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RESUMO 

Violette Leduc foi uma escritora francesa do século XX, no entanto não a encontramos 
em historiografias literárias. Além de pouquíssimos estudos realizados sobre a autora, 
suas obras e a sua trajetória seguem marginalizadas. Sob uma perspectiva histórica 
e social, e com o objetivo de resgatar obras de autoria feminina, esta pesquisa analisa 
a ausência de Violette nas historiografias literárias, a partir de A Bastarda (1964), obra 
de mais sucesso da autora. Sem a pretensão de encontrar todas as respostas 
possíveis para tal questão complexa e considerando a trajetória de Leduc, 
apresentamos hipóteses sobre seu silenciamento. Para a análise partimos 
primeiramente das relações de gênero e patriarcado, como ser mulher se relaciona 
com a escrita e reconhecimento literário. Considerando a sociedade patriarcal-racista-
capitalista vigente, elementos como o gênero, sexualidade, título e conteúdo da obra 
contribuíram para a marginalização da autora. Em um segundo momento a análise se 
concentra no campo literário, entendendo que a principal contradição presente neste 
campo é a definição da arte legítima e que nele operam diferentes tipos de capitais 
(econômico, social, cultural e simbólico) sendo determinantes na posição dos sujeitos 
dentro do campo literário. No terceiro e ultimo momento, abordamos a superação, nos 
baseando no conceito de cânone literário e na construção de uma educação 
libertadora para a humanização de todos os sujeitos, que só é possível se seguir uma 
análise histórica, material e dialética, através de uma práxis autentica, em um 
processo coletivo e permanente de busca pela libertação.  
 
Palavras-chave: Literatura. Patriarcado. Campo literário. Cânone. Libertação. 
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RÉSUMÉ 

Violette Leduc a été une écrivaine française du XXème siècle, cependant on ne la 
retrouve pas dans les historiographies littéraires. En outre il y a très peu d'études 
réalisées sur l'auteur, ses œuvres et sa trajectoire restent marginalisées. D'un point de 
vue historique et social et avec l'objectif de reprendre des œuvres d’auteurs féminines, 
cette recherche analyse l'absence de Violette dans les historiographies littéraires, à 
partir de La Bâtarde (1964), l'œuvre la plus célèbre de l'auteur. Sans prétendre trouver 
toutes les réponses possibles à une question aussi complexe et compte tenu de la 
trajectoire de Leduc, nous présentons des hypothèses sur son omission. Pour 
l'analyse, nous partons des relations de genre et de patriarcat, comment être une 
femme est lié à l'écriture et à la reconnaissance littéraire. Considérant la société 
patriarcale-raciste-capitaliste en vigueur, des éléments tels que le genre, la sexualité, 
le titre et le contenu de l'œuvre ont contribué à la marginalisation de l'auteur. Dans un 
second moment, l'analyse se concentre sur le champ littéraire, comprenant que la 
contradiction principale présente dans ce champ est la définition de l'art légitime et que 
différents types de capitaux fonctionnent (économique, social, culturel et symbolique) 
étant des déterminants de la position des sujets dans le champ littéraire. Dans le 
troisième et dernier moment, nous abordons le dépassement basé sur le concept de 
canon littéraire et sur la construction d'une éducation libératrice pour l'humanisation de 
tous les sujets, ce qui n'est possible qu'en suivant une analyse historique, matérielle 
et dialectique, à travers d’une praxis authentique, dans une recherche collective et 
permanente de la libération.  
 
Mots-clés: Littérature. Patriarcat. Champ littéraire. Canon. Libération 
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INTRODUÇÃO 

No período entre agosto de 2017 e julho de 2018 realizei uma pesquisa de 

Iniciação Científica (IC), financiada pelo CNPq, intitulada “Estudo e levantamento das 

mulheres brasileiras que traduziram obras francesas entre 1900 e 1950”. Durante a 

execução deste trabalho, sob orientação da Profª Dr.ª Jacicarla Souza da Silva, 

encontramos uma tradutora chamada Vera Mourão, que teria traduzido o livro A 

Bastarda, escrito por Violette Leduc. Nessa pesquisa de IC tínhamos como um dos 

objetivos analisar se a escolha da obra traduzida foi feita por questões pessoais e 

ideológicas das tradutoras ou apenas em razão de uma encomenda editorial. 

Observamos que em A Bastarda, por tratar-se de um livro polêmico, que envolvia 

questões do universo da mulher, e que falava abertamente sobre sua sexualidade, 

entre outros elementos, seria um exemplo de escolha pessoal da tradução.  

Em uma segunda pesquisa de IC, intitulada “Estudo e levantamento das 

escritoras francesas do século XX e sua recepção crítica no Brasil”1, pontuamos que 

o nome de Violette Leduc não é mencionado em nenhuma das historiografias literárias 

consultadas. Entretanto é possível afirmar que Leduc não apenas foi uma escritora 

francesa do século XX como também uma das primeiras mulheres a escrever 

abertamente sobre bastardia e bissexualidade. Considerando a temática feminista 

apresentada em sua obra, o livro escrito por Violette Leduc, publicado em 1964 

editado pela Gallimard e prefaciado por Simone de Beauvoir, tornou-se nosso objeto 

de pesquisa no trabalho de conclusão de curso.  

Violette Leduc publicou mais de 10 obras. La Bâtarde (1946) foi editada por 

uma das editoras mais renomadas da França, a Gallimard, além de ter sido prefaciada 

por um dos nomes mais importantes do feminismo francês, Simone de Beauvoir. Por 

esta publicação também foi indicada para o Prêmio Goncourt. Apesar disso, mesmo 

com qualidade literária, Leduc não ganhou o prêmio e tampouco está presente nas 

historiografias literárias, além de quase não existirem trabalhos e estudos publicados 

sobre a escritora. Nos questionamos a razão deste silenciamento.  

A fim de realizar uma análise sobre essa problemática, a ausência de Violette 

Leduc, consideramos as relações de gênero e patriarcado, nos apoiando 

principalmente em Heleieth Saffioti, ou seja, como ser mulher se relaciona com seu 

 
1 Pesquisa financiada pela Universidade Estadual de Londrina, realizada entre agosto de 2018 
e julho de 2019, sob orientação da Profª Dr.ª Jacicarla Souza da Silva. 
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“esquecimento” da crítica tradicional e, ao mesmo tempo, como o gênero se relaciona 

com as estruturas de dominação e exploração nas sociedades.  

Já no segundo capítulo aprofundamos a análise sob a perspectiva de Pierre 

Bourdieu acerca do campo literário, quais as principais contradições presentes neste 

campo, o que determina a legitimação da arte e como se constrói a trajetória dos 

escritores reconhecidos ou não.  

A partir da análise sobre A bastarda, e a trajetória de Violette Leduc, esta 

pesquisa faz um movimento dialético entre o micro, caso específico da subjetividade 

de Violette, e entre o macro, como a autora se relaciona com as estruturas da 

sociedade. Partimos de Leduc para analisar a realidade, e da realidade para analisar 

Leduc. Uma análise histórica, material e dialética.  

Esta pesquisa não pretende responder todas as questões. Com as diversas 

limitações buscamos apresentar hipóteses sobre a marginalização de Violette com 

base nos estudos políticos e sociais acerca do campo literário e das estruturas sociais.  

Por fim, no terceiro capítulo trazemos reflexões no que tange a superação dos 

sistemas de dominação e exploração em que estamos inseridos. Sob a perspectiva 

de superação do cânone, desenvolvida por Reis, e nos apoiando na Pedagogia do 

oprimido (2019) construída por Paulo Freire, apresentamos alguns elementos para a 

libertação não apenas de sujeitos como Violette Leduc, mas todos os oprimidos. A 

partir de uma educação libertadora a possibilidade de reconhecimento e humanização 

dos sujeitos historicamente oprimidos e marginalizados.  
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GÊNERO E PATRIARCADO 

Segundo a historiadora francesa Michelle Perrot2 (2007, p. 91), o saber foi 

historicamente proibido às mulheres e colocado em oposição à feminilidade. 

Conforme a sociedade mudava, como por exemplo na Reforma Protestante, na 

Revolução Francesa, no Iluminismo, as mulheres conquistavam um pouco mais de 

direito ao conhecimento e um espaço no universo letrado. Essas conquistas, tais como 

escolas obrigatórias, paridade do currículo entre os gêneros, só foi possível com muita 

persistência e luta das mulheres, e como pontua Perrot, a resistência dos homens 

permanecia mesmo com os avanços alcançados. Sobre a inserção das mulheres na 

educação, Perrot afirma: 

 

A escolarização das meninas no primário operou-se nos anos 1880; 
no secundário, em torno de 1900; o ingresso das jovens na 
universidade aconteceu entre as duas guerras, e maciçamente a partir 
de 1950. Atualmente as jovens universitárias são mais numerosas que 
os rapazes. (PERROT, 2007, p. 94) 

 

Apesar de terem acesso à escola, se separavam os meninos e as meninas no 

processo de aprendizagem, segundo a autora, por uma “questão de reputação moral”. 

Foi apenas entre 1960 e 1970 que as escolas se tornaram mistas.  

Mesmo com a dificuldade em acessar a educação, as mulheres escreveram. 

No final do século XIX e século XX multiplicaram-se as publicações de autoria 

feminina. Iniciou-se com jornais, revistas, obras sobre educação, bons costumes e 

valores e, por fim, romances e folhetins. Entretanto quando elas ousavam escrever, 

conforme Sylvia P. Paixão (1990) evidencia, a crítica literária dominante as olhava e 

julgava com um olhar condescendente, o que sustentava a ideia de que a produção 

de autoria feminina fosse classificada como uma literatura menor, inferior:  

 

[...] O resultado é uma tendência, por parte da crítica, em alimentar a 
ilusão de que a mulher é um ser frágil, inferior, e que, portanto, não 
deve manifestar com muita paixão as suas emoções. A atmosfera de 
fragilidade será acentuada por meio de uma atitude paternalista do 
crítico em relação ã mulher que escreve, fazendo sobressair, muitas 
vezes, mais as qualidades físicas da mesma do que os seus dotes 
literários. (PAIXÃO, 1990, p.53-54) 

 
2 Michelle Perrot (1928-) é historiadora e professora emérita da Universidade de Paris VII. 
Perrot é especialista na história do século XIX e se dedica a história das mulheres.  
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Portanto escrever, ocupar esse espaço masculino, é uma resistência e uma 

forma de lutar das mulheres. Perrot (2007, p. 97) enfatiza que “escrever, para as 

mulheres, não foi uma coisa fácil. Sua escritura ficava restrita ao domínio privado, à 

correspondência familiar ou à contabilidade da pequena empresa”. Em A dominação 

masculina (2012) do sociólogo francês Pierre Bourdieu, o autor afirma que com a 

divisão sexual do trabalho, há tarefas pré-definidas para os homens e para as 

mulheres, sendo que se os homens realizam tarefas ditas “femininas”, estas saem 

com mais qualidade, enquanto se as mulheres realizam tarefas “masculinas”, são 

ações que não são esperadas, mesmo que não sejam propriamente negado, mas 

através da ideologia patriarcal, elas são afastadas dessas tarefas para as quais elas 

não foram feitas, ou melhor, tarefas que não foram feitas para elas.   

Logo Violette Leduc, ao se propor escrever sobre sua vida, causa 

estranhamento e repulsa na sociedade patriarcal, pois além de reivindicar um espaço 

masculino, a criação e a escrita, ela também nos apresenta abertamente questões 

sobre a sua sexualidade e bissexualidade. Nesse sentido, a autora diz: “Escrever, era 

lutar, era ganhar minha vida como os crentes ganham seu paraíso.” (LEDUC, 1964, 

p. 375, tradução minha)3.  

Violette Leduc nasceu em 7 de abril de 1907 em Arras, cidade francesa 

localizada no departamento de Pas-de-Calais, e faleceu em 28 de maio de 1972 em 

Faucon, localizada no departamento de Vaucluse. Nasceu sem pai declarado, “Sou a 

filha não reconhecida de um filhinho de papai” (LEDUC, 1964, p. 31, tradução minha)4, 

de uma relação ilegítima de sua mãe Berthe Leduc e André Debaralle. Não conheceu 

seu pai, e sentiu na pele o preconceito oriundo da diferença de classe e gênero de 

sua época, elementos que marcaram seu modo de ver o mundo: “Eu os desprezava, 

suas vidas de família e de espontaneidade, porque eu desejava essa vida na qual 

sempre serei rejeitada.” (Ibidem, p. 179, tradução minha)5. É importante assinalar que 

Leduc toca no ponto de rejeição, desejo e desprezo ao longo de toda sua obra. 

 
3 No original: “Écrire, c’était lutter, c’était gagner m avie comme les coyants gagnent leur 
paradis.” 
4 No original: “Je suis la fille non reconnue d’un fils de famille”. Por não concordar com as 
soluções tradutórias do romance A Bastarda, em português, todas as traduções aqui 
presentes são minhas.”  
5 No orifinal: “Je méprisais leur vie de famille, leur spontanéité parce que je désirais cette vie 
et que toujours j’em serais rejetée.” 
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 Durante a Primeira Guerra Mundial, Violette, sua mãe e avó tiveram que 

conviver com soldados alemães, os bombardeiros, a fome e miséria causados pela 

guerra. Suas primeiras decepções chegaram cedo, sua avó tão amada “L’ange 

Fidéline” (Idem, p.33) morrera, e sua mãe, que antes demonizava os homens, viria a 

se casar. Ela estudou em um colégio interno em Valenciennes, e tem a sua primeira 

experiência amorosa com Isabelle: “Ela me tirava de um mundo onde eu não vivera 

para me lançar em um mundo onde eu ainda não vivia ; seus lábios entreabriam os 

meus, molhavam meus dentes”  (Idem, p. 90, tradução minha) 6. 

Alguns anos depois Violette se relaciona com Denise, que fora professora de 

música na escola interna em que ela estudou. Elas tiveram um longo relacionamento, 

de quase 10 anos, e ela aparece como Hermine em La Bâtarde. Ainda sobre seus 

relacionamentos, foi casada com Jacques Mercier: “Por que me casei? 9 de abril de 

1961, 12h50. É preciso que eu responda logo. O medo de me tornar uma tiazona, o 

medo de que se falasse: ela não encontrou ninguém, era muito feia” (Leduc, 1964, p. 

312, tradução minha)7. Pouco tempo depois ela sofre um aborto, que quase lhe custa 

a vida. E por fim se relaciona com Maurice Sachs, escritor, judeu e homossexual. Ele 

influenciou Violette a começar escrever, e assim surge o manuscrito de L’asfixie 

(1946): 

 

 No dia seguinte, Maurice me disse:  
- As suas infelicidades de criança começam a me encher. Esta tarde 
pegue um cesto, uma caneta e um caderno, você vai se sentar 
embaixo de uma macieira e escrever o que você me conta. 
- Está bem, Maurice, disse eu, envergonhada. 
Ele lerá o que eu vou escrever, me dirá que não é nada demais, disse 
pra mim mesma às 3 horas da tarde. [...]. Me escondi atrás da cerca, 
eu vi um mundo de liberdade. Escrever. Sim Maurice. Mais tarde. [...] 
Sentada embaixo de uma macieira carregada de maçãs verdes e 
vermelhas, molhei minha caneta no tinteiro e, pensando em nada, 
escrevi a primeira frase de A asfixia: “A minha mãe nunca me deu a 
mão”. Leveza da leveza de Maurice, minha caneta não pesava. 
Continuei com a despreocupação e a facilidade de um barco 
empurrado pelo vento. Inocência de um começo. [...] o prazer de 
prever que minha avó irá renascer, que eu vou colocá-la no mundo, o 
prazer de prever que eu serei a criadora daquela que eu adorava, 
daquela que me adorava. Escrever... Parecia supérfluo enquanto eu 
me lembrava do meu carinho por ela, de seu carinho por mim. Escrevia 

 
6 No original: “elle me sortait d’un monde oú je n’avais pas vécu pour me lancer dans un monde 
oú je ne vivais pas encore; les lèvres entrouvirent les miennes, mouillèrent mes dents.”   
7 No original: “Porquoi me suis-je mariée? 9 avril 1961, 12h50. Il faut que je reponde tout de 
suíte. La peur de devenir une vielle fille, la peur qu’on se disse: elle ne trouvait pas, elle était 
trop laide” 
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para obedecer a Maurice. (LEDUC, 1964, p. 422-424, tradução 
minha)8 

 

Ao observarmos essa passagem do texto, além de descrever como se deu o 

início da escrita de seu primeiro livro, também apresenta aspectos relevantes na forma 

como ela se relaciona com os diferentes sujeitos (Maurice, mãe e avó) bem como na 

sua forma de olhar para a sua escrita. Também é possível notar uma contradição 

posta entre escrever como “mundo de liberdade” ao mesmo tempo que “escrevia para 

obedecer a Maurice”, ao escrever Violette pode ser uma criadora, com liberdade, mas 

ainda está em uma relação de subordinação com Maurice, quando ela deve obedecê-

lo. Ela também o traz na “leveza da leveza de Maurice”, fazendo uma alusão ao fato 

que ele é escritor, tem “facilidade” para escrever.  

No entanto, como já pontuado nesta pesquisa, o espaço da escrita, de criação, 

é pré-estabelecido como masculino, e mesmo que as mulheres, ao longo de muita 

luta, reivindicam esses espaços negados e conseguiram muitos avanços, ainda 

vivemos na estrutura patriarcal, como defende Heleieth Saffioti “não basta que uma 

parte das mulheres ocupem posições econômicas, políticas, religiosas etc., 

tradicionalmente reservadas aos homens [...] a natureza do patriarcado continua a 

mesma.” (2015, p. 114). Por isso, mesmo quando Violette se coloca em igualdade 

com Maurice, por possuir sua leveza ao escrever, esta igualdade não existe pois 

continua em uma relação de subordinação a ele, o que ilustra bem essa ideia é “Me 

escondi atrás da cerca, eu vi um mundo de liberdade”, ela vê essa liberdade e 

igualdade mas não alcança, pois está escondida atrás de uma cerca.  

Violette tem acesso ao livro A Convidada de Simone de Beauvoir: “Eu li o nome 

de Simone de Beauvoir, em seguida o título: “A Convidada”. Uma mulher escreveu 

 
8 No original: “Maurice m’a dit le lendemain: -Vos malheurs d’enfance commencent de 
m’emmerder. Cet après-midi vous prendrez votre cabas, un porte-plume, um cahier, vous vous 
assoirez sous un pommier, vous écrivez ce que vous me racontez. -Oui Maurice, dis-je, vexée. 
Il lira ce que j’aurai écrit, il me dirá c’est nul, me suis-je dit à 3 heures de l’après-midi. [...]. Je 
me cachai dans la haie, je vis um monde em liberte. Écrire. Oui Maurice. Plus tard [...]. Assise 
sous un pommier charge de pommes vertes et roses, je trempai ma plume dans l’ecrier et, en 
ne pensant à rien, j’écrivis la première phrase de L’Asfixie: “Ma mère ne m’a jamais donné la 
main” Légère de la légèreté de Maurice, ma plume ne pesait pas. Je continuai avec 
l’insouciance et la facilité d’une barque poussé par le vent. Innocence d’un commencement 
[...] le plaisir de prévoir que ma grand-mère allait renaîtrem que j ela mettrais au monde, le 
plaisir de prévoir que je serais le créateur de celle que j’adorais, de celle qui m’adorait. Écrire... 
Cela me semblait superflu pendant que je me souvenais de ma douceur pour elle, de as 
douceur pour moi. J’écrivais pour obéir à Maurice.” 
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esse livro. Coloquei-o no lugar. Estava em paz comigo mesma” (Ibidem, p. 463, 

tradução minha)9. O contexto dessa citação, Leduc fora convidada por amigo de 

Sachs a passar alguns dias em sua casa, há um diálogo onde ela conta a esse sujeito 

que ela está escrevendo suas memórias de infância, há um silêncio, e Leduc comenta 

sobre um livro grande posto no centro do escritório, como é possível notar nessa 

passagem, além do contato com outra escritora, o fato de ela ser uma mulher que 

escreveu um livro tão grande e com atenção no espaço, o sentimento que é evocado: 

paz com ela mesma.  

L’asfixie, primeiro livro de Leduc, foi publicado em 1946, na coleção “Espoir”, 

organizada por Albert Camus, porém sem sucesso nas vendas. Violette, para 

sobreviver durante a guerra, contrabandeava mercadorias do campo para a cidade e 

assim conseguia pagar suas contas em Paris. Foi incentivada por Beauvoir a continuar 

a escrever e dois anos mais tarde publica L’affamée (1948), ainda com pouco 

reconhecimento da crítica. Beauvoir, para ajudar Leduc a não precisar fazer 

contrabandos, começa a pagar uma quantia mensal para ela dedicar-se à escrita. 

Violette publica mais três livros até chegar em 1964 com La Bâtarde, sua sexta obra 

publicada. 

No prefácio desta obra, Beauvoir destaca: “Obcecada por ela mesma, todas as 

suas obras –exceto Les Boutons dorés– são mais ou menos autobiográficas [...] A 

Bastarda, enfim, que retoma e ultrapassa seus livros anteriores” (Idem, p. 15, tradução 

minha)10. Nesse sentido, quando Violette se coloca como autora-narradora-

personagem, cria um pacto de sinceridade com o leitor, inclusive conversando com 

ele desde as primeiras páginas do livro até as últimas: “Leitor, meu leitor, escrevia lá 

fora, sob a mesma pedra há um ano.” (Ibidem, p. 23, tradução minha).11, “Querido 

leitor, te darei aquilo que tenho.” (Ibidem, p. 334, tradução minha)12. 

 Considerando essa “veracidade” e como já foi citado anteriormente, o 

conteúdo de sua obra é onde ela expõe sua vida, seus desejos, angústias e amores, 

de forma com que seja ainda mais escandaloso, pois Leduc ocupa um espaço que lhe 

 
9 No original: “Je lus le nom de Simone de Beauvoir, ensite le titre: L’invitée. Une femme avait 
écrit ce livre. J ele remis à sa place. J’étais em paix avec moi-même.” 
10 No original: “Obsédée par elle-même, toutes ses oeuvres – sauf Les Boutons dorés – sont 
plus ou moins autobiographiques [...] La Bâtarde, enfin, qui reprend et dépasse ses livres 
antérieurs.” 
11  No original: “Lecteur, mon lecteur, j’écrivais dehors, sur la même pierre il y a un an.” 
12 No original: “Lecteur chéri, je te donnerai ce que j’ai” 
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é negado, e utiliza-se da literatura para expor o não “aceitável” e ainda o coloca, o 

texto, como realidade. 

Sobre este aspecto, em um dos raros trabalhos acadêmicos acerca de Violette 

Leduc no Brasil, Nathalia Gomes em sua dissertação de mestrado de 2017 defende 

que: 

 

O feminismo do seu trabalho é uma práxis. Leduc não teoriza ou 
historiciza suas opressões, embates e desacordos com o tempo, mas 
sofre eles. Não os nomeia. Não fala em feminismo ou em revolução 
sexual, não fala transgênero, não diz homofobia ou bifobia, mas os 
narra. (GOMES, 2017, p. 64) 

 

Portanto, Violette Leduc, ao publicar suas obras, contribui para o avanço na 

luta por igualdade de gênero. Como apresentado anteriormente, apenas o fato de ser 

escritora já seria uma conquista de espaço para as mulheres da época, além disso 

Leduc ainda quebra diversos paradigmas ao revelar sua vida e forma de ver sua 

liberdade e sexualidade. Foi, sem dúvidas, uma das primeiras escritoras a falar sobre 

aborto, lesbianismo e bastardia. Também é possível afirmar que Violette tinha 

consciência do papel estabelecido à mulher. “Ser mulher, não querer ser.” (Idem, p.28, 

tradução minha)13 e também de seus limites enquanto sujeito: “[...] eu não serei: uma 

mulher rica, bonita ou segura de si mesma” (Ibidem, p. 224, tradução minha)14. 

A partir disso, entendemos que com as lutas das mulheres foi possível a 

construção de uma crítica literária feminista. Isso só foi viável através da persistência 

das mulheres em ocuparem espaços ainda negado a elas, como o espaço literário. É 

relevante destacar que esta vertente da crítica literária se constrói principalmente em 

duas perspectivas: a norte-americana e a francesa. Apesar das divergências entre as 

duas escolas, ambas se detêm na representação e produção feminina. Sobre essas 

perspectivas distintas, destaca Lúcia Zolin: 

  

[...] quando se alude ao debate teórico feminista de forma ampla, 
pensa-se imediatamente em duas grandes vertentes: a francesa e a 
anglo-americana. Ambas as tendências, após um momento inicial em 
que trabalhavam no sentido de desmascarar a misoginia das práticas 
literárias masculinas, passam a um momento mais maduro, voltado 
para a investigação da literatura de autoria feminina, através de 

 
13 No original: “Être femme, ne pas vouloir l’être.” 
14 No original: “[...] ce que je ne serais pas: une femme riche, une femme belle, une femme 
sûre d’elle.” 
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diversos enfoques, como o biológico, o linguístico, o psicanalítico e o 
político-cultural. (ZOLIN, 2005, p. 238) 

 

Nota-se na crítica feminista três fases principais. Em primeiro lugar os estudos 

se concentraram na representação feminina nas obras canônicas. Segue-se então 

com o objetivo de evidenciar a mulher no papel de leitora, fase essa que Showalter 

chamará de ginocrítica, cuja finalidade seria destacar o “locus cultural” particular da 

identidade literária feminina. A ginocrítica se ocuparia também de: 

 

Situar as escritoras com respeito a variáveis da cultura literária, tais 
como modo de produção e distribuição; as relações entre autor e 
público, as relações entre arte de elite e arte popular, e as hierarquias 
de gênero. (SHOWALTER, 1994, p. 51) 

 
 

Por fim, a terceira fase da crítica feminista visa às análises da literatura de 

autoria feminina, com a finalidade de recuperar as obras escritas por mulheres que 

foram negligenciadas pela historiografia tradicional.  

Vale pontuar a crítica que Saffioti (2015, p. 123) faz, principalmente, às 

feministas francesas – pelo fato de não utilizarem o termo relações de gênero, mas 

sim “relações sociais de sexo”, pois existe um repúdio com a categoria gênero, além 

de que “na tentativa de valorizar a expressão relações sociais de sexo, Kergoat não 

considera incompatíveis os conceitos de gênero e patriarcado”. Saffioti defende que 

quando se entende gênero como compatível ao patriarcado esvazia-se o sentido 

destes, pois gênero é muito mais abrangente que o patriarcado. Entende-se que o 

gênero nasce a partir do desenvolvimento cultural, do ser social, em relação com o 

sexo biológico. Seria as representações do feminino e masculino na sociedade, 

pontuando diferenças, mas não desigualdades. Já o patriarcado seria uma ordem de 

gênero, onde há uma dominação e exploração sobre as mulheres, uma relação 

hierárquica em um regime opressivo que controla e domina as mulheres. 

Neste sentido, esta pesquisa busca ir ao encontro tanto do resgate de obras de 

autoria feminina, considerando a luta da crítica feminista, quanto da reflexão sobre a 

estrutura patriarcal de nossa sociedade, e mais desenvolvido no segundo capítulo, 

dos elementos acerca do campo literário, com base na análise do esquecimento de 

Violette Leduc na crítica literária tradicional.  
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No Brasil foram traduzidos dois livros de Violette, A Bastarda e Caça ao amor15, 

como apresenta Natalia de Oliveira R. Gomes:  

 

Nas bibliotecas da universidade, apenas duas edições de La Bâtarde, 
uma do texto original e outra da tradução de Vera Mourão, publicada 
no Brasil em 1986. Vasculhei, então, os sebos. Importei, então, 
aqueles que no Brasil não achei, a maioria. (GOMES, 2017, p. 16) 

 

 Portanto, como a obra de Violette Leduc é de difícil acesso aos pesquisadores 

brasileiros, não se encontram muitos trabalhos acadêmicos a respeito de sua escrita. 

Gomes também afirma que os estudos sobre Violette, fora do Brasil, se concentram 

nos Estados Unidos, com o surgimento da ginocrítica. Já na França os estudos 

acadêmicos sobre a obra de Leduc focalizavam sobretudo o prefácio de Beauvoir em 

La Bâtarde. 

Os avanços conquistados pelo movimento feminista em torno do papel social 

ocupado pelas mulheres, como podemos afirmar, as possibilitou de desprender-se 

dos “antigos mestres” e criar uma literatura descomprometida com os modelos 

masculinos, como podemos observar em La bâtarde. A partir dessas conquistas, é 

possível pensar na atuação da crítica literária feminista que, por sua vez, passa a 

contemplar a mulher na literatura. 

Considerando a importância da luta feminista, vale ressaltar que um dos 

aspectos relevantes para o esquecimento de Leduc não se deve apenas por ser 

mulher, mas também por não se encaixar na heteronormatividade. Bourdieu (2012) 

afirma que a sexualidade do indivíduo, se fora do padrão androcêntrico, também é 

oprimida pela dominação masculina, invisibilizando esses sujeitos:  

 

A opressão como forma de “invisibilização” traduz uma recusa à 
existência legítima, pública, isto é, conhecida e reconhecida, 
sobretudo pelo Direito, e por uma estigmatização que só aparece de 
forma realmente declarada quando o movimento reivindica a 
visibilidade. Alega-se, então, explicitamente, a “discrição” ou a 
dissimulação que ele é ordinariamente obrigado a se impor. 
(BOURDIEU, 2012, p. 143-144) 

 

Portanto, uma obra de autoria feminina já é caracterizada como inferior, e 

quando se acrescenta o fator da sexualidade divergente do padrão patriarcal, a 

 
15 A Bastarda. Tradução: Vera Mourão. Rio de Janeiro: Editora Guanabara, 1986. E Caça ao 
amor. Tradução: Manuela Daupiás. Rio de Janeiro: Portugália, 1974. 
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“inferioridade” da obra se amplia, segundo a crítica tradicional. Além disso, Violette 

Leduc não fazia questão de agradar aos outros, como pontua Beauvoir no prefácio: 

“Violette Leduc não quer agradar; ela não é agradável e inclusive assusta. Os títulos 

de seus livros – A asfixia, A faminta, Devastação – não são alegres.” (LEDUC, 1964, 

p. 9, tradução minha)16 

Neste sentido, o conjunto de fatores, desde o gênero, sexualidade, título e 

conteúdo da obra contribuem para o entendimento da autora enquanto sujeito que 

sofre (sofrimento presente na escrita, no texto e em sua vida) as implicações do 

sistema patriarcal de dominação e exploração social. 

Como mencionado anteriormente, gênero e patriarcado se relacionam, apesar 

de não serem compatíveis, pois o primeiro abre possibilidade de igualdade, já o 

segundo pressupõe uma dominação e exploração masculina. Portanto, segundo 

Saffioti, os dois conceitos devem ser utilizados juntos: 

 

A recusa da utilização do conceito de patriarcado permite que este 
esquema de exploração-dominação grasse e encontre formas e meios 
mais insidiosos de se expressar. Enfim, ganha terreno e se torna 
invisível. Mais do que isto: é veementemente negado, levando a 
atenção de seus participantes para outras direções. Cumpre, pois, um 
desserviço a ambas as categorias de sexo, mas, seguramente, mais 
ainda à das mulheres. (SAFFIOTI, 2015, p. 131) 

 

A autora ainda defende que é necessário falar de gênero e de patriarcado 

juntos, pois gênero é mais genérico, cobre toda a história da humanidade, já o 

patriarcado qualifica o gênero, estabelece uma ordem patriarcal de gênero. Não 

podendo, pois, reduzir um ao outro. Além disso, Saffioti pontua que: 

 

A dominação-exploração constitui um único fenômeno, apresentando 
duas faces. Desta sorte, a base econômica do patriarcado não 
consiste apenas na intensa discriminação salarial das trabalhadoras, 
em sua segregação ocupacional e em sua marginalização de 
importantes papéis econômicos e político-deliberativos, mas também 
no controle de sua sexualidade e, por conseguinte, de sua capacidade 
reprodutiva. (SAFFIOTI, 2015, p. 113) 

 

Entendendo esses dois conceitos chave para este trabalho, de gênero e 

patriarcado, buscamos aqui evidenciar algumas das implicações sociais deste sistema 

 
16 No original: “Violette Leduc ne veut pas plaire; elle ne plaît pas et même elle effraie. Les 
titres de ses livres – L’Asfixie, L’Affamée, Ravages- ne sont pas riants.” 
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patriarcal no caso de Violette Leduc, compreendendo que quando se dá visibilidade 

para a trajetória de uma mulher marginalizada, estamos empoderando não somente 

uma mulher, mas toda a categoria de mulheres: “o conhecimento de sua história 

permite a apreensão do caráter histórico do patriarcado” além de contribuir para o 

empoderamento da categoria social “é imprescindível o reforço permanente da 

dimensão histórica da dominação masculina para que se compreenda e se 

dimensione adequadamente o patriarcado” (Ibidem, p. 110).  

No próximo capítulo analisaremos mais profundamente a questão do campo 

literário e, partindo da compreensão das relações de gênero e patriarcado, buscamos 

elucidar a trajetória de Leduc no seio do campo de produção literária.  
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TRAJETÓRIA NO CAMPO LITERÁRIO 

 

O conceito de campo literário foi desenvolvido por Pierre Bourdieu (1930-2002), 

sociólogo francês, em seu livro As regras da arte (1996), a partir de análises das obras 

de Flaubert, Baudelaire e Manet. Para o autor, a sociedade se constitui com o conjunto 

de microcosmos, ou seja, de campos. Campo é um espaço social, microcosmo, 

relativamente independente, onde cada campo (literário, religioso, econômico, 

político, etc) opera com uma lógica distinta. Dentro do campo se articulam diversos 

tipos de poder, ou seja, um sujeito, agente ou instituição, possui uma posição no 

campo que vai ser indicada pelo tipo de capital possuído e por suas relações objetivas 

com outros poderes (como de dominação ou subordinação).  

Portanto os agentes inseridos em determinado campo possuem diferenças 

significativas entre si a depender de quais poderes (capital econômico, cultural, social, 

simbólico) eles possuem ou não, reproduzindo a estrutura de dominação, onde os 

dominantes sempre buscam manter sua posição superior e os dominados resistem 

com estratégias de subversão. Os agentes de cada campo disputam algo em comum, 

como por exemplo no campo literário, o reconhecimento e a definição do que é a arte 

legítima.  

Para o autor, quatro pontos são fatores fundamentais de um campo; são eles 

os seguintes: a) relativa autonomia entre os outros campos, b) o reconhecimento de 

uma luta, de algo que está em disputa nesse campo, c) o pressuposto aos agentes de 

que reconheçam a lógica de funcionamento do campo, suas regras e estejam 

dispostos a participar desse “jogo” de disputas dentro do campo e d) a tendência de 

manutenção das regras do campo, tentando impedir subversões.  

 A partir desses fatores citados acima, as posições dos agentes em cada campo 

dependem da posse de capitais, que são o capital econômico, cultural, social e o 

simbólico. Sendo o capital econômico definido pela posse de meios de produção, 

como fábricas, terras, ou pela posse de bens econômicos, como patrimônio ou bens 

materiais, ou seja, sua classe social. Já o capital cultural é constituído por alguns 

aspectos como nível de escolaridade, posse de quadros ou livros, ou mesmo sob o 

aspecto corporal, de se portar em público. As relações sociais determinam o capital 

social, possuindo esse capital se faz necessário a manutenção das relações sociais, 

e espaços de sociabilidade. E finalmente, o capital simbólico que está relacionado à 
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honra e ao reconhecimento dos outros sujeitos, respeitando valores éticos e morais 

da sociedade, mantendo tradições e rituais.  

Como mencionado, cada campo é regido por suas próprias regras, no caso do 

campo literário ou artístico é relativamente autônomo e ao mesmo tempo 

relativamente dependente de outros campos, principalmente dos campos econômico 

e político. No campo literário está presente uma contradição principal, entre uma 

produção artística voltada para o mercado e, em contrapartida, uma produção de 

obras, segundo Bourdieu (1996), para apropriação simbólica.  

Portanto, de um lado está a produção de lógica econômica, onde os bens 

culturais são mercadorias comuns. Neste polo é priorizada a difusão da obra, 

intencionalizando um sucesso imediato e temporário, para surtir resultados a curto 

prazo. Também se considera uma demanda preexistente, se formam circuitos de 

comercialização:  

 

Tem-se assim, de um lado, empreendimentos com ciclo de produção 
curto, visando minimizar os riscos por um ajustamento antecipado à 
demanda detectável, e dotados de circuitos de comercialização e de 
procedimentos de valorização (publicidade, relações públicas etc.) 
destinados a assegurar o recebimento acelerado dos lucros por uma 
circulação rápida de produtos reservados a uma obsolescência rápida. 
(BOURDIEU, 1996, p. 163) 

 

No outro polo, na produção cultural destinada à apropriação simbólica, ou à 

“arte pura”, segue uma lógica de economia “antieconômica”, produzida pela própria 

demanda de produzir. Neste sentido, é pautada na acumulação de capital simbólico, 

que a longo prazo pode gerar lucros (se transformando em capital econômico). Possui 

um ciclo de produção longo, portanto aceita os riscos do investimento cultural.  

Nesse sentido, de coexistência de polos antagônicos no campo literário, as 

editoras podem ser caracterizadas segundo suas inclinações para uma ou outra lógica 

do campo:  

 

Quanto ao subcampo das editoras voltadas de preferência para a 
produção de longo prazo, portanto, para o público "intelectual", 
polariza-se em torno da oposição entre Minuit (que representa a 
vanguarda em via de consagração), de um lado, e, do outro, Gallimard, 
situada em posição dominante, representando Le Seuil o lugar central. 
(Ibidem, p. 166) 

 

É importante destacar que La Bâtarde foi editada pela Gallimard, portanto em 
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uma editora, segundo o sociólogo, dominante.  Bourdieu (Ibidem, p. 167) utiliza a 

Gallimard para exemplificar o processo de uma editora entrar na fase de exploração 

do capital simbólico, onde coexistem as duas economias, sendo o polo de ciclo de 

produção curto, “na Gallimard, a coleção fundada por Georges Lambrichs”, e o outro 

polo de ciclo de produção longo, “orientada para a exploração do acervo e para a 

difusão dos produtos consagrados (com coleções como ‘La pleiade’ e sobretudo ‘Folio’ 

ou ‘Idées’)”. As obras de Violette Leduc editadas pela Gallimard foram publicadas nas 

coleções Folio ou L’imaginaire, como no caso de La Bâtarde (1964). 

A partir das menções sobre as coleções da editora, percebe-se uma aposta da 

Gallimard na Violette Leduc para um ciclo de longo prazo. No entanto, a autora morre 

com pouco reconhecimento e isolada. Devemos analisar, portanto, as razões pelas 

quais, apesar da aposta relativamente bem sucedida – e porquê relativamente – 

econômica e simbolicamente de publicação da autora por parte da editora, não fora 

agregado a Leduc, enquanto sujeito no campo literário, capital econômico, nem 

simbólico, nem social e tampouco cultural.  

Bourdieu (Ibidem, p.169) aponta que para êxito da aposta de ciclo de produção 

longo, se faz necessário a “ação de alguns ‘descobridores’, isto é, dos autores e dos 

críticos que fazem a editora dando-lhe crédito (pelo fato de ali publicar [...]), e também 

do sistema de ensino [...]”. O sociólogo acrescenta que acerca da recepção deste polo, 

se faz necessário que o consumidor possua alguns pré-requisitos para apreciar a obra 

como “arte pura”. Sobre estes pré-requisitos, possuir um nível de escolaridade é um 

elemento importante. Sobre a instituição escolar, o autor afirma: 

 

A instituição escolar, que reivindica o monopólio da consagração das 
obras do passado e tanto da produção como da consagração (pelo 
título escolar) dos consumidores apropriados, concede apenas post 
mortem, e depois de um longo processo, esse sinal infalível de 
consagração que constitui a canonização das obras como clássicas 
pela inscrição nos programas. (Ibidem, p. 169) 

 

 Neste sentido, as instituições escolares buscam tanto determinar os 

consumidores aptos para apreciar a “arte pura”, quanto a própria produção artística, 

ou seja, determinar quais sujeitos (aqueles que possuem títulos escolares) são 

apropriados para produzir obras legítimas. Além desse aspecto, Bourdieu (Ibidem, 

p.169) retoma Weber ao afirmar que a “escola ocupa um lugar homólogo ao da Igreja”, 

sob essa perspectiva podemos considerar que as instituições escolares e religiosas 
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têm um papel fundamental em manter a lógica estrutural da sociedade (Patriarcal-

Racista-Capitalista). São instituições dominantes e, portanto, ocupam posições de 

vantagem no campo literário.  

Como mencionado anteriormente sobre o surgimento deste trabalho, em uma 

pesquisa de Iniciação Científica (IC)17, em que pude realizar um mapeamento das 

escritoras francesas do século XX, o nome de Violette Leduc não aparece em 

nenhuma das historiografias literárias consultadas. Nesta pesquisa de IC pontuamos 

o prevalecimento da presença masculina como autor e/ou organizador das histórias 

literárias, além de concluir que apesar de todas apresentarem pelo menos uma 

escritora francesa do século XX, ainda há uma imensa disparidade entre a quantidade 

de autores e autoras.  

Ao analisarmos o caso de Leduc, sob a ótica de Bourdieu, elementos como ter 

sido editada pela Gallimard, publicada em coleções marcadas pela lógica do ciclo de 

produção longo, além disso, Leduc tinha reconhecimento de escritores importantes 

como Simone de Beauvoir, que como mencionado anteriormente prefaciou La Bâtarde 

(1964), além de Jean Genet, e Maurice Sachs. Logo podemos afirmar em uma aposta 

de produção de ciclo longo, entretanto, a sua ausência nas historiografias literárias 

em conjunto com a composição do sujeito Violette Leduc, bissexual, sem pai 

reconhecido, que escreve abertamente sobre suas angústias e desejos, não se 

encaixa no modelo patriarcal, ela não cumpre o papel social da “mulher”. Assim, há 

uma evidente disputa entre os agentes e instituições dominantes que buscam manter 

a lógica patriarcal, com os sujeitos que subvertem a ordem vigente.  

 

A ambiguidade profunda do universo da arte é o que faz com que, de 
um lado, recém-chegados desprovidos de capital possam impor-se no 
mercado valendo-se dos valores em nome dos quais os dominantes 
acumularam seu capital simbólico (mais ou menos reconvertido depois 
em capital "econômico"); e com que, de outro lado, apenas aqueles 
que sabem contar e compor com as sujeições "econômicas" inscritas 
nessa economia denegada possa colher plenamente os lucros 
simbólicos e mesmo “econômicos" de seus investimentos simbólicos. 
(Ibidem, p. 171) 

 

Leduc se lançou no campo literário, entretanto não seguia todos os pré-

 
17 Pesquisa de Iniciação Científica intitulada “Estudo e levantamento das escritoras francesas 
do século XX e sua recepção crítica no Brasil”, financiada pela Universidade Estadual de 
Londrina, realizada entre agosto de 2018 e julho de 2019, sob orientação da Profª Dr.ª 
Jacicarla Souza da Silva. 
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requisitos para colher plenamente seus lucros simbólicos, tampouco econômicos. A 

escritora assume um papel no campo literário de sujeito dominado, e como enfatiza 

Bourdieu (Idem, p. 181), o campo é constituído pelas lutas entre os dominantes e os 

dominados: “entre os dominantes que pactuam com a continuidade, a identidade, a 

reprodução, e os dominados, os recém-chegados, que tem interesse na 

descontinuidade, na ruptura, na diferença, na revolução.” 

A partir desse entendimento dessa disputa constante, para o sociólogo, outro 

aspecto importante para o êxito na aposta do artista/obra é a criação do artista no 

campo de produção, ou seja, todos os agentes no campo que contribuem para o 

“descobrimento” da produção, bem como da tarefa de consagrar a obra, fazer dela ser 

conhecida e reconhecida. Entretanto neste jogo de disputa que constitui os campos, 

no campo literário essa criação do artista pressupõe que os editores, comerciantes da 

arte, assumam um papel de exploração sobre o artista, ao mesmo tempo que lança-o 

no mercado de bens simbólicos, nesta troca, no caso a editora oferece capital 

simbólico ao autor, além de servir como intermédio entre o artista e o público. Sobre 

a posição dos “descobridores” que acabam “criando os criadores”, no caso os artistas, 

Bourdieu aponta os poderes desses agentes (descobridores, críticos, editores): 

 

Seu capital simbólico está inscrito na relação com os escritores e os 
artistas que ele defende - "um editor", dizia um deles, "e o seu 
catalogo" - e dos quais o próprio valor se define no conjunto das 
relações objetivas que os unem e os opõem aos outros escritores ou 
artistas; na relação com os outros marchands e os outros editores aos 
quais o unem e o opõem relações de concorrência, especialmente 
para a apropriação dos autores e dos artistas; na relação, enfim, com 
os críticos cujos veredictos dependem da relação entre a posição que 
ocupam em seu espaço próprio e a posição do autor e do editor em 
seus espaços respectivos. (Ibidem, p. 194) 

 

Buscando entender a posição ocupada por Violette no campo literário, é 

possível observar que apesar de a escritora possuir um tanto de capital simbólico, 

pela editora, e um tanto de capital social, por estar circulando entre os escritores com 

um certo prestígio já adquiridos, ela não possui capital econômico nem cultural. O 

sociólogo francês (1996) afirma que o grau de dependência ou autonomia do campo 

literário com o campo de poder é variável, entretanto “por mais livres que possam 

estar das sujeições e das solicitações externas, são atravessados pela necessidade 

dos campos englobantes, a do lucro, econômico ou político.” (Ibidem, p. 245).  

Bourdieu aponta a necessidade do lucro, de nossa sociedade capitalista, que 
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transpassa os campos, é importante também ressaltar que o modo de produção 

capitalista é mais lucrativo quando se apropria do modo de exploração e dominação 

patriarcal e racial: “quanto mais sofisticado o método de exploração praticado pelo 

capital, mais profundamente se vale da dominação de gênero de que as mulheres já 

eram, e continuam sendo, vítimas.” (SAFFIOTI, 2015, p. 138). Além disso, Saffioti 

também afirma que não se trata de fenômenos separados, o patriarcado, racismo e 

capitalismo, mas são sistemas de dominação e exploração que se imbricam, se 

costuram em um novelo, um nó. 

Neste sentido, ao analisarmos a trajetória de Leduc no campo literário, 

utilizamos tanto dos conceitos desenvolvidos por Bourdieu quanto por Saffioti. Os 

campos operam no sistema capitalista e o patriarcado influencia as possibilidades de 

possuir capitais.  

Para Bourdieu (1996, p. 292), a trajetória social é uma “série das posições 

sucessivamente ocupadas por um mesmo agente ou por um mesmo grupo de agentes 

em espaços sucessivos”, estas posições possuem valor e sentido em relação ao 

espaço ocupado, das colocações e deslocamentos dentro do campo. No entanto, a 

trajetória, seja de um indivíduo ou de um grupo, se limita há alguns conjuntos de 

possíveis, ou seja, a trajetória depende de alguns fatores como capitais possuídos e 

momento de entrada no campo:  

 

A identidade social encerra um direito determinado aos possíveis. 
Segundo o capital simbólico que lhe é reconhecido em função de sua 
posição, cada escritor (etc.) vê ser-lhe conferido um conjunto 
determinado de possíveis legítimos, ou seja, em um campo 
determinado, uma parte determinada dos possíveis objetivamente 
oferecidos em um momento dado do tempo [...]. A relação objetiva que 
um escritor (etc.) mantém, em cada momento, com o espaço dos 
possíveis depende muito fortemente dos possíveis que lhe são 
estatutariamente conferidos nesses momento, e também de seu 
habitus, que se constituiu originariamente em uma posição que 
implica, ela própria, certo direito aos possíveis. (BOURDIEU, 1996, p. 
294) 

 

Portanto, segundo Bourdieu, existe um conjunto de possibilidades para a 

trajetória do escritor, que depende de sua identidade social, de seus capitais 

possuídos, e conforme vai se agregando mais capitais ao sujeito, como consagração 

de uma obra por exemplo, reconhecimento de pares, entre outros marcadores de 

sucesso ou fracasso, abre possibilidade para outros possíveis.  
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Sobre a trajetória de Leduc, é possível afirmar que ela publicou seu primeiro 

livro com aproximadamente 40 anos, suas primeiras publicações não tiveram sucesso, 

e foi vítima de censura, como apresenta Natalia de Oliveira Gomes: “Após a reunião 

com os editores da Gallimard, quando anunciaram a condição de censura para que 

Ravages fosse publicado, Leduc teve um colapso nervoso. Permaneceu internada, 

com poucos hiatos, de 1956 até 1958.” (2017, p. 61).  

No entanto um dos elementos mais relevantes da censura é que partiu dos 

próprios “amigos” de Violette, escritores, editores que estavam em seu círculo social, 

inclusive a própria Simone de Beauvoir. Gomes enfatiza: 

 

Ravages foi censurado por tratar do amor entre duas adolescentes e 
o problema não estava nas temáticas do primeiro amor e das primeiras 
experiências sexuais, representações banais na literatura, mas nas 
duas adolescentes. Não podemos, nesse sentido, pensar a literatura 
somente enquanto manifestação/criação cultural isolada, livre das 
relações de poder presentes na sociedade. (GOMES, 2017, p. 101-
102) 

 

Neste sentido, vale lembrar que La Bâtarde foi a primeira obra de Leduc pós-

censura, e a obra que conseguiu prestígio do público na época. Há diversas 

passagens que narram o amor entre mulheres, entretanto não é o foco da narrativa, e 

as experiências sexuais são trazidas com uma linguagem quase metafórica: 

 

A mão despiu meu braço, parou perto da veia, em volta do 
sangradouro, fornicou nos desenhos, desceu até o punho, até a ponta 
das unhas, revestiu meu braço com uma grande luva de camurça, caiu 
do meu ombro como um inseto, se segurou nas axilas. Eu estiquei 
meu rosto, ouvia o que meu braço respondia à aventureira. [...] Ela 
beijava aquilo que tinha acariciado [...] O polvo, nas minhas entranhas, 
estremecia. (LEDUC, 1964, p. 101-102, tradução minha)18 

 

Apesar de não ter sido o foco de La Bâtarde (1964), a obra foi classificada como 

literatura lésbica, carregando uma carga negativa, segundo a ideologia patriarcal, que 

contribui para o apagamento, esquecimento e marginalização da obra.  

Retomando a questão dos possíveis, Bourdieu (1996) afirma que quando se há 

 
18 No original: “La main déshabilla mon bras, s’arrêta près de la veine, autor 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’acrocha à l’aisselle. 
Je tendais mon visage, j’écoutais ce que mon bras répondait à l’aventurière. [...] Elle 
embrassait ce qu’elle avait caressé [...] La pieuvre dans mês entrailles frémissait” 
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um espaço dos possíveis isso também implica limitações. No caso de Violette, como 

sua posição inicial no campo literário não foi uma posição de prestígio, considerando 

que suas primeiras publicações tiveram um baixo número de vendas além da censura, 

como comentado anteriormente, é possível afirmar que até o “sucesso” de La Bâtarde, 

Leduc não tinha muitas perspectivas de ocupar posições melhores no campo literário. 

Entretanto, por possuir capital social e simbólico (pela editora), ainda era possível uma 

publicação de sucesso, como ocorreu com La Bâtarde. Por outro lado, os limites para 

esse sucesso estão marcados pelas questões de gênero e patriarcado, onde os temas 

abordados, a autoria, e até mesmo o título foram classificados pela crítica tradicional 

como literatura lésbica, onde é visto como literatura de menor prestígio, não é um 

cânone, não está presente nas historiografias literárias.  

Céline Curiol, escritora francesa, em um podcast19 gravado no Instituto Francês 

da Moda (IFM) intitulado “A propos de Violette Leduc” publicado em 2014 ela traz 

diversos elementos sobre a trajetória de Violette, em especial sobre seu sucesso 

temporário em La Bâtarde e a categorização de sua obra: 

 

Violette Leduc, pode-se dizer, conheceu o sucesso apenas próxima 
dos seus 60 anos, e ainda um sucesso que se dissipou muito rápido. 
Seus escritos foram classificados de forma apressada, sem dúvidas 
pelo fato de uma certa misoginia que reinava no meio literário daquele 
momento. Seus escritos foram classificados como literatura, dentro da 
literatura de autoria feminina, e ainda pior, se posso dizer, dentro da 
categoria de escritoras lésbicas, isso significa que uma vez que se cola 
esta etiqueta, existe bem menos chance que se interessem pelo seu 
trabalho. Então, Violette Leduc se encontra nessas duas categorias 
que podem, sem dúvidas, influenciar no fato de que ela não é tão 
reconhecida. (CURIOL, 2014, 14’23’’-15’10’’, tradução e transcrição 
minha.)20 

 

Bourdieu (1996) defende que é preciso romper com o “fetichismo do nome do 

mestre”, além de romper com a história tradicional da arte. Ao analisar é necessário 

 
19 Disponível em: https://www.ifmparis.fr/en/podcasts/a-propos-de-violette-leduc. Acesso em: 
10 out 2020.  
20 No áudio original: “Violette Leduc, je le dit, n’a connu le succès qu’après ses 60 ans, et 
encore un succès qui se dissipé très rapidement. Ses écrits ont été assez rapidement classé, 
sans doute du fait d’une certe misoginie qui régnait dans le milieu littéraire à cet moment lá. 
Ses écrits ont été classés comme des écriture parmi les écriture de femme, et voir pire, si je 
peut dire, dans la catégorie des écrivains lesbiennes, c’est-a-dire q’une fois qu’on vous accolé 
cette étiquete il y a beaucoup moins de chance qu’on s’intéresse à votre travail. Donc, Violette 
Leduc se retrouvé dans ces deux catégories qui a pu sans doute jouer dans le faite qu’elle ne 
soit pas très reconnu.” 
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considerar a condição social de produção do artista, bem como os agentes que 

determinam o valor da obra. A consagração de uma obra passa por diversas trocas 

entre os mestres ou chefes de escola, entre os artistas e os mecenas, entre os críticos 

e os artistas, um afirma o outro. Até o século XIX quem tinha o monopólio da 

consagração e definição da arte e do artista era a Academia. Após esse período, 

diversas instituições concorrem pela legitimidade artística, pois não há mais uma 

palavra final, papel que antes cabia à Academia. E por fim os artistas devem lutar para 

a consagração de suas obras. 

Entretanto, por mais que as Academias não cumpram mais esse papel 

determinador, como mencionado anteriormente, elas possuem um peso relevante 

dentre os diversos fatores que influenciam na consagração de uma obra e da criação 

de um cânone literário.  

Considerando que Violette tinha o capital social fragilizado (o caso de a censura 

ter vindo deste próprio círculo), um capital simbólico que também não se sustentava 

apenas por ser editada e publicada por uma grande editora, e que ela não possuía 

nem capital cultural e muito menos o econômico. Considerando também sua trajetória 

no campo, seus possíveis e suas limitações. Considerando ainda a lógica de opressão 

patriarcal, Violette Leduc definitivamente não estaria nos cânones literários, não seria 

definida como referência, tampouco representada nas historiografias literárias, pois 

não é de interesse da classe dominante, não cabe neste sistema em que vivemos, 

nem no modo que se estrutura o campo literário.  

Se partimos deste ponto, em que não seria possível a consagração de uma 

obra de um sujeito como Violette, a partir das análises aqui apresentadas, o que nos 

cabe é superar estes sistemas de opressões e explorações, superar o capitalismo, 

racismo e patriarcado e construir um novo campo literário, onde não tenha espaço 

para classes e posições dominantes.  
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SUPERAÇÃO E LIBERTAÇÃO  

 

A superação do patriarcado, para Saffioti, só é possível em conjunto com a 

superação do capitalismo e do racismo, pois eles formam um nó, onde não é possível 

acabar com um sem acabar com o outro, já que vivemos em um só sistema de 

exploração e opressão.  

 

Como separar o patriarcado, o racismo e o capitalismo se, na prática, 
na realidade cotidiana, na luta diária pela sobrevivência, não é 
possível distinguir como independentes, capazes de atuação 
autônoma, estes três sistemas de dominação e exploração que se 
fundiram ao longo da história? (SAFFIOTI, 1987, p. 88) 

 

Portanto, mesmo Violette sendo uma mulher branca, nascida na França, país 

de capitalismo central, a luta pelo seu reconhecimento, entendendo que é necessário 

a superação deste sistema, não é possível sem considerar as outras opressões e 

contradições presentes em nossa sociedade. Como o capitalismo se organiza 

mundialmente, fundido com o racismo e o patriarcado, a superação deste sistema 

deve ser internacional. 

Segundo a pesquisadora Pascale Casanova (2008), diferentemente das 

fronteiras nacionais, o universo literário produz sua própria geografia e suas 

delimitações. Esses territórios são definidos e delimitados pela sua distância estética 

no lugar de “fabricação” e de consagração da literatura. As cidades, onde se 

concentram e se acumulam os recursos literários, tornam-se polos de credibilidade, 

como os bancos centrais. Segundo a autora, a constituição e reconhecimento 

universal de uma capital literária, que além de ser uma cidade para onde convergem 

o maior prestígio e a maior credibilidade literária, resultariam em efeitos reais que 

reproduzem e suscitam essa credibilidade/autoridade. Nesse sentido, uma capital 

literária existe tanto nas representações como na realidade dos efeitos mensuráveis 

que ela produz.  

Em seu livro A República Mundial das Letras, Casanova defende que Paris é 

mais do que uma capital literária, é a própria República Mundial das Letras, além 

simbolizar a Revolução Francesa, o fim da monarquia, o surgimento dos direitos dos 

homens. Imagens que dão uma reputação à França de tolerante aos estrangeiros e 

de ser terra de refúgio político. Paris também é a capital das artes, do luxo e da moda. 
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A liberdade política, elegância e intelectualidade desenham uma configuração única, 

uma combinação histórica e mística, que lhe permitiu inventar e perpetuar a liberdade 

de arte e dos artistas. 

Entretanto, como vimos no capítulo anterior, os campos são relativamente 

independentes e relativamente dependentes, por isso existem diversas contradições 

entre a imagem libertária da França e as reais opressões e explorações que se 

passam no campo literário. 

As desigualdades e hierarquias estruturais no campo literário são passadas 

“despercebidas”, e se constrói a ideia de uma literatura pura, escondendo a violência 

e batalhas literárias. Como se a única representação legítima do universo literário 

fosse de uma internacionalidade reconciliadora, de livre acesso e igual a todos. De 

modo que a literatura e o reconhecimento estivessem inseridos em um universo 

encantado, fora do tempo e do espaço, escapando dos conflitos da história. Sem 

intervenções políticas, econômicas ou sociais (CASANOVA, 2008). 

Ao longo deste trabalho, evidenciamos a trajetória de Leduc no campo literário. 

Além das contradições de gênero, patriarcado e de classe, existe na obra de Violette 

a contradição da pátria. É esperado, a partir da imagem construída da França, que os 

artistas franceses recebam reconhecimento por “herdarem” o capital simbólico de seu 

país. Mas, no caso de Violette, esse capital não lhe foi suficiente e, mesmo o fato de 

publicar suas obras na República Mundial das Letras não resultou em reconhecimento 

literário, pelo contrário, ela teve de passar por diversas batalhas literárias.  

 

Esta determinação da posição de um escritor não tem nada de uma 
banal contextualização nacional: por um lado, a origem nacional (e 
linguística) está relacionada a totalidade da estrutura hierárquica do 
universo literário mundial; e por outro lado, nem todo escritor herda 
da mesma forma de seu passado literário. No entanto, em nome da 
singularidade e originalidade, a crítica literária sempre privilegia uma 
variável que esconde esta relação estrutural. (CASANOVA, 2008, p. 
68 , tradução minha)21 

 

É possível afirmar que Violette, em suas obras, não escondia a relação 

 
21 No original: “Cette détermination de la position d’un écrivain n’a rien d’une banale 
contextualisation nationale : d’une part l’origine nationale (et linguistique) est rapportée à la 
totalité de la structure hiérarchique de l’univers littéraire mondial ; et d’autre part chaque 
écrivain n’hérite pas de la même façon de son passé littéraire. Or, au nom de la singularité et 
de l’originalité, la critique littéraire privilégie toujours une variable qui cache cette relation 
structurelle.” 
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estrutural, e como já pontuado, seu reconhecimento não atendia os interesses da 

classe dominante, nem da classe nem do próprio país, que carrega imagem libertária 

e acolhedora, mas esconde suas opressões.  

O que defendemos aqui é a superação internacional de todo o sistema de 

opressões e explorações, desde um nível mais amplo do sistema patriarcal-racista-

capitalista até os campos, como o campo literário, onde não tenha espaço para 

hierarquia de países, de classe, gênero ou raça. Um mundo sem fronteiras onde todos 

os sujeitos tenham a liberdade e reconhecimento de suas criações, sem prescrições.  

Neste trabalho, apontamos diversos elementos e hipóteses para o 

silenciamento de Violette Leduc, para sua obra não ter sido reconhecida, nem mesmo 

citada nas historiografias literárias. Como tratado no capítulo anterior, existe uma 

disputa pela legitimação da arte dentro do campo literário, e a principal forma de se 

reconhecer a legitimidade de uma obra é transformando-a em um cânon, ou cânone.  

Segundo Ricardo Reis, para questionarmos o processo de canonização é 

preciso partir de alguns pressupostos como, por exemplo, que a linguagem, cultura, 

escrita e literatura trazem consigo uma noção de poder, e questionar este processo é 

também questionar os mecanismos de atuação e perpetuação do poder. O autor 

defende que na cultura ocidental, a escrita e o saber sempre estiveram relacionados 

ao poder, como uma forma de dominação social: 

 

Todo saber é produzido a partir de determinadas condições históricas 
e ideológicas que constituem o solo do qual esse saber emerge. Toda 
interpretação é feita a partir de uma dada posição social, de classe, 
institucional [...] O critério para se questionar um texto literário não 
pode se descurar do fato de que, numa dada circunstancia histórica, 
indivíduos dotados de poder atribuíram o estatuto de literário àquele 
texto (e não a outros), canonizando-o. (REIS, 1992, p.69) 

 

Neste sentido, ainda segundo Reis, vale ressaltar a historicidade do cânon, 

onde surgiu, quem o criou, sujeito pertencente a qual classe social, entre outros 

questionamentos. A origem do termo vem do grego, que significaria “norma” ou “lei”, 

na ascensão do catolicismo, os textos canonizados deveriam “disseminar verdades”. 

Entretanto, o que o pesquisador enfatiza é que desde a criação do cânon ele 

pressupõe uma seleção, e com isso uma exclusão. Seria um conjunto de obras, os 

clássicos, com um valor indisputável.  

Esta noção de cânon, vista sem perspectiva histórica, se imagina como uma 
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cúpula de alto nível que, quase por orientação divina, escolhe algumas obras e 

descarta as outras. As escolhidas são classificadas como universais, atemporais com 

verdades incontestáveis.  

Reis questiona quais seriam os critérios de seleção das obras, e aponta que os 

argumentos seriam em torno do valor estético, sem considerar os elementos externos, 

abstraindo o contexto histórico, da produção e recepção da obra. O pesquisador 

defende ainda que a literatura cumpre um papel social desde seu surgimento, e que 

no final do século XVIII e início do século XIX sua função seria proporcionar uma 

beleza suprema que pudesse ser contemplada a salvo das mazelas do capitalismo. A 

literatura, para o autor, é baseada na ideia individualista, onde coloca o autor 

(posteriormente o crítico) como centro.  

Ao longo do processo a literatura serviria para enaltecer algum tipo de escrita, 

obviamente ligado às elites e desprezando as formas de cultura popular. Portanto a 

escrita e a leitura, para Reis, seriam uma forma de dominação social. 

 

Ao olharmos para as obras canônicas da literatura ocidental 
percebemos de imediato a exclusão de diversos grupos sociais, 
étnicos e sexuais do cânon literário. [...] os do sexo masculino, 
originários das elites e brancos predominam de maneira notória. Há 
poucas mulheres, quase nenhum não-branco e muito provavelmente 
escassos membros dos segmentos menos favorecidos da pirâmide 
social. (REIS, 1992, p. 72-73) 

 

Portanto, o cânon não foi criado para legitimar obras de sujeitos como Violette, 

que não representava as classes dominantes e não seguia os padrões sociais 

impostos, ou seja, ela não era um “exemplo”, não pretendia ser, e seu texto revela 

isso. Entretanto, Reis (1992) afirma que não seria o suficiente que o cânon fosse 

revisado, ou substituído, incluindo obras excluídas, como o da Violette por exemplo, 

assim como Saffioti (2015) afirma que não acabamos com o patriarcado quando uma 

ou outra mulher consegue alguma posição social, é preciso superar este sistema, bem 

como, segundo Reis, também é preciso superar a ideia de cânon, pois só a sua 

existência já é um problema pois é baseada na ordem de poder e dominação social. 

 Como mencionado, escrever é um ato de poder, a problemática presente não 

é pelo poder, mas pela limitação deste. Não se trata de abolir o poder, mas sim de 

coletivizá-lo. Todos os sujeitos deveriam poder, em uma sociedade igualitária. Para 

Saffioti (2015, p. 121): “O que precisa ficar patente é que o poder pode ser 
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democraticamente partilhado, gerando liberdade, como também exercido 

discricionariamente, criando desigualdades”. Assim, mesmo com as contradições 

presentes na ação de escrever, como por exemplo a literatura ter uma tarefa 

fundamental na dominação social, os sujeitos que não “deveriam” escrever, por meio 

desta ação se apropriam do poder. Todavia, não é suficiente que alguns sujeitos 

acessem esse poder:  

 

Empoderar-se equivale, num nível bem expressivo do combate, a 
possuir alternativa(s), sempre na condição de categoria social. O 
empoderamento individual acaba transformando as empoderadas em 
mulheres-álibi, o que joga água no moinho do (neo)liberalismo: se a 
maioria das mulheres não conseguiu uma situação proeminente, a 
responsabilidade é delas, porquanto são pouco inteligentes, não 
lutaram suficientemente, não se dispuseram a suportar os sacrifícios 
que a ascensão social impõe, num mundo a elas hostil. (SAFFIOTI, 
2015, p. 121) 

 

No caso de Violette, a pesquisadora Céline Curiol (2014) afirma que escrever 

para Leduc era razão de ser, e que se não fosse escritora provavelmente seria 

empregada doméstica. A escrita lhe trouxe alternativas, porém, enfatizamos que essa 

opção de ser escritora não se realizou com êxito. Assim, trouxemos, ao longo deste 

trabalho diversos elementos de sua trajetória, e a partir das colocações chegamos a 

alguns pontos: o primeiro é que Violette não seria canonizada, e não porque não era 

boa o suficiente, mas por ser ela mesma; em segundo lugar, porque não adiantaria 

que ela fosse reconhecida, pois reforçaria tanto o patriarcado, como na citação acima, 

como na manutenção do próprio ato de canonizar, que implica em exclusão e 

dominação.  

Curiol também aponta que escrever era necessidade vital para Violette, e que 

ela foi uma mulher pobre com o luxo de escrever sem ter fortuna (2014). Luxo pois 

não era qualquer pessoa que escrevia, mas sem fortuna já que não teve 

reconhecimento, não lhe resultou em capital econômico.  

Considerando que as palavras tem poder, bem como o ato de escrever, ao 

analisarmos o título da obra A Bastarda, é possível afirmar que carrega consigo um 

sentido que vai além do dicionário, traz um juízo de valor, a interpretação pessoal 

depende da subjetividade de cada um, mas para os valores da sociedade é um termo 

pejorativo, segundo a lógica patriarcal. Se no patriarcado a figura do pai está no 

centro, ser bastarda significa não ter pai assumido, ser fruto de uma relação 
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extraconjugal, onde na maioria das vezes não existe o pai, não é visto como algo 

positivo em oposição ao modelo da família tradicional. O título da obra já anuncia a 

ausência do masculino como centro.  

Entretanto não é necessariamente o feminino que está centralizado. Leduc não 

está dentro dos padrões estéticos, não cumpre o “papel social” atribuído às mulheres. 

Apesar de ser consciente de sua condição enquanto mulher e bissexual, a autora não 

se coloca enquanto feminista, não nestes termos, ela não nomeia suas violências, 

mas as descreve em suas obras. Assim, Gomes (2017) afirma que o feminismo de 

Violette seria a práxis.  

Considerando as formulações de Reis (1992), que defende que não basta 

revisar ou adicionar obras e autores nos cânones, mas que devemos mudar nossa 

“maneira de ler”, analisando o contexto histórico, e dialeticamente problematizando a 

própria História. O autor enfatiza que não existe uma dicotomia entre o que está dentro 

e fora do texto, por isso o contexto histórico deve ser o solo, a base, da interpretação. 

Retomando também a pesquisadora Saffioti (1987), que sustenta o argumento da 

necessidade de superar este sistema de exploração e opressão que nos desumaniza 

e dentre as diversas problematizações sobre o silenciamento de Violette em sua 

trajetória e nas historiografias literárias, podemos afirmar que, entendendo a nossa 

realidade como opressora e exploradora, em que existem os dominantes e os 

dominados, seria relevante pensar em uma superação destes modelos, na libertação 

dos oprimidos, na humanização dos sujeitos.  

Sob esta mesma perspectiva, Paulo Freire, Patrono da Educação Brasileira, 

em seu livro A pedagogia do oprimido (2019), afirma que quando constatamos sobre 

o problema da humanização as pessoas também se questionam sobre a possibilidade 

de alternativas, ressaltando que 

 

Ambas, na raiz de sua inconclusão, os inscrevem num permanente 
movimento de busca. Humanização e desumanização, dentro da 
história, num contexto real, concreto, objetivo, são possibilidades dos 
homens como seres inconclusos e conscientes de sua inconclusão. 
(FREIRE, 2019, p.40) 

 

Neste sentido, o educador defende que dentre essas duas possiblidades, 

apenas a da humanização seria a vocação dos homens, entretanto esta humanização 

não se realiza, pois, sua vocação é negada, a partir de violências, injustiças, 

opressões e explorações dos opressores para com os oprimidos. Freire defende ainda 
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que a desumanização também condiciona os homens ao “ser menos”, de forma que 

eles não podem se realizar enquanto seres humanos.  

 

Como distorção do ser mais, o ser menos leva os oprimidos, cedo ou 
tarde, a lutar contra quem os fez menos. E esta luta somente tem 
sentido quando os oprimidos, ao buscarem recuperar sua 
humanidade, que é uma forma de cria-la, não se sentem 
idealistamente opressores, nem se tornam, de fato, opressores dos 
opressores, mas restauradores da humanidade em ambos. (FREIRE, 
2019, p.41) 

 

A partir desta citação, há dois pontos que gostaria de destacar: o primeiro em 

relação ao ser menos, quando Violette é censurada, como mencionado anteriormente, 

por seu próprio circulo social, e até mesmo quando ela é marginalizada das 

historiografias literárias, configura uma imposição de ser menos, sua atuação é 

limitada, a autora não alcança o seu ser mais, pois lhe é negado tanto por indivíduos, 

quanto por instituições, que seguem a lógica patriarcal-racista-capitalista.  

Em segundo lugar, a recuperação da humanidade envolve todos, oprimidos e 

opressores, entendendo a complexidade do nó defendido por Safiotti, o educador 

defende que os oprimidos, quando não têm uma educação libertadora, buscam tornar-

se opressores e que não é suficiente que os oprimidos reconheçam a sua posição: 

 

Vale dizer, pois, que reconhecerem-se limitados pela situação 
concreta de opressão, de que o falso sujeito, o falso “ser pra si”, é o 
opressor, não significa ainda a sua libertação. [...] somente superam a 
contradição em que se acham quando o reconhecerem-se oprimidos 
os engaja na luta por libertar-se. Não basta saberem-se numa relação 
dialética com o opressor [...]. É preciso, enfatizemos, que se 
entreguem à práxis libertadora. (FREIRE, 2019, p.48-49) 

 

Não nos cabe aqui neste trabalho analisar se Violette Leduc tinha apenas o 

entendimento sobre sua condição de oprimida ou se ela se engajou na luta da 

libertação através da práxis autêntica. Porém, a prática literária contribui para a 

transmissão da cultura, segundo Reis (1992), portanto, é relevante destacar que 

mesmo sem sucesso, e com diversos limites, as obras de Violette desempenham um 

papel importante para questionar o status quo da sociedade. A literatura permite que 

os leitores se identifiquem com a história narrada, e no caso de Violette, abre a 

possibilidade de uma categoria social, de mulheres fora do padrão heteronormativo 

se reconhecerem, de questionarem a sua posição de oprimidas na sociedade.  
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Lembrando sempre que não basta se reconhecer, se identificar, diferenciar 

aqueles que são próximos e os que são antagônicos, oprimidos e opressores, é 

necessário o engajamento na luta para superação. Mas estamos todos imersos nesta 

realidade complexa dentro de um sistema de exploração e dominação, e a libertação, 

segundo Freire, não chegará ao acaso, “exige, indiscutivelmente, a emersão dela, a 

volta sobre ela. É por isso que só através da prática autêntica que, não sendo ‘blá-

blá-blá’, nem ativismo, mas ação e reflexão, é possível fazê-lo” (Ibidem, p. 52). 

A literatura nos permite emergir da realidade, estimula a imaginação e o 

processo criativo, neste sentido as contradições sociais inseridas nos textos literários 

podem influenciar no engajamento do sujeito leitor, estimulá-lo a desenvolver sua 

consciência crítica. Freire defende que: 

 

[...] se enfrentará, culturalmente, a cultura da dominação. No primeiro 
momento, por meio da mudança da percepção do mundo opressor por 
parte dos oprimidos; no segundo pela expulsão dos mitos criados e 
desenvolvidos na estrutura opressora e que se preservam como 
espectros míticos, na estrutura nova que surge da transformação 
revolucionária. (FREIRE, 2019, p. 57) 

 

Como pontuado anteriormente, a literatura possibilita e pode influenciar essa 

mudança da percepção da realidade, e a partir disso a “expulsão dos mitos”, que no 

caso do campo literário devemos transformar as estruturas, abolir o cânon e a 

exclusão de obras e artistas, além de outras mudanças necessárias, pois é um 

processo permanente.  

Vale ressaltar que as universidades, segundo Reis (1992), atuam 

significativamente na manutenção do cânon, que está a serviço dos poderosos, ou 

seja, também existe uma disputa nas universidades, mas via de regra o conhecimento 

produzido e reproduzido na Academia serve aos interesses das classes dominantes. 

Segundo Paulo Freire (2019), a educação segue uma lógica bancária, onde 

existe uma contradição entre os educadores e os educandos, sendo os primeiros 

detentores do conhecimento e os educandos “depósitos” que se preenche com estes 

conhecimentos passados dos educadores aos educandos: 

 

Em lugar de comunicar-se, o educador faz “comunicados” e depósitos 
que os educandos, meras incidências, recebem pacientemente, 
memorizam e repetem. Eis aí a concepção “bancária” da educação, 
em que a única margem de ação que se oferece aos educandos é a 
de receberem os depósitos, guarda-los e arquivá-los. (FREIRE, 2019, 
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p. 80-81) 

 

Portanto, Freire defende a construção da pedagogia do oprimido, onde não se 

pode seguir esta lógica bancária, mas construir uma educação libertadora para 

superarmos este sistema de opressão e exploração. Características da concepção 

bancária da educação: 

 

a) O educador é o que educa; os educandos, os que são 
educados; 
b) O educador é o que sabe; os educandos os que não sabem; 
c) O educador é o que pensa; os educandos, os pensados; 
d) O educador é o que diz a palavra; os educandos, os que a 
escutam docilmente; 
e) O educador é o que disciplina; os educandos os disciplinados; 
f) O educador é o que opta e prescreve sua opção; os educandos, 
os que seguem a prescrição; 
g) O educador é o que atua; os educandos, os que têm a ilusão de 
que atuam, na atuação do educador; 
h) O educador escolhe o conteúdo programático; os educandos, 
jamais ouvidos nesta escolha, se acomodam a ele; 
i) O educador identifica a autoridade do saber com sua autoridade 
funcional, que opõe antagonicamente à liberdade dos educandos, 
estes devem adaptar-se às determinações daquele; 
j) O educador, finalmente, é o sujeito do processo; os educandos, 
meros objetos. (FREIRE, 2019, p. 82-83) 

 

Neste sentido tanto a manutenção do cânon, reforçada pelas universidades, 

quanto a educação bancária são formas de dominação social. Por elas se 

relacionarem, tendo um espaço em comum – a universidade – a pedagogia de Freire 

pode ser aplicada no sentido de superação do cânon e possibilitando a humanização 

de sujeitos historicamente marginalizados, sendo a saída para a libertação dos 

oprimidos. A educação bancária é uma dimensão da chamada “cultura do silêncio” 

imposta pela dominação e exploração, o cânon também pode ser considerado parte 

desta cultura, pois como mencionado anteriormente, ele pressupõe exclusão, escolhe 

quais obras trazem consigo as “verdades incontestáveis”, dando voz apenas para uma 

classe social.  

Portanto, para a superação, no que tange o cânon, Reis (1992) defende criar 

uma nova “maneira de ler” baseada no contexto histórico, bem como Paulo Freire 

(2019, p. 98) defende que a educação libertadora, “ao contrário daquela que é prática 

da dominação, implica a negação do homem abstrato, isolado, solto, desligado do 

mundo, assim como também a negação do mundo como uma realidade ausente dos 
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homens”. Por isso a importância de uma análise material da realidade, para então 

incidirmos com transformações estruturais. Ainda sobre a educação libertadora, Freire 

(2019, p. 101) afirma que “na medida em que, servindo à libertação, se funda na 

criatividade e estimula a reflexão e a ação verdadeiras dos homens sobre a realidade, 

[...] como seres que não podem autenticar-se fora da busca e da transformação 

criadora.” 

O educador enfatiza que é na busca, na práxis autêntica e libertadora, da ação 

e reflexão, que transformamos o mundo. Por meio da humanização e do diálogo, sobre 

este último, que implica dizer a palavra. Freire defende que é através da palavra que 

mudamos a nossa realidade, de um diálogo construído coletivamente pela práxis 

libertadora, e que deve ser um direito de todos, não um privilégio de alguns.  

Então que nos engajemos na luta pela libertação, sabendo que é um processo 

permanente de busca, e que através da educação libertadora possamos transformar 

radicalmente a sociedade, superar todos os modelos de dominação e exploração, 

seguir a nossa vocação de humanização, sendo sujeitos de nossa própria história. “A 

opressão, que é um controle esmagador, é necrófila. Nutre-se do amor à morte e não 

do amor à vida” (Ibidem, p.90).  
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CONCLUSÃO 

 

Buscando compreender o silenciamento de Violette Leduc nas historiografias 

literárias, a partir de sua obra de mais sucesso - A Bastarda -, com o objetivo de 

resgatar obras de autoria feminina sob o ponto de vista histórico e social, esta 

pesquisa se construiu de forma dialética entre o micro e subjetivo, a trajetória de 

Leduc, e o macro e objetivo, as estruturas de opressões e explorações da nossa 

sociedade.  

Entendendo o patriarcado como construção histórica, onde se estabelece uma 

ordem de gênero, sendo o homem superior a mulher em todos os sentidos, e que 

existe uma divisão sexual do trabalho, e determinadas tarefas são “femininas” e outras 

“masculinas”. Pode-se afirmar que a escrita não foi proibida às mulheres, entretanto 

sua prática era quase exclusivamente masculina, ao analisarmos a história, podemos 

notar que o acesso à educação não comtemplava as mulheres, e recentemente se 

conquistou alguns direitos como a paridade de currículos entre os gêneros.  

A partir das conquistas da luta feminista, as mulheres ocuparam mais espaços 

masculinos, mas, segundo Saffioti (2015), as estruturas patriarcais continuam mesmo 

quando as mulheres conseguem ocupar posições sociais de prestígio. Neste sentido 

esta pesquisa não buscou o empoderamento apenas de Violette, mas de toda uma 

categoria social representada por ela.  

Sobre a sua marginalização, concluímos que se dá por diversos elementos, 

como gênero, sexualidade, título e conteúdo da obra que se relacionam com o sistema 

no qual estamos inseridos, que é patriarcal-racista-capitalista. Neste sistema de 

opressões e explorações em que vivemos, está evidente a existência de dominantes 

e dominados. No caso de Violette sua obra não se encaixava no padrão 

heteronormativo e patriarcal. 

Ao analisarmos sob a perspectiva de Bourdieu (1996), em seu conceito de 

campo literário, também concluímos que a obra de Violette não atendia aos interesses 

das classes dominantes. Neste campo, que é relativamente dependente e 

independente dos outros campos, se articulam diversos tipos de poder. Esses 

poderes, que seriam os capitais econômico, simbólico, social e cultural, determinam a 

posição dos sujeitos no campo literário. A principal contradição presente neste campo 

é o reconhecimento e definição do que é a arte legítima.  
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A partir dos conceitos desenvolvidos por Bourdieu, analisamos que Violette foi 

uma aposta de ciclo longo, pela editora Gallimard, que lhe dava capital simbólico. Seu 

círculo social, em que nomes importantes estavam presentes, como Simone de 

Beauvoir, Albert Camus, Sartre, Maurice Sachs, lhe proporcionava capital social. Já 

os capitais econômico e cultural, Violette não os possuía.  

Apesar de possuir alguns capitais, a escritora não tinha os pré-requisitos para 

obter um reconhecimento, tinha suas possibilidades limitadas pelo sistema de 

opressão e dominação. Em sua trajetória sofreu censura pelo seu próprio circulo 

social, que fragilizou esse capital que até então ela possuía. Foi categorizada como 

literatura lésbica, que segundo a crítica tradicional baseada no patriarcado, era 

considerada como literatura menor.  

Portanto Violette Leduc não seria reconhecida nem receberia prestígio, pois 

não atendia as expectativas da sociedade patriarcal-racista-capitalista, nem no âmbito 

mais geral de sua vida, nem em sua trajetória literária. 

É importante destacar que apesar de Leduc ser francesa e publicar em Paris, 

considerada a República Mundial das Letras, ela não teve reconhecimento, sendo um 

exemplo da contradição na imagem que se é construída da França, como paraíso dos 

artistas, ocultando as batalhas ali presentes.  

Outro elemento importante que analisamos acerca da marginalização da 

escritora, foi o conceito de cânone literário que, segundo Reis (1992), é um 

instrumento de dominação social, onde alguns sujeitos, ligados às classes 

dominantes, escolhe as obras que merecem ser canonizadas, sem perspectiva 

histórica das obras e que serve para manter a ordem social, favorecendo os 

opressores. Vale ressaltar que quando há uma seleção, implica em exclusão, e 

historicamente as mulheres, negros, e outras “minorias” sociais foram excluídas.  

O pesquisador aponta que não basta incluir Violette ou outros sujeitos 

historicamente marginalizados no cânone, mas que devemos abolir a prática de 

canonizar, e construir uma nova “maneira de ler” que se baseie no contexto histórico. 

Já Saffioti (2015), com uma perspectiva semelhante, defende que não basta 

empoderar apenas uma mulher, pois isso não acaba com o patriarcado, é preciso 

superar este complexo sistema de opressão e exploração. 

Entendendo que este sistema patriarcal-racista-capitalista se organiza 

mundialmente, o caso de Violette não é isolado, e uma vez que vivemos neste mundo 

onde há oprimidos e opressores, a superação deste modelo de exploração e 



41 

dominação é uma necessidade e deve ser internacional. 

Segundo Paulo Freire (2019), nesta realidade os oprimidos são 

desumanizados, lhe tiram a vocação de ser mais e lhe impõem o ser menos. Segundo 

o educador, não basta o oprimido se reconhecer nesta posição social, é necessário o 

engajamento na luta por libertação através da práxis autêntica. Para o autor, a 

construção de uma educação libertadora é o caminho para a superação deste 

sistema. 

Considerando o conceito de Freire acerca de concepção bancária da 

educação, reproduzido nas instituições educacionais e relacionando com o papel da 

universidade na manutenção do cânon, é relevante que as universidades também se 

transformem a partir da educação libertadora. Possibilitando, portanto, a humanização 

de todos os sujeitos, se apoiando em uma análise histórica, material e dialética, 

através da ação e reflexão, em um processo de busca permanente pela libertação.  

Sob esta perspectiva, defendemos o engajamento na luta coletiva para 

transformação social. Onde sujeitos como Violette Leduc, ou qualquer outro possam 

ser reconhecidos por seu trabalho, respeitados e livres.  
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