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RESUMO  

Segundo Ítalo Moriconi, um “traço marcante na ficção mais recente é a presença 
autobiográfica real do autor empírico em textos que por outro lado são ficcionais” (apud 
KLINGER, 2012, p. 10).  Tal texto, batizado em 1977 por Serge Doubrovsky como 
autoficção, constitui um espaço híbrido entre a autobiografia clássica (conceituada por 
Philippe Lejeune em seu Pacto autobiográfico) e a ficção. Lejeune, ao definir os moldes 
nos quais a autobiografia seria aceita, deixou lacunas que foram preenchidas por 
Doubrovsky com a combinação entre o pacto romanesco e rastros autobiográficos do 
autor em um texto híbrido, no qual o referencial e o ficcional se misturam. Percebida 
desde sempre na literatura, há um momento em que a análise e a discussão da 
autoficcionalidade em um texto se tornam pertinentes pelos pontos de vista literário, 
estético e histórico. Em geral, colocar-se no texto faz do autor uma espécie de 
perfomancer da verdade e da ficção, moldando sua vida como demiurgo de si mesmo. 
Assim, ele tem o poder de compensar falhas e faltas, perdoar erros, voltar ao passado e 
mudá-lo, fazendo o que, pelo pacto autobiográfico, é impossível na autobiografia. Nota-
se, também, que essas escritas do eu são mais frequentes nas literaturas ligadas a 
minorias étnicas e sexuais (SANTIAGO, 2002, p. 35-6). Desta forma, este minicurso 
propõe a discussão de textos autoficcionais de Caio Fernando Abreu, Michel Laub, 
Conceição Evaristo e Noemi Jaffe, no qual Caio Fernando usará de suas experiências 
para a sua escrita, Laub de sua memória, Conceição de suas tradições e Noemi de seus 
traumas. Lidaremos com os conceitos de narrador, autobiografia, ficção, memória e 
compensação do real. Além desses, abordaremos o termo criado por Conceição Evaristo 
para designar seus textos e ligá-los à tradição cultural na qual estão enraizados: 
escrevivências. Nos três autores há de se notar a primazia do ficcional sobre o 
autobiográfico, porém sempre mantendo este à vista, gerando, assim, um texto no qual 
real e ficcional se tornam discutíveis. Para isso, contaremos com o suporte teórico de 
Philippe Lejeune, Serge Doubrovsky, Vincent Colonna, Philippe Gasparini, Silviano 
Santiago e Diana Klinger. Ver-se-á que a autoficção possibilita uma nova forma de ver a 
vida e a ficção, ao mesmo tempo em que faz com que o texto seja um metatexto, visto 
que coloca em discussão sua própria essência, instaurando a ficção ao passo que a 
revela.  
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