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RESUMO: A autoficção é uma tendência na literatura, inclusive no Brasil. No cenário 
autoficcional brasileiro, destaca-se o romance recentemente publicado, Divórcio (2013), de 
Ricardo Lísias, que trata sobre o fim traumático do seu casamento de quatro meses com uma 
famosa jornalista de São Paulo. O narrador, autor e personagem, que possuem uma identidade 
onomástica, cria uma narrativa estrutura é híbrida, na qual há um jogo de contradições, próprio 
da autoficção, que confunde o leitor. Neste sentido, o presente volta-se para a compreensão da 
reconfiguração autoral na literatura, investigando quais os artifícios utilizados para a criação do 
universo autoficcional. Para determinado fim, utilizar-se-á a metodologia bibliográfica, tendo o 
suporte de teóricos como Philippe Lejeune, para compreendermos a obra autobiográfica e 
diferenciá-la do gênero de estudo em questão; as considerações do “pai da autoficção”, Serge 

Doubrovsky; as postulações sobre as diferentes tipologias autoficcionais, propostas por Vincent 
Colona; a também classificação sobre os tipos de enunciação autobiográfica de Philippe 
Gasparini; os estudos sobre a “escrita do eu”, de Diana Klinger; dentre outros estudos teóricos.  
Palavras-chave: Autoficção. Reconfiguração autoral. Narrativa contemporânea. 
 

Introdução 

Vive-se um tempo em que predomina o interesse pela intimidade alheia. Na 

mídia televisiva, por exemplo, há um aumento da audiência à realities shows, em um 

processo de espetacularização da intimidade jamais visto. A realidade, muitas vezes 

encenada e relativizada, recebe cada vez mais a atenção do público. Esse interesse pelo 

outro e por sua vida, também chega a Literatura, crescendo a quantidade de publicações 

autobiográficas, de cartas editadas, memórias e entrevistas. Neste contexto, surge um 

novo gênero, que tornou-se uma das principais tendências literárias da pós-

modernidade: a autoficção. 

O termo autofiction tem origem francesa, criado pelo professor e escritor Serge 

Doubrovsky, ao publicar o conceito de autoficção na capa do seu romance Fils, em 
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1977. Objetivava exemplificar, na prática, o que viria a ser um romance autoficcional, 

diferenciando-o dos romances autobiográficos, a partir de estudos do seu 

contemporâneo Philippe Lejeune. 

No cenário da ficção brasileira contemporânea, há um contingente significativo 

de escritas em primeira pessoa, que retomam, de certo modo, a figura extratextual do 

autor. Recentemente publicado no Brasil, o romance autoficcional  Divórcio (2013), de 

Ricardo Lísias, também causou discussões e polêmicas, por tratar de um trauma recente 

da vida do autor: seu casamento de quatro meses foi arruinado pelas confissões escritas, 

em um diário, por sua cônjuge. Após a separação, a então ex-esposa tentou embargar a 

publicação do livro, acarretando em um processo judicial. 

Ricardo Lísias, que possui uma identidade onomástica com o narrador-

personagem do romance, utiliza biografemas que permitem a construção de um jogo 

entre a realidade e ficção. Nessa perspectiva, essa pesquisa volta-se para estudo da 

reconfiguração do autor e sua materialidade literária, além de apresentar as diversas 

representações do gênero autoficcional e questionar-se acerca dos limites da autoficção. 

Autoficção: diferentes pontos de vista 

O termo autoficcção não é novidade nos estudos críticos e literários. No entanto, 

o que se percebe é que este vem sendo utilizado de uma forma arbitrária, sem a devida 

problematização que reporta (HIDALGO, 2013). Assim, para iniciar a discussão acerca 

desta temática, é necessário, primeiramente, retornar ao ideário filosófico da década de 

1970, a idade de ouro da teoria cultural. 

Neste ínterim, Foucault (1992), em O que é um autor? levanta a 

problematização do sujeito, ao evidenciar que o autor surge como uma categoria de 

invenção histórica, oriunda do momento no qual irrompem as noções de burguesia, 

capitalismo, propriedade privada e lucro. E, por consequência, a individualidade. 

A noção de autor constitui o momento forte de individualização na 
história das ideias, dos conhecimentos, das literaturas, na história da 
filosofia também, e na das ciências. Mesmo hoje, quando se faz a 
história de um conceito, de um gênero literário ou de um tipo de 
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filosofia, creio que tais unidades continuam a ser consideradas como 
recortes relativamente fracos, secundários e sobrepostos em relação à 
unidade primeira, sólida e fundamental, que é a do autor e da obra. 
(FOUCAULT, 1992, p. 33) 
 

Assim, nesse contexto de apropriação de valores, conhecimentos e objetos, a 

noção de propriedade privada, fruto do capitalismo, transforma o autor em um sujeito 

proprietário que possui o livro como seu artefato; em um nome produzido em um 

momento histórico em que não há mais espaço para o anonimato, uma vez que passa a 

possuir direitos autorais sobre a sua produção. 

Os textos, os livros, os discursos começaram efetivamente a ter 
autores (outros que não personagens míticas ou figuras sacralizadas e 
sacralizantes) na medida em que o autor se tornou passível de ser 
punido, isto é, na medida em que os discursos se tornaram 
transgressores. Na nossa cultura (e, sem dúvida, em muitas outras), o 
discurso não era, na sua origem, um produto, uma coisa, um bem; era 
essencialmente um ato – um ato colocado no campo bipolar do 
sagrado e do profano, do lícito e do ilícito, do religioso e do blasfemo. 
Historicamente, foi um gesto carregado de riscos antes de ser um bem 
preso num circuito de propriedades. (FOUCAULT, 1992, p. 47) 
 

Para Foucault, a morte do autor é concepção de que esse é apenas um vocábulo 

criado para produzir efeitos demarcados, para exercer uma determinada função. Uma 

invenção histórica, não um sujeito absoluto, que é “característica do modo de existência, 

de circulação e de alguns discursos no interior de uma sociedade”. 

Barthes (2004), neste mesmo ideário filosófico, ratifica que o autor é uma figura 

moderna, produzida pela sociedade, que com a chegada da ideologia capitalista, 

descobriu o prestígio do individualismo. No entanto, mesmo reconhecendo a 

importância do autor, afasta a sua figura para chamar a atenção para a linguagem e a 

impessoalidade da escrita. 

Apesar do império do autor ser ainda muito poderoso (a nova crítica 
muitas vezes não fez mais do que consolidá-lo), é sabido que há muito 
certos escritores vem tentando abalá-lo. Na França, Mallarmé, sem 
dúvida o primeiro, viu e previu em toda a sua amplitude a necessidade 
de colocar a própria linguagem no lugar daquele que era até então 
considerado seu proprietário; para ele, como para nós, é a linguagem 
que fala, não o autor. (BARTHES, 2004, p. 59) 
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Assim, neste viés de problematização do autor, surge uma nova maneira de 

percebê-lo no texto literário, vertente proposta pelo escritor e professor francês Serge 

Doubrovsky, a qual insere o discurso do “eu” no texto, entrelaçando os gêneros 

referencial e ficcional, intitulada de autoficção. 

No contexto de nascimento do termo autoficção, faz-se necessário, 

primeiramente, compreender as contribuições de outro grande teórico, Philippe Lejeune. 

Na contramão do que defendiam, tanto os formalistas russos quanto os estruturalistas, ─ 

ao excluírem a figura autoral e a desconsiderarem como literatura textos que operam 

numa linha tênue entre ficção e não-fição ─ Lejeune acreditava na necessidade de um 

estudo voltado para a autobiografia, desprestigiada no cenário literário, mas muito 

popular em seu país de origem, a França. 

Lejeune acredita que há um contrato de leitura, um pacto autobiográfico, entre o 

autor e o leitor, em que consiste nos princípios de verdade e identidade entre autor, 

narrador e protagonista. Tais estudos causaram muita polêmica no campo da Teoria 

Literária, no entanto, revalorizaram a autobiografia e incitaram a repensar o papel do 

autor no texto literário. 

Deste modo, ao pensar criticamente sobre os estudos autobiográficos postulados 

por Lejeune, Doubrovsky publica o romance, Fils, que teve como principal objetivo 

exemplificar o que viria a ser a autoficção. 

Autobiografia? Não, esse é um privilégio reservado aos importantes 
desse mundo, ao fim de suas vidas, e em belo estilo. Ficção, de 
acontecimentos e fatos estritamente reais; se se quiser, autoficção, por 
ter confiado a linguagem de uma aventura à aventura da linguagem, 
fora da sabedoria e fora da sintaxe do romance, tradicional ou novo. 
Encontro, fios de palavras, aliterações, assonâncias, dissonâncias, 
escrita de antes ou de depois da literatura, concreta, como se diz em 
música. Ou ainda: autoficção, pacientemente onanista, que espera 
agora compartilhar seu prazer. (DOUBROVSKY, 1977, capa). 
 

A autoficção é escrita no tempo presente, engajando diretamente o leitor nas 

obsessões históricas do autor e deve ser lida como romance, mesmo que exista uma 
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unidade entre o autor, narrador e personagem, uma vez que aquele quem a escreve 

possui a liberdade de criar ou recriar episódios de sua vida. Doubrovsky (2011) ratifica 

que narração não é apenas uma reprodução da vida do autor, mas sua recriação através 

das palavras, na qual é possível aventurar-se com a linguagem. 

A escrita autoficcional abole a estrutura narrativa linear, rompe com a 
sintaxe clássica, substituindo-a por um encadeamento de palavras por 
consonância, assonância ou dissonância; a frase é sempre guiada, 
construída, em uma sucessão de parônimos, vírgulas, pontos, espaços 
vazios, eventual desaparecimento de toda sintaxe, associações de 
palavras como as associações livres existentes na Psicanálise. A 
escrita tenta traduzir a fragmentação, a quebra do eu, a 
impossibilidade de encontrá-lo numa bela unidade harmoniosa. Nesse 
surgimento inesperado de palavras e de pensamentos desconexos 
revela-se uma alteridade fundamental do sujeito ao longo do tempo 
(DOUBROVSKY, 2011, p. 26). 
 

Comungando das idéias de Doubrovsky, Philippe Vilain (2009) também acredita 

que a criação autoficcional inicia com os dados da vida do autor, mas que são tomados 

por uma visão subjetiva no momento da escrita, fazendo com que a fidelidade ao real se 

dilua na produção autoficcional, dando espaço a interpretação de quem viveu. Para o 

autor, a matéria primordial nesse tipo de escrita, a vida de uma pessoa real, jamais é 

percebida como um todo contínuo e palpável, mas sim, fragmentos, cenas e emoções 

fluídas. 

Vilain (2009) assevera que as resignificações das memórias do autor só são 

possíveis através da escrita, quando reinterpreta suas lembranças e reflete sobre a sua 

própria vida. O discurso se sobrepõe à narrativa cronológica dos fatos, uma vez que 

cada autor possui seu modo próprio de organizar a sua história, o que caracteriza o texto 

autoficcional.  

Philippe Gasparini (2008) outro importante estudioso da temática, acredita que a 

autoficção nutre o questionamento sobre os limites da Literatura, no que tange as noções 

do factual e ficcional, questionando-se esta expressão é algo tipicamente pós-moderno. 

Além disso, classifica os tipos de ficcionalização presentes em um romance 

autoficcional, a inconsciente ─ na qual há modificações nos fatos por esquecimento ou 
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falhas do autor; e a voluntária ─ na qual há intenção do autor de reelaborar o que foi 

vivido. 

Gasparini também ratifica: os autores autoficcionais não almejam justificar ou 

serem fidedignos a realidade. Ao contrário, pretendem, no processo da escrita, se 

questionar e interpretar as lembranças vividas. Assim, acredita que atualmente, a escrita 

de si tornou-se não só tolerada, mas também, valorizada. 

Considerando a escrita autoficcional como uma representante da pós-

modernidade, marcada por um cenário de ambigüidades, fragmentação e incertezas, 

Diana Klinger (2007) retoma as ideias de Gasparini para diferenciar dois tipos de 

escritas de si: o romance autobiográfico e a autoficcção. No primeiro, predominam 

relações de verossimilhança, no qual o leitor percebe características comuns entre o 

autor, o narrador e o personagem do texto. Já no segundo, há uma corrosão da 

verossimilhança, suscitando dúvidas ao leitor. 

Vicent Colona (2004) propôs, em sua tese de doutorado, uma tipologia de 

autoficções, classificando-a em quatro tipos: fantástica, espetacular, intrusiva e 

biográfica. Na autoficção fantástica, o autor se coloca como herói de sua narrativa, mas 

transforma sua existência em uma história irreal. Assim, o autor não é somente um 

personagem, mas também, um objetivo estético. Na espetacular, o autor tende a 

interpretar a sua vida, como um observador. Não há uma necessidade de 

verossimilhança, o que realmente importa são as suas impressões sobre si mesmo. 

Na autoficção intrusiva, o autor se vale de seu narrador-personagem para 

comentar os acontecimentos de sua vida, como uma voz paralela à história, conduzindo 

a narrativa através de um jogo de linguagem. Por fim, tem-se a autoficção biográfica, o 

escritor é sempre o herói da sua própria história, mas há uma maior preocupação em 

buscar a verossimilhança, tentando provar o que está escrito através de nomes, datas e 

descrições, tipologia na qual, insere-se o nosso objeto de estudo, o livro Divórcio, de 

Ricardo Lísias. 
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A escrita autoficcional em Divórcio, de Ricardo Lísias 

Indicado pela Revista Grata como um dos novos nomes da literatura brasileira 

contemporânea, Ricardo Lísias, em Divórcio (2013), trata sobre o fim traumático do seu 

casamento de quatro meses com uma famosa jornalista de São Paulo. O final do 

relacionamento ocorreu devido ao encontro acidental do diário da (agora) ex-mulher, 

que o escrevia enquanto o marido dormia.  

Lembrei-me de uma conta que precisava pagar naquele dia. Abri a 
gaveta da minha ex-mulher e vi o boleto no meio de um caderno. Li 
uma frase e minhas pernas perderam a força. Sentei no lado dela da 
cama e por um instante lutei contra mim mesmo para tomar a decisão 
mais difícil da minha vida. Resolvi por fim ler o diário da primeira à 
última linha de uma só vez. (LÍSIAS, 2013, p. 25). 
 

O personagem Ricardo Lísias inicia a narrativa em carne viva. Após quatro 

noites sem dormir, ainda sente-se sufocar tal como a capa do livro. Pois desde que 

encontrara o diário de sua ex-mulher, o qual continha relatos de seus pensamentos mais 

obscuros e sinceros em relação ao marido, como também percepções e até mesmo 

orgulho das relações extraconjugais, o narrador experimenta a angustiante sensação 

sufocamento. Surpreso e decepcionado, o narrador sai de casa, tira uma cópia do diário 

e muda-se para o cafofo, local onde seus móveis e livros foram “depositados” logo após 

o casamento. 

O relato segue por meio da fala do próprio Lísias, como também, por meio de 

anotações, e-mails trocados com o advogado do processo do divórcio, fragmentos do 

diário da ex-esposa e fotos da infância do autor. Ao longo das páginas, Ricardo conta 

sobre a recuperação da sua pele, perdida após o impacto sofrido ao ler do diário. A 

princípio faz caminhadas noturnas, aspecto que, de alguma forma, o faz retornar a vida 

e a rotina. Assim, os capítulos do livro são intitulados em quilômetros, quinze no total, 

remetendo-se a distância total da Corrida de São Silvestre, que o 

autor/narrador/personagem participa ao término do livro. 

O romance é impactante, forte e, até mesmo, cruel. O narrador não poupa o 

leitor de nenhum detalhe e se apoia em repetições cíclicas que constroem o livro no 
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intuito de ratificar a veracidade do que está sendo exposto. A narrativa é não linear, na 

qual são intercalados fatos sem ordem temporal, com revelações sobre o seu passado; 

críticas severas ao comportamento dos jornalistas; suas impressões sobre o divórcio e 

situações cotidianas. Segundo Faedrich (2014, pg 132), a estrutura desordenada e não 

linear da narrativa é reflexo do caos interno de um protagonista agônico. 

A fragmentação e ausência de linearidade perpassam todo o texto. A voz 

narrativa é instável e se apresenta, por vezes, como um narrador autodiegético que relata 

as suas experiências pessoais — “Aconteceu, não é ficção” (LÍSIAS, 2013, p. 161); e 

em outras, exterioriza a sua consciência sobre a ficcionalidade — “Não aconteceu nada: 

ela não escreveu esse diário [...] é só um conto” (LÍSIAS, 2013, p. 153). 

O enredo constrói-se a partir de uma reconstrução da memória através das 

anotações de um personagem confuso e à beira de colapso emocional. Assim, a 

narrativa intercala partes datadas do diário da ex-mulher, que aparecem repetidamente, 

com informações acrescentadas; a reflexão do autor durante a construção do livro 

Divórcio e sua necessidade de finalizar O céu dos suicidas, publicado em 2012; os e-

mails repletos de sarcasmos como o advogado do divórcio; e fotos antigas de sua 

infância. 

Com uma identidade onomástica entre autor, narrador e protagonista, Ricardo 

Lísias ratifica tudo que escreve ao apresentar biografemas. Utiliza fotos de sua infância, 

menções a outras obras, referências a sua profissão, cidade onde mora e gostos pessoais 

que podem ser corroborados a partir de acessos às suas redes sociais. Aspectos 

utilizados para dar veracidade à história narrada. No entanto, há vários elementos que 

também confundem o leitor como a constante afirmação e negação sobre a veracidade 

dos fatos ali expostos. Desta forma, o autor cria um jogo de contradições próprio da 

autoficção, que leva o leitor a uma dupla recepção: autobiográfica e ficcional, inserindo-

a em um novo patamar narrativo. 

Outra estratégia utilizada pelo narrador é a forma como retrata os personagens. 

Alguns são citados nominalmente e podem ser identificados na vida real, como a atual 
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esposa do autor, sua psicóloga e sua advogada; enquanto outros não podem ser citados 

nominalmente e são substituídos pela letra X entre colchetes [X], por exemplo, a ex-

mulher, o cineasta com quem ela o trai em Cannes e o advogado que é responsável pelo 

divórcio do casal. Ao suprimir o nome dos personagens, o autor se resguarda de uma 

possível censura e corrobora a relação construída entre a ficção e a realidade. 

Na narrativa, Ricardo Lísias (narrador) descreve sofrer uma ameaça de processo 

judicial por parte da sua ex-esposa, por isso argumenta que todo o livro deve ser lido 

como uma ficção, um romance. Afirma que o narrador é uma reinvenção de si próprio, 

assim como os personagens são também invenções, desqualificando pela condição do 

literário o seu suposto julgamento. 

O que faz então com que Divórcio seja um romance? Em primeiro 
lugar, Excelência, é normal hoje em dia que os autores misturem à 
trama ficcional elementos da realidade. Depois há um narrador 
visivelmente criado diferente do autor. O livro foi escrito, Excelência, 
para justamente causar uma separação [...] o senhor sabe que a 
literatura recria outra realidade para que a gente reflita sobre a nossa. 
Minha intenção era justamente reparar um trauma: como achei que 
estava dentro de um romance ou de um conto que tinha escrito, 
precisei criá-los de fato para ter certeza de que estou aqui do lado de 
fora, Excelência. Não vivo dentro de um texto meu. (LÍSIAS, 2013, p. 
218). 
 

Lísias justifica, dessa forma, a utilização de mecanismos autoficcionais para 

construir uma estratégia narrativa que confunde o leitor, ao mesclar biografemas e 

aspectos ficcionais. Além disso, ao criar um narrador-personagem que possui o seu 

próprio nome, Lísias retoma o narrador tradicional postulado por Adorno (2003), 

quando utiliza um “palco italiano” para representar a si mesmo. Enquanto neste último, 

o ator separa-se da plateia pelo fosso da orquestra, em Divórcio, o autor é separado do 

público pela construção de um narrador que reinventa aspectos da vida do autor, 

ficcionalizando-os. 

 

Considerações finais 
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A concepção moderna da Literatura, baseada na dissociação entre autor, 

narrador e personagem, cede espaço a uma nova percepção literária na 

contemporaneidade, em que o autor se faz presente não apenas como parte da obra, mas 

como uma performance, a partir do narrador, desnaturalizando a narrativa 

autobiográfica e criando um jogo indecidível entre a realidade e a ficção. 

Em Divórcio, Lísias equilibra-se na linha tênue entre o referencial e o ficcional, 

criando uma tessitura particular da escrita autoficcional, gênero que ainda procura 

estabelecer-se e, por isso, é foco de discussões e contradições. Como situa-se entre a 

autobiografia e a ficção, e aponta para possíveis experiências da escrita de si, a 

autoficção abre novas possibilidades para o fazer literário, constituindo-se como uma 

das principais tendências da literatura contemporânea. 

Assim, na contemporaneidade, há uma hibridez nas propostas literárias, que 

exigem um certo distanciamento dos modelos literários já conhecidos. Utilizando 

biografemas e repetições que constroem a ideia de fidelidade daquilo que é exposto, 

Lísias se coloca dentro da sua obra, não apenas como autor dela, mas como alguém que 

se reinventa, que se problematiza e que se expõe: se expõe enquanto um personagem, 

narrador — e, quem sabe, até mesmo autor — ficcionalizado.  
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