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RESUMO

Este trabalho tem como objetivo estudar a escrita autoficcional de Caio Fernando Abreu
(1948-1996) segundo as concepções, respectivamente, dos teóricos franceses Serge
Doubrovsky e Vincent Colonna, destacando-a e diferenciando-a de uma escrita
pretensamente autobiográfica, segundo a concepção do também francês Philippe
Lejeune. Se para Doubrovsky a escrita autoficcional é identificável pela condição do
homonimato entre autor-narrador-personagem, para Colonna tal condição não se faz
necessária para a identificação dessa escrita. Desse modo, no caso da autoficção
segundo Colonna, para identificação da autoficção de Caio F., propõe-se o critério da
sobreposição de textos com base nos “paratextos” genettianos. Procura-se, assim,
estabelecer as bases diferenciais de uma escrita autoficcional que congrega em sua
estrutura fatos reais e ficcionais elaborados pela linguagem, em contraposição a uma
escrita dita autobiográfica baseada num pretenso pacto de verdade, entendendo ser a
autoficção a forma de escrita amplamente praticada por Caio F. Para demonstração
dessa escrita autoficcional, promove-se a análise e interpretação de textos significativos
de Caio F., neles identificando as estruturas que os tornam autênticas autoficções.

Palavras-chave: Autoficção; autobiografia; literatura brasileira contemporânea; Caio
Fernando Abreu; gênero literário: romance, conto e crônica; correspondência epistolar.

ABSTRACT

This work aims to study the autofictional writings of Caio Fernando Abreu (1948-1996)
according to the French scholars Serge Doubrovsky and Vincent Colonna, emphasizing
and differentiating it from a supposedly autobiographic writing and also according to
Philippe Lejeune. If, according to Doubrovsky, autofictional writing is recognizable by
the requisite of homonimity author-narrator-character, to Colonna such requirement is
not necessary. According to the latter, to identify Caio F.’s autofiction, one must adopt
the criteria of superposition of texts, based on Genet’s concept of “paratext”.
Therefore, our goal is to establish the differential basis of an autofictional writing
which creates in its structures of real and fictional facts elaborated by the language, as
opposed to a writing considered autobiographic based on a intended pact of truth.
Consequently, autofiction is the way of writing widely practiced by Caio F. In order to
demonstrate this autofictional writing, we analyse and interprete Caio’s most important
texts, identifying in them the structures that make them genuine autofictions.

Keywords: Autofiction; autobiography; Brazilian contemporary literature; Caio
Fernando Abreu; literary genre: novel, short stories and chronicles; letters and
correspondence.

RÉSUMÉ

Ce travail a comme objectif d’étudier l’écriture autofictionnelle de l’écrivain brésilien
Caio Fernando Abreu (1948-1996) selon les conceptions respectives des théoriciens
français Serge Doubrovsky et Vincent Colonna, tout en la détachant et en la
différenciant d’une écriture supposée autobiographique, selon la conception de
Philippe Lejeune. Si chez Doubrovsky l’écriture autoficcionnelle est identifiée par la
condition de l’homonymat entre l’auteur-narrateur-personnage, chez Colonna cette
condition n’est pas necessaire. De cette façon, dans le cas de Colonna, pour
l’identification de l’autofiction de Caio F., on propose le critère de la surperposition de
textes basé sur les “paratextes” genettiens. On cherche, ainsi, à établir les bases
différentielles d’une écriture autofictionnelle qui réunit dans sa structure des faits à la
fois réels et fictionnels élaborés par le langage, à l’opposé de l’écriture dite
autobiographique basée sur le prétendu pacte de vérité, tenant l’autofiction comme la
forme d’écriture largement pratiquée par Caio F. Pour la démonstration de cette
écriture autofictionnelle, on présente l’analyse et l’interprétation des textes les plus
significatifs de Caio F., en identifiant les structures qui en font d’autenthiques
autofictions.

Mots-clé : Autofiction ; autobiographie ; littérature brésilienne contemporaine ; Caio
Fernando Abreu ; genres littéraires : roman, contes et chronique ; correspondance
épistolaire.

“Não escrevo senão sobre o que conheço
profundamente. Meus livros me perseguem durante
muito tempo. Nunca tive nada a não ser a bagagem de
minhas experiências.”
(Caio Fernando Abreu)
“Impression que mes livres sont vivants tandis
que moi mort j’y ai fait passer toute ma vie.”
(Hervé Guibert)
Caio, aquele bilhetinho que certa vez comecei a
lhe escrever demorou tanto a ser escrito, que acabou
resultando neste trabalho. Receba-o, assim, com o
carinho de sempre, onde quer que você esteja.
Nelson
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