimos, por exemplo, a 

negação ao direito à educação, e até mesmo, ainda hoje, da ridicularização dos 

fazeres artísticos de mulheres, que como Ernaux, buscam na própria vida a matéria-

prima para suas obras.  
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Por fim, a realização desse trabalho nos possibilitou aprofundar os estudos na 

escrita de autoria feminina, literatura contemporânea francesa e autobiografia. 

Sendo assim, ele foi essencial e enriquecedor para a formação e a conclusão dessa 

etapa acadêmica inicial, que é a graduação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 39  

Referências  

 

ANNIE ERNAUX. Disponível em: https://www.annie-ernaux.org. Acesso em 15 de 
junho de 2021.  
 
ERNAUX, Annie. La Place. France: Gallimard, 1983.  
 
EUROPAPRESS. “Annie Ernaux, premio formentador 2019: La lucha feminista es 
continua y las mujeres no deben relajarse.” Disponível em: 
https://www.europapress.es/cultura/libros-00132/noticia-annie-ernaux-premio-
formentor-2019-lucha-feminista-continua-mujeres-no-deben-relajarse-
20190920144640.html. Acesso em 15 de junho de 2021. 
 
EXAME. “Apenas 15 de 116 vencedores do Nobel de Literatura são mulheres”. 
Disponivel em: https://exame.com/casual/apenas-15-de-116-vencedores-do-nobel-
de-literatura-sao-mulheres/. Acesso em 15 de junho de 2021.  
  
FAEDRICH, A. “Autoficção um percurso teórico”. Revista Criação & Crítica, n. 17, 
p.30-46, dez. 2016. Disponível em: 
http://www.revistas.usp.br/criacaoecritica/article/view/120842. Acesso em 15 de 
junho de 2021. 
 
FIGUEIREDO, E. “Autoficção Feminina: A mulher nua diante do espelho”. Revista 
Criação & Crítica, n. 4, p. 91-102, 2010. 
 
FIGUEIREDO, E. Mulheres ao Espelho, autobiografia, ficção, autoficção. Rio de 
Janeiro: EdUERJ, 2013.  
 
FRANCE-AMÉRIQUE. “Annie Ernaux: à la recherche du réel”. Disponível em: 
https://france-amerique.com/annie-ernaux-a-la-recherche-du-reel/. Acesso em 15 de 
junho de 2021.  
 
GALLIMARD. Annie Ernaux, La Place. Disponível em: 
http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Folio/Folio/La-place. Acesso em 15 
de junho de 2021. 
 
GASPARINI, P. “Autofiction vs autobiographie”. Tangence, n. 97, p. 11-24, 2011.  
 
HIDALGO, L. “Autoficção brasileira: influências francesas, indefinições -teóricas”. 
ALEA, Rio de Janeiro, vol. 15 n. 01, p. 218-231, 2013.  
 
LAROUSSE, Dictionnaire de poche. France: Larousse, 2011.  
 
LEJEUNE, P. “Le Pacte autobiographique”. In:___. Le Pacte autobiographique. 2. 
ed. Paris: Éditions du Seuil, 1996, p. 13-46.  
 

LUMNI. La Place d'Annie Ernaux. Disponível em: https://enseignants.lumni.fr/fiche-
media/00000001595/la-place-d-annie-ernaux.html#infos. Acesso em 15 de junho de 
2021.  
 



 40  

PONTES, I. “Annie Ernaux, uma escritora trânsfuga de classe”. Magma, n. 14, p. 65-
84, 2018. 
 
RAFAEL, M; DANTAS, M. “A escrita de uma autobiografia vazia: La Place, de Annie 
Ernaux”. Sociopoética, Campina Grande/PB, n. 18, p. 4-19, 2017.  
 
TEDESCHI, L. “Os Desafios da Escrita Feminina na História das Mulheres”. Raído, 
Dourados, MS, vol.10. n. 21, 2016.  
 
 

 


