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RESUMO 
 

A escrita em que o narrador está identificado como autor biográfico, mas que vive situações ficcionais, 

ou seja, a escrita de si, vem ganhando grande espaço na ficção contemporânea, e a autoficção é uma das 

formas adotadas por essa geração. Este termo tem sido marcado por indefinições, discussões e 

contradições que acabaram sustentando a ideia de impossibilidade de defini-la de forma mais clara. Em 

vista disto, abordamos alguns teóricos que analisam e discutem questões sobre a sua conceitualização. 

Nesse cenário de construções literárias que evidenciam a autoficção, está o escritor Roberto Bolaño 

(1953-2003). Deste escritor, selecionamos como corpus de estudo alguns poemas da obra Los perros 

románticos (2006).  A questão da poética deste escritor no que tange à denominada ‗autoficção‘ é 

perceptível quando comparamos sua vida com a sua escrita ficcional. Nesse sentido, iremos analisar os 

poemas observando como o jogo entre a ficção e a realidade trabalha em favor do conceito da autoficção, 

buscando observar até que ponto os conceitos proposto até o momento explica essa forma de escrever 

tão utilizada na contemporaneidade. 

 

Palavras-chave:       Roberto       Bolaño.       Autoficção.       Literatura. Experiência. 



RESUMEN 
 

La escritura en la que el narrador se identifica como un autor biográfico, pero que vive en situaciones 

de ficción, es decir, la escritura de sí mismo, ha ganado un gran espacio en la ficción contemporánea, y 

la auto-ficción es una de las formas adoptadas por esta generación. Este término ha estado marcado por 

la vaguedad, las discusiones y las contradicciones que terminaron apoyando la idea de la imposibilidad 

de definirlo más claramente. En vista de esto, nos acercamos a algunos teóricos que analizan y discuten 

cuestiones sobre su conceptualización. En este escenario de construcciones literarias que muestran auto-

ficción, se encuentra el escritor Roberto Bolaño (1953-2003). De este escritor, seleccionamos como 

corpus de estudio algunos poemas de la obra Los perros románticos (2006). La cuestión de la poética 

de este escritor con respecto a la llamada "auto-ficción" es notable cuando comparamos su vida con su 

escritura ficticia. En este sentido, analizaremos los poemas observando cómo funciona el juego entre 

ficción y realidad a favor del concepto de auto- ficción, buscando observar hasta qué punto los conceptos 

propuestos hasta ahora explican esta forma de escritura tan utilizada en los tiempos contemporáneos. 

 

Palabras clave: Roberto Bolaño. Auto-ficción. Literatura. Experiencia.
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INTRODUÇÃO 
 

Em algum momento, em meio a tantas leituras teóricas e literárias, iremos nos deparar 

com escritores que se utilizam de traços autobiográficos reais nas suas narrativas que por outro  

lado  são  ficcionais.  Azevedo  (2008)  vê  essa  questão  como,  ―um  jogo  de  esconde- esconde 

que alude a uma visibilidade enganadora investindo na impossibilidade de confirmar se tudo (ou 

quase nada?), afinal, é verdade ou não‖. A leitura de algumas dessas narrativas acaba deixando 

uma confusão na cabeça do leitor, em relação ao que seria verdade e o que seria ficção. O nome 

que se dá a esse gênero que se tornou uma tendência para escritores da literatura contemporânea 

é intitulado como autoficção, ou seja, ficção de acontecimentos estritamente reais. Ao 

procurarmos em sites de pesquisa o conceito atribuído a autoficção nos deparamos com a 

definição de que autoficção trata-se de um neologismo e tem sua autoria atribuída ao escritor 

teórico e crítico francês Serge Doubrovsky. A ideia de autobiografia e ficção se propagou além 

das fronteiras da França para definir as práticas de autoescrita, práticas essas que se consolidaram 

em algumas narrativas contemporâneas, no entanto o termo não se restringiu apenas ao campo da 

literatura. Doubrovsky criou este termo então, para definir o nome de seu romance Files que 

corresponde ao conjunto de obras literárias que apresentam passagens da vida do autor em um 

contexto ficcional. Este romance surge então como um afrontamento aos questionamentos do 

escritor Philippe Lejeune, que em seu livro le pacte autobiographique (1973), questionava se seria 

possível haver um romance com o nome próprio do autor. Atualmente o que se percebe quando 

entramos nesse campo teórico, quanto ao seu conceito é que este termo é ainda bastante polêmico, 

e sua conceitualização se diversificou com o tempo, através das reflexões feitas por teóricos que 

desde seu surgimento na França, em 1977 estão na tentativa de sua teorização. 

Nesse cenário de construções literárias que evidenciam a autoficção, está o escritor 

Roberto Bolaño. Basta uma leitura da biografia desse escritor para perceber que muitos 

acontecimentos de sua vida estão presentes em suas narrativas/poesias. Este autor nos coloca em 

um jogo entre a ficção e a realidade, de modo que não conseguimos diferenciar o que pode ser 

considerado um texto ficcional de um texto real. Segundo Álvarez (2010) este escritor já 

reconheceu que faz uso de dados bibliográficos da sua vida em algumas passagens de suas obras. 

“Poderia ser um indício da visão particular de Bolaño frente ao seu ofício de escritor: vida e ficção 

confluem como uma única e inseparável criação literária. Ele mesmo se ficcionalizando enquanto 

vive”. (ÁLVAREZ, 2010, p.70). Um estudo mais minucioso de sua 
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realidade permite notar alguns episódios pessoais que compõem esse jogo de cruzamento 

entre o real e a ficção. Diante disto neste trabalho o uso de dados biográficos desse escritor é de 

extrema importância para explicar sua obra, como foi dito antes, sua vida pessoal é muito utilizada 

nas suas obras ficcionais. O escritor chileno Roberto Bolaño, acaba despertando a atenção e 

curiosidade daqueles que se interessam por literatura latino-americana. A questão  da poética de 

Bolaño no que tange à denominada ‗autofcção‘ é perceptível quando comparamos sua vida com 

a sua escrita ficcional, um breve olhar em sua biografia basta para identificarmos que muitos 

episódios vividos por ele, acabam aparecendo em suas narrativas, algumas características 

apontam uma trajetória quase idêntica do que foi vivenciado por este escritor. Questões como a 

suas passagens pelo México, a descoberta de sua doença hepática à fundação do movimento 

infrarrealista e a prisão após o Golpe Militar são aspectos que compõem algumas de suas obras 

ficcionais. 

Neste trabalho, buscamos analisar e identificar como o jogo entre a ficção e realidade 

trabalha em favor da construção da ideia da autoficção nos poemas desse escritor, com base em 

uma revisão da parte dos subsídios teóricos disponíveis. O livro escolhido como corpus desse 

trabalho está intitulado como Los perros românticos (os cachorros românticos), publicado pela 

primeira vez em 2000, é uma coletânea de poemas escritos entre 1980 e 1998 por Roberto Bolaño. 

A escolha de uma de suas obras literárias como corpus deste trabalho, não aconteceu de forma 

aleatória, mas por ter certa preferência por livros de poesias, além disso, este livro, precisamente 

alguns poemas da obra, contemplam as questões que serão analisadas. 

Para a realização desta pesquisa, houve um levantamento bibliográfico sobre os principais 

conceitos e explicações de autores que analisam e discutem sobre a conceitualização da 

autoficção, este levantamento serviu para subsidiar a análise do objeto de estudo. Consideramos 

que este trabalho é de grande relevância social e acadêmica, pois no Brasil o gênero autoficção, 

assim como os estudos sobre Roberto Bolaño, está adquirindo espaço recentemente. As obras de 

Roberto Bolaño vêm ganhando reconhecimento na crítica literária por ser um dos escritores mais 

importantes de sua época. Na opinião de Álvarez (2010),  ―esse  prestígio,  sustentado  por  uma  

crítica  que  se  consolida  ao  redor  da  produção profícua de Bolaño, [...] continuará a brindar 

propostas de análise importantes dentro do campo da Teoria Literária‖ (ÁLVAREZ, 2010, p.69). 

Diante da importância que Roberto Bolaño adquiriu na Literatura latino-americana, esta pesquisa 

tem a intenção de incentivar a 
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produção de trabalhos acadêmicos que estudam os textos desse escritor que é de grande 

relevância para os estudos literários, além dessa justificativa o fato de que este trabalho irá ampliar 

e fortalecer o número de produções acerca desse escritor, pois a quantidade de trabalhos sobre 

Roberto Bolaño no meio acadêmico brasileiro ainda é bastante reduzida. Do mesmo modo que os 

estudos sobre Roberto Bolaño é notável a necessidade de ampliação de estudos sobre a autoficção 

para os campos teóricos e literários do Brasil, devido a isto, a intenção desse projeto também se 

justifica pela necessidade de se estabelecer discussões acerca desse gênero que foi introduzido 

atualmente nas práticas literárias e vem sendo amplamente discutidos. 

A escrita em que o narrador está identificado como autor biográfico, mas que vive 

situações ficcionais, ou seja, a escrita de si vem ganhando grande espaço na ficção contemporânea, 

e a autoficção é uma das formas adotadas por essa geração. Em seu artigo, Ferrari  (2015)  aponta  

―que  a  multiplicidade  de  perspectivas  na  escrita  autobiográfica,  já observada por Santiago, 

em 1987, parece apenas ter se tornado mais aguda e pungente na contemporaneidade‖. Sabemos 

que alguns nomes de escritores da literatura latino-americana acabam se destacando na nossa 

graduação em Letras, no entanto infelizmente tantos outros nomes acabam ficando para trás. 

Nesse sentido a pesquisa sobre Roberto Bolaño junto a autoficção poderá ser somado e servir de 

apoio aos que venham a estudar e pesquisar sobre ambos. 

O anseio por este tema parte após cursar as disciplinas de Literatura, especificamente da 

Literatura Latino-americana, durante minha formação na graduação na Universidade Estadual de 

Feira de Santana (UEFS), no curso de Licenciatura em Letras com Língua Espanhola. Escolhi 

Roberto Bolaño e o livro de poemas Los perros românticos (2006) por se tratar de uma obra que 

apresenta uma narrativa que acaba jogando com a ficção e a realidade de um jeito que as 

experiências vividas pelo escritor acabam se confundindo em algumas passagens da ficção. 

O presente trabalho foi organizado de acordo com a seguinte estrutura: o primeiro capitulo 

está intitulado como: Autoficção – Discussões e contradições acerca de sua conceitualização, 

neste capitulo apresentamos alguns conceitos e discussões sobre a autoficçao a partir da visão de 

alguns teóricos. O segundo capitulo tem como título: O autor e sua obra, nesse capitulo entramos 

um pouco na biografia de Roberto Bolaño, considerando que o uso de informações bibliográficas 

é muito importante para explicar sua obra. Esse 
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capítulo está dividido em duas seções, a primeira: Um poeta para o seu tempo e para todos 

os tempos, nesta secção é apresentado sobre a importância de Bolaño na Literatura latino- 

americana e como sua escrita vem atraindo a atenção de críticos e leitores mesmo depois de sua 

morte prematura em (2003). A segunda secção tem como título: Poesia e experiência, neste 

capitulo fizemos a análise de alguns poemas do livro Los perros románticos (2006) de Roberto 

Bolaño, buscando identificar como realidade e ficção está entrelaçada na obra desse escritor, 

procurando observar até que ponto os conceitos da autoficção proposto até o momento explica 

essa forma de escrever. 
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1 AUTOFICÇÃO – DISCUSSÕES E CONTRADIÇÕES 

 
 

O referencial teórico para este trabalho será constituído, inicialmente, por autores que 

analisam e discutem questões sobre o conceito da autoficção, tais questões serão utilizadas na 

análise que será realizada. Nessa perspectiva, a contribuição de autores como Philippe Lejeune, 

Vincent Colonna, Jacques Lecarme, Serge Doubrovsky, Philippe Vilain e Philippe Gasparini 

tornam-se fundamentais para compreendermos um pouco sobre os conceitos atribuídos à 

autoficção e os caminhos percorridos por este campo de saber até os dias de hoje. Estamos vivendo 

o momento da autoficção. Hoje em dia, a atenção de críticos e pequisadores é colocada por este 

termo que está cercado de mistério e vem tomando a literatura contemporânea. A autoficção vem 

sendo motivo de discussões, confusões e contradições polêmicas acerca de seu significado, por 

conta disso, alguns argumentos sustentam a ideia de não ter como definir este termo de forma 

mais clara. ―Até o momento não se conseguiu uma formulação mínima, consensual, para servir 

de diretriz na pesquisa sobre a autoficção no campo da teoria da literatura." (FAEDRICH, 2015, 

p.45). Ao trabalhar com a obra de  Roberto Bolaño surge a necessidade de tratar dessa forma de 

escrever que vem causando grandes interrogações acerca de seu significado. Visto que iremos 

utilizar o estudo sobre a autoficção como apoio para o entendimento desse modo de escrever 

identificado nos poemas de. Nesse sentido, iremos analisar a sua produção poética observando 

como o jogo entre a ficção e a realidade trabalha em favor do conceito da ‗autofcção‘, buscando 

observar até que ponto os conceitos propostos até o momento explicam essa forma de escrever 

tão utilizada na contemporaneidade. 

O termo autofiction foi criado pelo crítico francês Serge Doubrovsky, no ano de 1977, 

publicado na quarta capa de seu romance Fils. O termo autofiction já aparecia na primeira versão 

de Le Montre (O Monstro), textos anteriores a Fils. Doubrovsky usou o termo auto- ficção para 

falar sobre seu próprio romance como algo que não é autobiografia e não ficção. O neologismo 

respondia, segundo Faedrich (2015), a indagação feita por Philippe Lejeune em seu livro Le pacte 

autobiographique, de 1973. Lejeune desconsiderava a possibilidade do nome do autor e o nome 

do personagem dentro de um romance: 

 

As soluções que decretei como impossíveis seriam mesmo impossíveis? ... o 

herói de um romance declarado como tal poderia ter o mesmo nome que o autor? 

Nada impediria que a coisa existisse e seria talvez uma contradição 
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interna que produziria efeitos interessantes. Mas, na prática, nenhum exemplo 

vem à mente... (LEJEUNE, apud, NORONHA, 2014, p.22) 

 

Para Doubrovsky, ―diferentemente da autobiografia ou do romance autobiográfico que se 

referem ao passado de quem escreve, a autoficção é a escrita do presente‖ (FIGUEIREDO, 2007, 

p.56). Segundo Lopes (2017) as divergências e discussões referentes à autoficção surgiram a partir 

da diferença entre autobiografia e autoficção por juntar os gêneros ficcional e referencial. Roberto 

Bolaño em entrevista a Rodrigo Pinto, comenta que a relação entre autobiografia e literatura lhe 

parece casual: 

 

La relación entre autobiografia e literatura me parece casual: hay escritores que 

llevaron vidas de aventureiros y otros que no salieron nunca de su aldea o de su 

casa, más concretamente de sus castillos, y cada escritor escribe como 

buenamente puede lo dejan. (BOLAÑO, 2003, apud BRAITHWAITE, 2006, 

p.84).1 

 

Em vista disto, para iniciarmos as discussões acerca dos conceitos atribuídos por alguns 

autores sobre a autoficção, é necessário atentarmos para o conceito de autobiografia. Dessa forma, 

no ponto de vista sobre ao que define autobiografia, Lejeune aponta que: 

 
O que define a autobiografia para quem a lê é, antes de tudo, um contrato de 

identidade que é selado pelo nome próprio. E isso é verdadeiro também para 

quem escreve o texto. Se eu escrever a história de minha vida sem dizer meu 

nome, como meu leitor saberá que sou eu? É impossível que a vocação 

autobiográfica e a paixão do anonimato coexistam no mesmo ser (LEJEUNE, 

2014, p. 39, apud FAEDRICH, 2016, p.33). 

 
Lejeune  define  autobiografia  como  um  pacto  autobiográfico.  ―[...]  a  definição  de 

autobiografia seria: narrativa retrospectiva em prosa que uma pessoa real faz de sua própria 

existência, quando focalizar sua história individual, em particular a história de sua 

personalidade.‖ (LEJEUNE, 2008, p.24, apud, LOPES, 2017, p.27). É um pacto que envolve o 

autor e o escritor, e esse pacto acaba sendo comprovado pela existência da identidade do autor 

e narrador em que ambos possuem o mesmo nome tanto na obra quanto na vida real. Na 

 
 

 

1 A relação entre autobiografia e literatura parece casual para mim: existem escritores que levaram a vida de 

aventureiros e outros que nunca deixaram sua vila ou casa, mais especificamente seus castelos, e cada escritor 

escreve como eles podem deixar isso. (Tradução livre) 
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definição de autobiografia de Philippe Lejeune, o que diferencia a ficção da autobiografia não 

é a relação que existe entre os acontecimentos da vida e sua transcrição no texto, mas o pacto 

implícito ou explícito que o autor estabelece com o leitor. (KLINGER, 2006, p.10). 

Para Ferrari (2015), a teoria de Lejeune não contempla o pacto ficcional, e justamente 

nesta brecha que diversos críticos teorizam a respeito da autoficção. Serge Doubrovsky com a 

intenção de separar a autoficçao da autobiografia, afirmando que: 

 
[...] toda autobiografia é uma forma de autoficção e toda autoficção uma variante 

da autobiografia. Não há separação absoluta. A autoficção é a forma romanesca 

utilizada pelos escritores para se narrarem, desde meados do século XX até o 

início do século XXI. Isto mudará provavelmente um dia, mas a autoficção terá 

tido seu sucesso. Não creio que seja eterna. (DOUBROVSKY, apud, 

HIDALGO, 2012, p. 223). 

 
Faedrich (2015) afirma que quanto mais este campo de estudo é mencionado por 

estudiosos de literatura, menor é o consenso do que pode ser considerado como autoficção. Em 

seguida, serão apresentados conceitos, visões e abordagens das reflexões feitas por alguns 

teóricos, com a intenção de ampliar o debate sobre este termo na tentativa de propor 

determinado conceitos. Desde que Doubrovsky nomeou este termo, as discussões acerca da 

autoficção têm ganhado muita força nos estudos literários, a primeira definição foi publicada 

na capa da quarta edição de Fils, o teórico afirma: 

 
Autobiografia? Não, isto é um privilégio reservado aos importantes deste 

mundo, no crepúsculo 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, apud. 

FIGUEIREDO, 2007, p.56). 

 
Philippe Lejeune foi um dos primeiros a definir uma trajetória da autoficção em 1992, 

ele lança a metáfora de uma peça em cinco atos. ―O primeiro ato, ―1973‖, encena a elaboração 

do conhecido quadro de Lejeune que explicita o conceito de ―pacto-autobiográfico‖ cuja casa 

vazia [...] dará margem a Doubrovsky para forjar a noção de autoficção‖ (LEJEUNE, apud, 

NORONHA, 2014, p.9). 
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O pacto autobiográfico é a afirmação, no teto, dessa identidade, remetendo, em 

última instancia, ao nome do autor, escrito na capa do livro [...] as formas do 

pacto autobiográfico são muito diversas, mas todas elas manifestam a intenção 

de honrar sua assinatura. [...] A autobiografia não é um jogo de adivinhação 

(LEJEUNE, 2014, p.30 apud FAEDRICH, 2015, p.32). 

 
O  segundo  ato,  ―1977‖,  evoca  o  diálogo  crítico  de  Doubrovsky  com  o  quadro  de 

Lejeune. A casa que Lejeune descreveu já não estava vazia, Serge Doubrovsky que estava 

escrevendo um texto de caráter pessoal e estatuto indeciso, acredita que encontrou naquela casa 

cega sua própria indecisão e resolve ocupa-la: 

 

[...] Mesmo agora, ainda não estou certo do estatuto teórico de meu 

empreendimento, não me cabe decidir, mas fiquei com muita vontade de 

preencher aquela ―casa‖ que sua análise deixara vazia, e foi um verdadeiro desejo 

que subitamente ligou seu texto crítico e o que eu estava escrevendo senão às 

cegas na penumbra. [Carta a Phillippe Lejeune, novembro 1977]. (LEJEUNE, 

apud NORONHA 2014, p.22-23). 

 

O  terceiro  ato,  ―1984‖  descreve  a  retomada  e  ampliação  do  termo  por  Jacques 

Lecarme, que relaciona a noção para outros textos de autores que faziam a autoficção sem saber 

que faziam. Para Lecarme, a casa não estava vazia, mas que já era ocupada por vários outros 

escritores a partir do início dos anos de 1970. O quarto ato, ―1989‖ explica como a tese de Vincent 

Colonna retoma ao levantado pela casa e como ele entende e reutiliza com uma nova definição o 

termo inventado por Doubrovsky e dá ao termo ficção ―um sentido completo e amplo abrangendo 

tanto o ficcional (a forma literária), quanto o fictício (a invenção do conteúdo) ‖. (LEJEUNE, 

apud, NORONHA, 2014, p.25). A autoficçao para Colonna, passa a ter  uma  primeira  definição:  

―[...]  uma  autoficção  é  uma  obra  literária  através  da  qual  um escritor inventa para si uma 

personalidade e uma existência, embora conservando sua identidade real (seu nome verdadeiro) 

‖. (LEJEUNE, apud, NORONHA, 2014, p.26). No quinto e último ato, ―1991-1992‖ aparece a 

organização e a realização do colóquio  sobre a autoficção que aconteceu em Nanterre, nos dias 

20 e 21 de novembro de 1992. 

Vincent Colonna utiliza-se de alguns subtipos da autoficção, entre elas estariam, a 

autoficção fantástica, a biográfica, a espetacular e a intrusiva (autoral). Esses tipos de autoficção  

foram  nomeados  por  ele  como  ―autofabulação‖.  Segundo  Colonna  ―não  há  uma forma de 

autoficção, mas várias, assim como existem diferentes mecanismos de conversão de um 

personagem fictício‖ (FAEDRICH, 2016, p.40). 
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De acordo com Colonna na autoficção fantástica o escritor estaria no centro do texto como 

um herói, porém ele transforma sua existência e sua identidade em uma história irreal indiferente 

do que poderia ser considerado como verdade, a qual ninguém teria ideia de associar a uma 

imagem do autor. Na autoficção biográfica Vincent Colonna a define nos seguintes termos, o 

escritor ainda está no centro do texto como um herói de sua história, ―em torno do qual a matéria 

da narrativa se ordena, mas fabula sua existência a partir de dados reais, permanece mais próximo 

da verossimilhança e atribui a seu texto uma verdade ao menos subjetiva ou até mais que isso‖ 

(COLONNA, apud, NORONHA, 2014, p.44). Já a respeito da autoficção espetacular, Colonna 

afirma que está baseada no reflexo do autor ou do livro dentro do livro, isto então lembraria a 

―metáfora do espelho‖, o autor não está mais no centro do texto, e o que importa é que ele seja 

colocado em algum canto da obra, para que sua presença reflita como um espelho. E na definição 

da autoficção intrusiva (autoral), o autor explica que o escritor não é mais considerado  como 

um personagem, ele é um ―narrador  – autor‖ que fica à margem da intriga. ―O narrador faz longos 

discursos enfadonhos dirigidos ao leitor, garante a veracidade de fatos relatados ou os contradiz, 

relaciona dois episódios ou se perde em digressões, criando assim uma voz solitária e sem corpo, 

paralela à história‖ (COLONNA, apud, NORONHA, 2014, p.56). 

Colonna define a autoficção como, ―todas as composições literárias onde um escritor se 

inscreve sob seu próprio nome (ou um derivado indubitável) em uma história irreal, por uma 

conformação convencional (o romance, a comedia) ou um contrato passado com um leitor.‖ 

(COLONNA, 2004 apud FAEDRICH, 2015, p. 40). Em divergência, Serge Doubrovsky aponta 

que a definição proposta por Colonna é uma possibilidade, que  não atende aos sentidos do 

primeiro conceito da autoficção, pois se apresenta apenas como a autobiografia e o romance 

aparece simultaneamente em um mesmo texto: 

 
A definição proposta por Vincent Colonna como narrativa feita por um autor-

narrador-personagem real de aventuras imaginárias, tal como Dante no inferno 

ou Cyriano na lua, é certamente uma possibilidade, um caso particular desviante 

do sentido primeiro. Isto não poderia de modo algum constituir a natureza e a 

essência da autoficção. A palavra, em seu uso corrente, remete sempre à 

existência real de um autor. A formula do  romance autobiográfico foi 

igualmente proposta como definição da autoficção. Mas resta precisamente 

mostrar como autobiografia e romance podem coexistir em um mesmo texto 

(DOUBROVSKY, apud, NORONHA, 2014, p.121). 
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Entretanto na opinião de Philippe Gasparini, a definição de Colonna tem seu valor, pois  

levando  em  consideração  ―que  boa  parte da  produção  autoficcional  atual  tem  mais  ou menos 

a ver com a autofabulação na medida em que o autor se representa nela, voluntariamente, em 

situações que não viveu‖ (GASPARINI, apud, NORONHA, 2014, p. 201-202). 

Jacques Lecarme se opõe dessa concepção extensa da autoficção proposta por Vincent 

Colonna, e da concepção estabelecida por Doubrovsky, e propõe uma argumentação distinta 

dessas  duas  concepções,  para o  autor  trata-se  de  ―exercício  de  ambiguidade que  dá  lugar  a 

uma  irredutível  ambivalência‖,  sobre os  quais  não  caberia  à  poética  ―assistida  pela  história 

literária exerc[er] uma função profilática‖ (LECARME, apud, NORONHA, 2014, p.12). Lecarme 

foi o primeiro teórico que considerou a autoficção como um gênero, para o teórico a autoficção: 

 

[...]  ―é  inicialmente  um  dispositivo  muito  simples:  ou  seja,  uma  narrativa 

cujo autor, narrador e protagonista compartilham da mesma identidade nominal 

e cuja denominação genérica indica um romance. Enfim, Doubrovsky foi o 

primeiro a preencher a casa cega identificada por Lejeune‖ (LECARME, apud, 

NORONHA, 2014, p.68). 

 

Diferentemente de Lacarme, Philippe Vilain utiliza-se do método da crítica genética 

para a análise da autoficção, ele faz uso desse método para pensar sua obra e fazendo leituras 

de seus manuscritos nos permite observar como esse gênero apreende o referencial. 

 
[...] fico espantado, sobretudos por nunca ter considerado que esse tipo de crítica 

descritiva poderia possibilitar o exame de um aspecto fundamental da autoficção 

e representar, ao mesmo tempo, uma ferramenta de pesquisa fecunda, capaz de 

elucidar a parte de meu trabalho de escrita que permaneceu obscura e talvez até 

de dinamizar sua abordagem teórica; capaz também de demonstrar como meus 

textos autoficcionais apreendem o referencial e como, em contrapartida, esse 

referencial é experimentado ou dá provas de sua existência em um processo de 

autoficcionamento; capaz, enfim, de esclarecer se esse referencial tem ou não a 

capacidade de imergir no que convém chamar aqui – segundo o modelo de 

Thomas Pavel que evoca o universo da ficção – um universo da autoficção. 

(VILAIN, apud, NORONHA, 2014, p. 163). 

 
Philippe Gasparini em sua tese aponta que falta ainda um consenso sobre o conceito da 

autoficção, ele parte da ideia de que a autoficção é o nome de um gênero ou de uma categoria 

genética. E propõe três termos para tratar do espaço autobiográfico contemporâneo: 
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autofabulação, autoficção, autobiografia (ou autonarração). Nesse sentido, o teórico cria um 

sentido diferente para aquilo que destaca como autoficção: 

 
[...] é preciso constatar que a autoficção‘ se tornou, hoje, o nome de todos os tipos 

de textos em primeira pessoa. Funcionando como um ‗arquigênero‘, ele 

subsume todo o espaço autobiografico‘: passado e contemporâneo, narrativo e 

discursivo, com ou sem contrato de verdade‖. (GASPARINI, apud, NORONHA, 

2014, p.17). 

 
Gasparini distingue três tipos de ficcionalização do vivido: o primeiro tipo é a 

ficcionalização do inconsciente que é comum a toda reconstituição narrativa‖. O segundo, a 

autofabulação, que projeta deliberadamente o autor em uma série de situações imaginárias e 

fantásticas.  (GASPARINE,  apud,  NORONHA,  2014,  p.  203).  O  terceiro  e  último  tipo,  ―a 

autoficção voluntária, que passa voluntariamente da autobiografia à ficção sem abrir mão da 

verossimilhança‖ (GASPARINI, apud, NORONHA, 2014, p. 203). Na opinião de Pilippe 

Gasparine o termo autoficção deveria ser reservado: 

 
[...] aos textos que desenvolvem, em pleno conhecimento de causa, a tendência 

natural a se ficcionalizar, própria à narrativa em si. Uma situação, uma relação, 

um episódio, são narrados e roterizados, intensificados e dramatizados por 

técnicas narrativas que favorecem a identificação do leitor com o autor-herói-

narrador. De um ponto de vista pragmático, são romances autobiográficos, 

baseados em um duplo contrato de leitura. [...] (GASPARINI, apud, 

NORONHA, 2014, p. 217). 

 
Martins  (2011)  aponta  que  a  autoficção  é  a  escrita  híbrida,  que  transita  no  espaço 

lúdico e transitório, nos interstícios da realidade e da ficção [...] é também a escrita do presente, 

que engaja diretamente o leitor, como se o autor quisesse compartilhar com ele suas obsessões 

históricas. (MARTINS, 2011, p.11). Levando em consideração a definição de autoficção 

empregada por Serge Doubrovsky ela acrescenta que: 

 
A autoficção, enquanto variante pós-moderna da autobiografia, não acredita 

mais na possibilidade de escrita autobiográfica à maneira de Lejeune. Ela é a 

descrença em uma verdade literal e na autenticidade de uma experiência posta 

em relato. O discurso subjetivo e circunscrito à esfera da memória é falível, e, 

por isso, Doubrovsky aposta na reconstrução arbitrária e literária de fragmentos 

esparsos de memória‖, ou seja, na autoficção. (MARTINS, 2011, p.11). 
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Diante dessas discussões o que podemos observar é que a autoficção oportuniza ao 

escritor de literatura ou outras artes, o entrecruzamento de informações de sua realidade nas 

obras ficcionais, sem uma preocupação formal; a autoficção permite constantes inovações no 

meio literário se misturando com outros gêneros e dando a liberdade que é oferecida pela 

literatura, oportunizando um enriquecimento da prática literária, propiciando ao autor e ao leitor 

uma reflexão sobre o real e o fictício na escrita. Como conclui Faedrich (2016), as divergências 

teóricas acerca da autoficção necessitam de demarcações de suas especificidades em relação às 

demais escritas do eu, ela afirma que a autoficção é o exercício literário em que o autor mistura 

realidade e ficção, e segue dizendo que para não haver uma confusão teórica é necessário 

considerar alguns aspectos da escrita ficcional: 

 
[...] uma prática literária contemporânea de ficcionalizaçao de si, em que o 

autor estabelece um pacto ambíguo com o leitor, ao eliminar a linha divisória 

entre fato/ficção, verdade/mentira, real/imaginário, vida/obra, etc; o tempo 

presente da narrativa e o modo composicional da autoficção, que é caracterizado 

pela fragmentação, uma vez que o autor não pretende dar contada história linear 

e total de sua vida; movimento da autoficção, que é de obra de arte para a vida 

– e não da vida para a obra, como na autobiografia – potencializando o texto 

enquanto linguagem criadora, identidade onomástica entre, autor, narrador 

e protagonista, que pode ser explícita ou implícita, desde que exista o jogo da 

contradição, criado intencionalmente pelo autor no próprio livro. E por fim, a 

palavra-chave que marca a autoficção como um gênero híbrido: a 

indecidibilidade. (FAEDRICH, 2016, p. 44-45). 

 

Percebemos que na autoficção a junção da ficção com a realidade não é o único elemento 

que sustenta esse tipo de escrita, podemos considerar os pontos apresentados acima como 

algumas das características que compõem a autoficção. Logo, para que seja feita a análise da 

produção poética de Roberto Bolaño, então objeto de nosso interesse neste trabalho, teremos 

que nos ater a algumas estruturas estéticas e reflexivas da autoficção que servirão como via de 

acesso para a escritura desse escritor. O estudo sobre a autoficção  servirá como apoio para o 

entendimento desse estilo literário que marca a literatura de Roberto Bolaño. 
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2 O AUTOR E SUA OBRA 

 
Neste capítulo iremos apresentar alguns dados biográficos do escritor chileno Roberto 

Bolaño, buscando analisar então alguns de seus poemas, em relação às temáticas e ao  contexto 

histórico e político em que foram escritos. É necessário salientar que a vida do escritor compõe a 

maior parte de suas obras, sua vida e obra estão completamente entrelaçadas; desse modo o uso 

de informações bibliográficas para este estudo é muito importante para que se possa compreender 

as condições de sua produção artística. Diante disto, Lopes (2017) aponta que a biografia é 

caracterizada por decorrer de dados reais da vida de uma pessoa, porém a estratégia de mesclar 

realidade e ficção está permeando diversas obras nos dias atuais. Os dados apresentados serão 

importantes para averiguarmos as questões relacionados à autoficção, levando em consideração 

que acreditamos que as vivências de Bolaño são reencenadas em sua poesia partir do jogo da 

autoficção. 

O escritor, romancista e poeta Roberto Bolaño Ávalos, nasceu em Santiago do Chile em 

1953, porém nunca viveu nesta cidade, é filho de pai caminhoneiro e mãe professora, teve uma 

infância vivida em várias cidades do Chile. Para muitos, o escritor viveu uma vida errante, e aos 

15 anos teve que se ―transladar‖ para o México com sua família, onde viveu toda adolescência. 

Devido às necessidades, Bolaño teve que tomar a decisão de desistir dos estudos, mas não das 

leituras. Em 1973 retornou ao Chile motivado com as notícias de mudanças políticas e sociais 

com a vitória de Salvador Allende, mas acabou sendo preso após o golpe de Estado de Augusto 

Pinochet. Esteve preso durante oito dias e foi livre com a ajuda de amigos. Além de Chile e 

México, Bolaño viveu em El Salvador, França e Barcelona, onde morreu em 2003. 

Após a sua saída do Chile, ele decidiu voltar ao México e dedicar-se totalmente à literatura, 

foi no México que obteve sua formação intelectual e decidiu se tornar escritor, durante o tempo 

que passou nessa terra, Bolaño decidiu se dedicar por completo à literatura e junto ao seu 

companheiro literário Mario Santiago e alguns jovens escritores, fundou o movimento  

infrarrealista,  movimento  de  ―poesia  marginal‖  que  atacava  grandes  nomes  da poesia, 

caracterizado por duvidar da cultura oficial, a exemplo de Octavio Paz. O grupo criado por Bolaño 

―fazia do poema um artefato e da literatura uma espécie de  happenig perpétuo, uma vez que a 

poesia era entendida não apenas como uma modalidade de arte, mas como expressão vital do 

artista, em termos cênicos e performáticos. Seus integrantes se 
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encontravam animados por um espírito inclinado ao cultivo de temas sociais e rejeitavam 

a expressão poética voltada sobre e para si mesma.‖ (ÁLVAREZ, 2010, p.65). Para Bolaño, o 

infrarrealismo foi uma espécie de ―Dadá a la mexicana‖, um movimento que alimentava ―una 

literatura de la desesperanza‖ sob o pretexto de dinamizar os fundamentos da cultura oficial, em 

que os integrantes participavam de atos literários contra os considerados prêmios mais 

importantes da literatura. 

Roberto Bolaño foi um escritor que levou uma vida bastante difícil, passou por muitas 

dificuldades, e para sobreviver e sustentar sua família teve que passar por diversos tipos de 

trabalho. Em 1977, mudou-se para Europa, onde trabalhou de garçom, guarda noturno, lixeiro, 

estivador, vendedor de bijuterias, entre outros; assim, somente em 1980, que conseguiu se 

sustentar fazendo o que queria, ganhando dinheiro dos concursos literários que participava. 

Começou sua carreira literária com a publicação de seu primeiro romance, intitulado como 

Consejos de um discípulo de Morrison a um fanático de Joyce, que foi escrito junto ao espanhol 

Antonio Garcia Porta, publicado originalmente em 1984. 

O escritor ganhou vários prêmios importantes, em 1998 foi publicado o romance Los 

Detectives Salvajes, ganhador do prêmio Gallegos e do prêmio Herralde. Grande parte de suas 

obras, tirando o seu primeiro romance publicado em 1984, foi escrita em um curto período de dez 

anos, de 1993 até 2003, como por exemplo, La pista de hielo (1993) La literatura nazi en América 

(1996), Estrella distante (1996), Llamadas telefónicas (1997), Amuleto (1999), Nocturno de Chile 

(2000), Putas asesinas (2001), Amberes (2002), El gaucho insufrible (2003). Depois de sua morte 

foi publicado logo em seguida o romance 2666, (2004), traduzido para o inglês em (2008). 

Em 1992, os médicos o diagnosticaram com uma doença hepática e é a partir de então que 

ele se dedica cada vez mais à escrita. Grande parte de suas publicações se concentram em um 

período de dez anos, ao descobrir que estava sofrendo dessa doença e que teria pouco tempo de 

vida, passou a publicar cada vez mais; motivo que explica o grande número de obras produzidas 

em um espaço de tempo tão curto. Certamente havia aí a finalidade de garantir a estabilidade 

financeira da família, em face de sua morte eventual. O avanço irreversível da doença levou 

Bolaño a entrar na lista de espera por um transplante de fígado, porém em 14 de julho de 2003, o 

escritor não resiste a mais uma crise hepática e vem a óbito. 

Apesar de ser conhecido por seus romances, contos e ensaios, escreveu poemas que não 

são menos importantes que o restante de sua produção. O escritor chileno, inicialmente 
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começou escrevendo poesias, além disso, ele sempre se considerou, antes de qualquer 

coisa, um poeta, mas por motivos econômicos escrevia prosa em maior quantidade, em função da 

boa receptividade do mercado editorial em relação a este gênero, e com ironia ele explica: "nunca  

he  dejado  de  escribir  poesía.  Lo que es que cada día escribo menos poesías por razones obvísimas: 

el dinero lo gano con la prosa‖. (QUÍLEZ, 2008, p.488) Jorge Herralde (2005) explica em seu livro 

o porquê de Bolaño ter se dedicado mais a prosa: 

 
Roberto Bolaño se consideró siempre un poeta. Sólo empezó a escribir narrativa 

a raíz del nacimiento de su hijo Lautaro, a quien idolatraba, hacia 1990. Pensó 

que, obviamente, sólo con la poesía no podía soñar con alimentar su familia, y 

apenas con la prosa. (HERRALDE, 2005, p.21)2 

 
As primeiras publicações que abriram caminho para as demais obras desse escritor foram 

La pista de hielo (1993) e Los perros románticos (1994), uma novela e um livro de poemas. O 

livro de poemas escolhido como corpus dessa pesquisa, Los Perros Románticos reúne poemas 

que foram selecionados no período entre 1980 e 1998. Com este livro Bolaño conquistou o Prêmio 

Literario Ciudad de Irun 1994, assim como o Premio Literario Kutxa Ciudad de San Sebastián. 

Em 2000 foi reeditado pela editora Lumen, e em 2006 pela editora Acantilado de Barcelona. Este 

livro de poesia foi dedicado à sua esposa Carolina Lópes e seu filho Lautaro Bolaño. A 

apresentação do livro foi introduzida pelo prólogo do crítico Pere Gimferrer, que considera este 

um livro de poesia narrativa, mesmo apresentando uso de versos. Os textos tratam com bastante 

ironia temas como morte, exílio, política, violência, e o amor. É possível encontrar nessa obra 

diversas visões do autor, além de notar que muitos poemas se baseiam em personagens reais 

presentes também em outras obras, assim como sua inspiração, em sua maioria em pessoas, 

lugares e experiências de sua vivência no México durante sua juventude, a Europa na idade adulta 

e o Chile que vive em suas memórias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Roberto Bolaño sempre se considerou poeta. Ele só começou a escrever narrativas após o nascimento de seu filho 

Lautaro, a quem ele idolatrava, por volta de 1990. Ele pensava que, obviamente, somente com poesia ele não podia 

sonhar em alimentar sua família e dificilmente prosa. (Tradução livre) 
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2.1 UM POETA PARA O SEU TEMPO E PARA TODOS OS TEMPOS 

 
O chileno Roberto Bolaño é um dos escritores contemporâneos que conseguiu  alcançar 

uma grande aceitação no mercado; seus grandes prêmios literários e o número considerável de 

publicações em um curto período de tempo contribuíram para o conhecimento desse escritor. Nos 

últimos tempos, a literatura do escritor chileno, vem atraindo a atenção de vários críticos e leitores 

de diferentes países, alcançando um lugar que poucos escritores conseguiram alcançar. Ao 

realizarmos uma leitura de suas obras podemos notar que sua escrita é dotada de episódios 

semelhantes à de sua vida, assim, na relação ficção e realidade para um conhecedor de sua 

biografia, não é difícil de perceber a presença do autor em partes de seus poemas. 

Suas obras seduziram um grande número de seguidores que se debruçam em sua escrita,  

indagando  questões  críticas  sobre  a  literatura  nos  dias  atuais.  ―A  escrita  de  Bolaño traçou o 

último movimento de um processo de desterritorialização que desmontou definitivamente a 

aparelhagem de uma literatura que se esclerosava nas formas consabidas da identidade latino-

americana. (OLMOS, 2015, p.11). Com relação a isto, segundo Ieda Magri (2013), Roberto 

Bolaño, foi um escritor que seguiu individualmente no contexto literário pela sua forma radical 

de escrever literatura, e além disso, tinha uma visão não tão ingênua no que diz respeito ao sistema 

de negociação do meio literário, para ela apesar da fetichização e entrada no mundo literário 

como uma espécie de moda, Bolaño interfere de modo coerente e inovador no sistema literário da 

América Latina, afirmando o valor absoluto da literatura autônoma em relação ao mercado.‖ 

(MAGRI, 2013, p.19). 

Antônio Xerxenesky (2019), logo no início de seu texto também assinala que Bolaño se 

tornou uma figura considerada um novo cânone latino e que conquistou uma geração de escritores 

que buscam segui-lo como modelo para suas escritas literárias. A escrita de Roberto Bolaño  revela  

um  autor  que  parece  desprezar  todas  as  diretrizes  da  boa  escrita,  ou  pelo menos as regras vistas 

como básicas em certos cursos de escrita criativa. (XERXENESKY, 2019, p.10) ele nos diz que: 

 
Dos poucos consensos possíveis no mundo literário, está o de que o autor chileno 

Roberto Bolaño [...] se tornou uma figura inescapável e muitas vezes central do 

novo cânone latino-americano, o que não deixa de ser irônico, pois, ao longo da 

obra do autor — e também em entrevistas —, o cânone e o establishment literário 

eram vistos com sarcasmo e desdém. No entanto, uma 
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nova geração de escritores passou a buscar em Bolaño uma estrela-guia. 

(XERXENESKY, 2019, p.10) 

 
Ieda Magri (2013) aborda que a escrita do chileno se projeta contra a estética que 

sustenta os nomes consagrados nos anos de 1960, ele então acaba fazendo uma lista com nomes 

dos campões de vendas daquele tempo e acrescenta junto aos escritores reconhecidos, nomes 

dos que não pertenciam ao establishment literário, construindo assim uma outra constelação de 

escritores‖, ele divide sua existência literária com outros escritores latino- americanos não tão 

prestigiados pelo mercado, [...] criadores de uma obra de qualidade estética tão boas e superiores 

àqueles que tem seu lugar garantido no mercado editorial. (MAGRI, 2013, p.4). Para Roberto 

Bolaño, o escritor deveria se preocupar com o valor de sua literatura de sua escrita e não se 

preocupar com o que o mercado literário prioriza, um escritor não deveria se preocupar com o 

número de livros vendidos,  é evidente  sua insistência em afirmar que nunca buscou o êxito 

senão escrever como quem se atira no vazio. (MAGRI, 2013, p. 20). Magri (2013) ainda nos diz 

que: 

 
Para Bolaño, há um valor intrínseco à literatura que deveria ser o único 

passaporte aceito para o ingresso no mundo literário. Quando lê, portanto, os 

escritores seus contemporâneos, empenha-se em afirmar e resguardar uma 

autonomia literária que estaria sendo ameaçada a todo o tempo pelo aceno  do 

mercado. (MAGRI, 2013, p.20). 

 
Segundo Álvarez (2010) Bolaño é considerado parte da chamada Nueva Narrativa 

Chilena, criada por escritores que iniciaram sua escrita no cenário mundial nos anos 1990. Esta 

década foi marcada pelo grande número de publicações vendidas por esses novos escritores. As 

obras desse escritor também se inserem no chamado Novo Boom Latino- Americano, que reúne 

uma geração de escritores considerados [...] autores que vivenciaram um contexto de censura, 

violência e desesperança em seus países de origem. (ÁLVAREZ, 2010,  p.67).  Em  relação  ao  

surgimento  desse  novo  boom  latino-americano  ―foi  colocado  a Bolaño que, invariavelmente 

lê esse tipo de sugestão como uma manobra do mercado para forçar a venda de livros.‖ (MAGRI, 

2013, p.21). 

Para Álvarez (2010) a literatura de Bolaño ilustra as diversas andanças vividas pelo autor 

e encena uma mistura de vozes na construção de sua narrativa. Segundo o teórico, esse seria o 

motivo que explica a: 
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[...] falta de vontade de se identificar com uma raiz que pudesse dotá-lo de uma 

identidade precisa. Somar várias vozes em sua escrita revelaria o desejo atroz de 

se perpetuar idealmente como a voz dissonante de um continente que vai, aos 

poucos, perdendo o caráter de unidade, tão ao gosto dos olhares estrangeiros que 

desejam fazer da América Latina um único e ideal país, paradoxalmente 

homogêneo em sua conhecida e aparente aceita diversidade. (ÁLVAREZ, 2010, 

p.68) 

 
Sobre isto Roberto Bolaño não via a necessidade de se identificar com uma única pátria. 

Em relação isto ele aponta um discurso em que a pátria de um escritor é sua língua e o passaporte 

até a qualidade de sua escrita: 

 
Pues a mí lo mismo me da que digan que soy chileno, aunque algunos colegas 

chilenos prefieran verme como mexicano, o que digan que soy mexicano, aunque 

algunos colegas mexicanos prefieren considerarme español, o, ya de plano, 

desaparecido en combate, e incluso lo mismo me da que me consideren español, 

aunque algunos colegas españoles pongan el grito en el cielo y a partir de ahora 

digan que soy venezolano, nacido en Caracas o Bogotá, cosa que tampoco me 

disgusta. (...) La patria de un escritor es su lengua. (...) Aunque también es verdad 

que la patria de un escritor no es su lengua o no es sólo su lengua sino la gente 

que quiere. Y a veces la patria de un escritor no es la gente que quiere sino su 

memoria. Y otras veces la única patria de un escritor es su lealdad e su valor. (...) 

Muchas pueden ser las patrias, se me ocurre ahora, pero uno solo el pasaporte, y 

ese pasaporte evidentemente es el de la calidad de la escritura 3(Bolaño, 2004, p. 

36, apud, MAGRI, 2013, p.05). 

 

Para o escritor Jorge Herralde (2005), Roberto Bolaño se tornou umas das grandes 

figuras da literatura contemporânea em língua espanhola. Depois de sua larga trajetória literária 

como poeta oculto, publicou de uma forma considerada acelerada uma série de obras entre o 

ano de 1996 e 2003. Com sua morte muitos críticos e escritores destacados daquela época se 

comoveram pela perda desse grande escritor, passando a considerá-lo como o melhor 

 
 

 

 

3 Bem, eu não me importo se eles disserem que sou chileno, embora alguns colegas chilenos prefiram me ver como 

mexicano, ou que digam que eu sou mexicano, embora alguns colegas mexicanos prefiram me considerar espanhol, 

ou, já chato, desapareceu em combate e até. Acho que me consideram espanhol, embora alguns  colegas espanhóis 

gritem o céu e de agora em diante digam que sou venezuelano, nascido em Caracas ou  Bogotá, algo que também 

não me agrada. (...) A pátria de um escritor é sua língua. (...) embora também seja verdade que a pátria de um 

escritor não é sua língua ou não apenas sua língua, mas as pessoas que ele deseja. E, às vezes, a pátria de um 

escritor não é o povo que ele quer, mas sua memória, e outras vezes a única pátria de um escritor é sua lealdade e 

coragem. (...) muitas podem ser as pátrias, posso pensar agora, mas apenas um passaporte, e esse passaporte é 

evidentemente o da qualidade da escrita. (Tradução livre.) 
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escritor latino-americano de sua geração. Muitos leitores passaram a conhecer a literatura de 

Bolaño depois de sua morte, “Ahora, tras la explosión de su muerte, muchos lectores lo están 

descubriendo entusiasmados. Así como se habla del frecuente purgatorio de los escritores 

después de su muerte, en este caso apunta paradójicamente lo contrario.‖4 (HERRALDE, 2005, 

p.19). O escritor chileno, logo após a sua morte prematura conquistou um importante lugar na 

literatura hispano-americana, a escritora Ilse Logie (2005), em relação a isto, aponta que  “la  

impresionante  constelación  artística,  critica  y  académica  en  torno  a  Bolaño  no  ha hecho 

más que consolidarse y atestigua el lugar excepcional que ha ocupado y sigue  ocupando en la 

literatura hispanoamericana actual.5 ‖ (LOGIE, 2005, p.204) 

Graciela Ravetti (2009) aborda também que as obras desse escritor vêm se tornando 

cada vez mais clássicas na literatura contemporânea e que segue cativando um número 

considerável de leitores que seguem apaixonados por sua escrita inconfundível. Segundo ela, o 

escritor conseguiu conquistar um perfil próprio, mesmo tendo influência de autores importantes 

da literatura hispânica como Enrique Vila Matas, Javier Cercas, Rodrigo Fresán, e Nicanor 

Parra, que aponta, por exemplo, que Roberto Bolaño: 

 
[...] é um nome que vai crescendo velozmente quanto ao montante de leituras 

que estão sendo realizadas sobre sua obra e a enorme quantidade de leitores que 

cativa. Devedor das mais diversas linhas da narrativa mundial, de Thomas 

Bernhard a G. W. Sebald, de Cervantes a Borges, passando pelos românticos 

europeus e latino-americanos, surge com uma escrita de estilo inconfundível e 

consegue se estabelecer como uma espécie de feixe de vetores literários 

contundentes. [...] ele conseguiu manter um perfil pouco ostensivo, mas bastante 

influente no médio literário, especialmente depois de sua morte prematura em 

2003, pela qualidade surpreendente de sua linguagem e também por conta de sua 

prática de exteriorizar opiniões entusiastas ou lapidárias sobre seus colegas de 

profissão e sobre o funcionamento do âmbito literário, o que inaugura ou, 

melhor, recupera em moldes novos um exercício de crítica literária que andava 

em baixa na pós- modernidade. (RAVETTI, 2009, p.287). 
 

 

 

 

 

4 Agora, após a explosão de sua morte, muitos leitores o descobrem empolgado. Assim como falamos sobre o 

frequente purgatório de escritores após sua morte, neste caso, o oposto aponta paradoxalmente. (Tradução livre.) 

 
5 A impressionante constelação artística, crítica e acadêmica em torno de Bolaño apenas se consolidou e atesta o 

lugar excepcional que ocupou e continua a ocupar na literatura hispano-americana atual. (Tradução livre.) 
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Embora o escritor não se identifique em uma única identidade nacional e literária. Os 

cenários latino-americanos e europeus, é marcado em suas obras. Sua produção ficcional 

contribui de maneira mais intensa ao estudo da literatura desse território, com uma preocupação  

de  mostrar  uma  realidade  desde  uma  nova  perspectiva.  “Este  é  Bolaño,  o investigador 

desvelado que parte de sua história fraturada, uma bandeira flamejando ao longe a indicar o 

deserto e a perdição, tendo, por vezes, a clara consciência de que a derrota é o único destino 

que nos espera.” (SILVA, 2016, p.13). 

 
2.2 POESIA E EXPERIÊNCIA 

 
La única experiencia necesaria para escribir es la experiencia del fenómeno 

estético. Pero no me refiero a una cierta educación más o menos correcta, sino a 

un compromiso o, mejor dicho, a una apuesta, en donde el artista pone sobre la 

mesa su vida, sabiendo de antemano, además, que va a salir derrotado. Esto 

último es importante: saber que vas a perder. 6(BOLAÑO, 2001, apud, 

BRAITHWAITE, 2006, p. 25). 

 

Alguns acontecimentos da vida de Bolaño são introduzidos em suas obras, o escritor na 

tentativa incerta de encontrar uma explicação para alguns fatos vividos, mergulha em um 

―contexto da experimentação de formas de representação pela linguagem da dor e das perdas 

pessoais e culturais, individuais e coletivas, enfim, políticas e humanas. (RAVETTI, 2009, 

p.288).  ―A  escrita  literária  tem  sido  voltada  para  histórias  em  que  o  sujeito  representado  é 

fragmentado e está à deriva, sempre em busca de respostas.‖ (LOPES, 2017, p.14). 

Temas como questões políticas do Chile, experiência sexual, momento em que ele 

estava enfermo, e outros que compõem a obra ficcional desse escritor, são considerados temas 

recorrentes em toda sua escrita. Essas passagens da vida do escritor aparecem em suas obras 

embaralhando a ficção e a realidade. Silva (2016) aponta que a escrita de Roberto Bolaño 

―apresenta ao leitor um mundo ficcional, pautado na articulação de suas próprias experiências, 

dentro de um circuito  literário ou uma confraria  com  características  bastante  particulares.‖ 

 

 

 

 

 

6 A única experiência necessária para escrever é a experiência do fenômeno estético. Mas não quero dizer uma 

certa educação mais ou menos correta, mas um compromisso, ou melhor, uma aposta, em que o artista põe sua 

vida na mesa, sabendo antecipadamente, além disso, que será derrotado. O último é importante: saiba que você vai 

perder. (Tradução livre) 
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(SILVA, 2016, p.17). Sobre a possibilidade de sua escrita ser autobiográfica, em entrevista a 

Daniel Swinburn, Bolaño comenta que prefere a literatura explica o motivo: 

 
Yo prefiero la literatura, por llamarle de algún modo, teñida ligeramente de 

autobiografía, que es la literatura del individuo, la que distingue a un individuo 

de otro, que la literatura del nosotros, aquella que se apropia impunemente de tu 

yo, de tu historia, y que tiende a fundirse con la masa, que es el potrero de la 

unanimidad, el sitio en donde todos los rostros se confunden. 7(BOLAÑO, 2003, 

apud, BRAITHWAITE 2006, p. 76). 

 
Em relação às características apontadas acima sobre a obra do chileno, Angélica Tornero 

(2015) aponta que essa questão da utilização de sua própria experiência na ficção está 

relacionada à autoficção, ela aborda que ―estas autoficciones se configuran intencionalmente a 

partir de la memoria y la experiencia de la vida del autor sin que la verdad dimanada del sujeto 

constituya una preocupación.‖8 (TORNERO, 2015, p.50). Como já vimos, a experiência do autor 

é bastante apresentada na sua ficção, e é perceptível quando relacionamos alguns 

acontecimentos de sua vida real, com o que está sendo tratado na sua ficção.  Lopes  (2017)  

comenta  que  a  autoficção  ―apresenta  um  autor  que  se  exibe  ao  leitor como um sujeito 

fragmentado que busca uma construção do eu, ao embaralhar ficção e realidade, em diversas 

etapas de sua vida.‖ (LOPES, 2017, p.33). 

Sobre isto Tavares (2017) aborda que os temas que compõem a obra de Bolaño tratam, 

direta ou indiretamente, dos mesmos assuntos. Um universo interligado em que personagens de 

obras distintas se cruzam e se repetem. Desse modo Ravetti (2009) assinala que a escrita de 

Bolaño teve influência assim como de outros autores daquele século da tradição cervantina e 

borgiana. Dessa maneira, pode-se observar como suas obras apresentam características 

sustentadas em sua realidade vivida em convergência à imaginação e os episódios históricos. A 

respeito disso, este último o teórico afirma que: 

 

 

 

 

7 Eu prefiro a literatura, para chamá-la de alguma forma, ligeiramente tingida com a autobiografia, que é a literatura 

do indivíduo, que distingue um indivíduo do outro, do que a literatura de nós, aquela que se apropria com 

impunidade de si mesmo, sua história, e isso tende a se fundir com a massa, que é o pasto da unanimidade, o lugar 

em que todos os rostos estão confusos. (Tradução livre) 

8 Essas autoficções são configuradas intencionalmente a partir da memória e da experiência da vida do autor, sem 

que a verdade resultante do assunto seja uma preocupação. (Tradução livre) 
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De modo exemplar na obra de Bolaño, os impasses de sentido acerca de fatos 

históricos, quase exclusivamente aqueles que se caracterizam por  serem 

especialmente vividos como traumáticos pela sociedade no presente, são 

encarados e desenvolvidos com especial cuidado nos seus escritos, nos quais 

parece restar somente o caos e a incognoscibilidade aumentados pelo clamor 

incessante dos vestígios espectrais que se alastram pela terra. (RAVETTI, 2009, 

p.288). 

 

Nesse sentido podemos observar apontar em suas obras passagens quase idênticas à 

vivida pelo autor, como: a prisão após o Golpe Militar, as suas vivências no México, a fundação 

do movimento infrarrealista e a sua doença hepática. Silva (2016) sustenta essa ideia, quando 

nos diz que a escrita de Bolaño está articulada de discursos que a representam: 

 
[...] experiência literária do autor, mediada pela interferência de tensões políticas 

oriundas de sua relação com a ditadura chilena, seu país de nascimento e primeira 

infância, e com a modernidade mexicana, tão aguardada como meio de redenção, 

mas que, no entanto, existiu somente enquanto um sonho ou um projeto. 

(SILVA, 2016, p.12) 

  
A abordagem de Álvarez (2010) segue este mesmo sentido, já que quando relaciona os 

textos desse escritor com suas experiências traumáticas, ele aponta que: 

 
A crítica, de um modo geral, tem se concentrado em uma série de constantes na 

obra de Bolaño: seus textos falam do vazio da existência, do impacto da 

violência gratuita, da solidão do deslocado, da assustadora presença do mal e 

da indiferença diante dele, da literatura como a vida mesma, da presença do 

fortuito nas ações humanas, da falta de sentido nas ações humanas, da cidade e 

seus habitantes. (ÁLVAREZ, 2010, p.70-71) 

 

Diante da questão das escritas que fazem menção à autoficção, Ana Paula de Sá (2014)  

aponta  que  Bolaño  ―ao  retratar  jovens  poetas  marginais  com  anseios  vanguardistas, 

pertencentes à América Hispânica dos anos 70, parece, por vezes, discorrer sobre sua própria 

trajetória.‖ (SÁ, 2014, p.204). A juventude do escritor Roberto Bolaño parece estar presente em 

várias passagens de sua escrita, as experiências vivenciadas nessa época foram marcadas por 

diversos traumas. O escritor se utiliza de acontecimentos reais para compor sua escrita. Em seu 

texto, Martins (2018) aponta que os ―acontecimentos do mundo entendido como real são 

componentes essenciais da obra do escritor chileno, uma vez que, para o fazer literário, o autor 

usa sua memória pessoal e também coletiva. (MARTINS, 2018, p.9). Bolaño em
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entrevista comenta que escreve a partir de suas experiências, incluindo a experiência coletiva. 

Ele ainda nos diz que: 

 
Yo escribo desde mi experiencia, tanto, digamos personal, como mi experiencia 

libresca o cultura, que con el tiempo se han fundido en una sola cosa. Pero 

también escribo desde lo que solía llamarse la experiencia colectiva, que es, 

contra lo que pensaban algunos teóricos, algo bastante inaprensible. 9(BOLAÑO, 

2003, apud BRAITHWAITE 2006, p. 76). 

 
Um dos acontecimentos que marcou a vida de Bolaño, e que aparece de diferentes 

maneiras tanto em seus poemas quanto em sua prosa, ocorreu quando ele teve que retornar ao 

Chile para apoiar o regime socialista de Salvador Allende e acabou sendo preso junto a outros 

jovens, após o golpe de Augusto Pinochet. Em seu poema “Autorretrato a los veinte años” ele 

expressa o que vivenciou durante estes oito dias em que ficou preso. De acordo com Osorio  

(2013)  ―la  vision  de  Chile  en  su  poesia  es  espectral  y  corresponde  a  un  espacio signado 

por el miedo, la violencia, el terror y la falta de coraje de sus habitantes que han preferido el 

olvido al rechazo activo de los violentos.‖10 (OSORIO, 2013, p.148) 

 
AUTORRETRATO A LOS VEINTE AÑOS 

 

Me dejé ir, lo tomé en marcha y no supe nunca 

hacia dónde hubiera podido llevarme. Iba lleno de miedo, 

se me aflojó el estómago y me zumbaba la cabeza: 

yo creo que era el aire frío de los muertos. 

No sé. Me deje ir, pensé que era una pena 

acabar tan pronto, pero por otra parte 

escuché aquella llamada misteriosa y convincente. 
O la escuchas o no la escuchas, y yo la escuché 

y casi me eché a llorar: un sonido terrible, 

nacido en el aire y en el mar. 

Un escudo y una espada. Entonces 

pese al miedo, me dejé ir, puse mi mejilla 

junto a la mejilla de la muerte. 

Y me fue imposible cerrar los ojos y no ver 

aquel espectáculo extraño, lento y extraño, 

 

 

 

9 Escrevo a partir de minha experiência, digamos pessoal, como minha experiência ou cultura de livros, que com 

o tempo se fundiram em uma coisa. Mas também escrevo a partir do que costumava ser chamado de experiência 

coletiva, que é, ao contrário do que alguns teóricos pensavam, algo bastante incompreensível. (Tradução livre) 

 
10 A visão do Chile em sua poesia é espectral e corresponde a um espaço marcado pelo medo, violência, terror e 

falta de coragem de seus habitantes que preferiram esquecer a rejeição ativa dos violentos. (Tradução livre) 



30 
 

 

 

aunque empotrado en una realidad velocísima: 

miles de muchachos como yo, lampiños 

o barbudos, pero latinoamericanos todos, 

juntando sus mejillas con la muerte. 

 
(BOLAÑO, 2006, p.14) 

 

Neste  poema  é  possível  notar  que  o  poeta  segundo  Quílez  (2008),  ―opera  como  el 

pintor que se refleja en varios momentos de su vida con el objetivo de analizar su evolución, lo 

que perdura de sus antiguas creencias y los ideales que se han ido perdiendo en el camino.‖ 

11(QUÍLEZ, 2008, p.503). Bolaño fala neste poema do que passou junto com esses jovens 

latino-americanos de sua geração, que morreram durante a ditadura. Trata da experiência que 

passou, do medo e da incerteza do que iria acontecer com ele na prisão. Segundo Martins 

(2018), o escritor não chegou a ser torturado nesse tempo que passou preso, mas conseguia 

escutar os gritos de seus outros companheiros; ela segue dizendo que essa experiência na 

juventude acabou marcando profundamente o escritor, e por esse motivo sua literatura voltava 

sempre relembrando esses acontecimentos vividos nos regimes autoritários. Em entrevista 

Bolaño fala sobre quanto tempo esteve realmente preso e comenta sobre as versões que surgiram 

sobre esse período: 

 
Estuve detenido por 8 días, aunque hace poco en Italia me preguntaron: ¿cómo 

fue su experiencia de pasar medio año en prisión? Se debe a un error de una 

edición alemana, donde pusieron que había estado seis meses en la cárcel… Es 

el típico tango latinoamericano. En el primer libro mío publicado en alemán 

pusieron que había estado un mes; en el segundo – viendo que el primero no 

había vendido mucho – lo elevaron a tres meses;  en el tercero subí a cuatro y en 

el cuatro fueron cinco meses. Así debería estar prisionero hasta el día de hoy. 
12(BOLAÑO, apud SOTO, 2010) 

 

 

 
 

 

 

11 Ele atua como o pintor que se reflete em vários momentos de sua vida com o objetivo de analisar sua evolução, 

que persiste em suas antigas crenças e nos ideais que foram perdidos ao longo do caminho. (Tradução livre) 

 
12 Fiquei oito dias detido, embora recentemente na Itália eles me perguntassem: como foi sua experiência de passar 

meio ano na prisão? É devido a um erro de uma edição alemã, onde eles disseram que ele estava preso há seis 

meses É o típico tango latino-americano. No primeiro livro meu publicado em alemão, eles disseram que 

eu tinha passado um mês; no segundo - vendo que o primeiro não havia vendido muito - ele foi criado para três 

meses; no terceiro subi para quatro e nos quatro foram cinco meses. Isso deve ser um prisioneiro até hoje. 

(Tradução livre) 
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Segundo nos diz Álvarez (2010) uma das abordagens nas obras de Bolaño diz respeito 

ao tema do mal e sua representação histórica e que tem como exemplo a menção do golpe de 

estado  no  Chile.  Ele  comenta  que  a  escrita  do  chileno  ―apresenta,  em  muitas  de  suas 

narrativas, a recriação ou simples menção desse fato histórico estarrecedor, vinculado 

estreitamente ao mal.‖ (ÁLVAREZ, 2010, p.69) e segue dizendo que é: 

 
[...] no tratamento dado a essas passagens narrativas, que o escritor deita um 

olhar irônico sobre o que narra, como para intensificar um fenômeno que vem 

necessariamente atrelado ao da constatação do mal nas sociedades: a reação é de 

silêncio, insensibilidade e indiferença diante dos atos gerados pelo mal, no caso 

específico do golpe de estado e da ditadura que se impôs a seguir, a tortura e a 

repressão. (ÁLVAREZ, 2010, p.69) 

  

De acordo com Quílez (2008) um dos indícios da biografia do autor que aparece 

verificável em suas poesias e considerada comum, é quando o chileno se apresenta com seu 

nome, sua idade e traços físicos, em seu poema Los perros románticos. Podemos observar que 

ele inicia relembrando quando tinha vinte anos, e como se sentia dentro de um tempo produzido 

pelo poema: 

 
LOS PERROS ROMÁNTICOS 

 

En aquel tiempo yo tenía veinte años 

y estaba loco. 

Había perdido un país 

pero había ganado un sueño. 

Y si tenía ese sueño 

lo demás no importaba. 

Ni trabajar ni rezar 
ni estudiar en la madrugada 

junto a los perros románticos. 

Y el sueño vivía en el vacío de mí espíritu. 

Una habitación de madera, 

en penumbras, 

en uno de los pulmones del trópico. 

Y a veces me volvía dentro de mí 
y visitaba el sueño: estatua eternizada 

en pensamientos líquidos, 

un gusano blanco retorciéndose 

en el amor. 

Un amor desbocado 
Un sueño dentro de otro sueño. 

Y la pesadilla me decía: crecerás. 

Dejarás atrás las imágenes del dolor y del labirinto 

y olvidarás 
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Pero en aquel tiempo crecer hubiera sido un crimen. 

Estoy aquí, dije, con los perros románticos 

y aquí me voy a quedar. 

 

(BOLAÑO, 2006, p.13) 

 

Para Silva (2016), o poema trata de indivíduos que vivem à margem da sociedade, e que 

tem apenas a esperança de que o futuro devolva o seu direito de sonhar; Bolaño expressa em 

seu poema um sentimento de orfandade que atravessa a sua geração, e as utopias perdidas. 

Sobre isso, Julia Costa enfatiza que: 

 
É preciso ainda considerar que uma ditadura como essa não saqueia de sua 

população somente o que já tinha sido conquistado, mas também o que poderia 

ter sido, seus projetos e planos. A perda é maior ainda do que o que se tinha 

conquistado, é uma perda de projetos, projeções e utopias. (COSTA, 2015, p. 

52) 

 
Depois da trágica experiência que teve no Chile, Bolaño decidiu voltar para o México, 

e neste país conheceu seu melhor amigo Mario Santiago Paspaquiaro. Junto com ele e alguns 

jovens daquela época, fundou o movimento infrarrealista. No poema, pode ser observado que 

ele  faz  menção  a  este  tempo  quando  nos  versos  nos  diz  que  ―Había  perdido  un  país/  pero 

había ganado un sueño. /Y si tenía ese sueño/ lo demás no importaba. /Ni trabajar ni rezar/ni 

estudiar en la madrugada/junto a los perros románticos. ‖13 

Em relação ao sonho, apontado por Bolaño no poema, Osorio (2013) em seu texto aponta 

que alguns poemas do escritor trazem a ideia da poesia como território dos sonhos; este sonho 

seria então para o escritor a literatura, e já que tinha a literatura nada mais importava. ―La poesía 

es el territorio del sueño que lleva a rememorar mejores épocas, y sirve para ver de otra manera 

y dar cuenta del cruce entre realidad y ensoñación. […] A veces, la poesía posee una función 

salvadora, terapéutica. ‖14 (OSORIO, 2013, p. 150). Em sua reflexão Silva (2016) aborda que o 

poema apresenta um sujeito latino-americano que perpassa por um estado de agonia e que tenta 

através do sonho resistir a essa passagem do tempo como forma 

 

 

13 Ele perdeu um país / mas ganhou um sonho. / E se eu tivesse esse sonho / o resto não importava. / Não 

trabalha nem reza / nem estuda ao amanhecer / ao lado de cães românticos. (Tradução livre) 

 
14 A poesia é o território do sonho que leva a recordar tempos melhores e serve para ver o contrário e explicar o 

cruzamento entre realidade e devaneio. [...] Às vezes, a poesia tem uma função terapêutica salvadora. (Tradução 

livre) 
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de assegurar uma proteção. Bolaño sobre os sonhos nos diz que sem sonho não existe literatura, 

não existe vida ―No solo díria que sin sueños no hay literatura, sino que sin sueños no hay 

vida.‖ 15. (BOLAÑO, 2003, apud BRAITHWAITE, 2006, p. 92). O poema segue marcado por 

pesadelos do seu passado traumático, relacionando, assim, a escrita da poesia com uma certa 

função terapêutica. Anna Faedrich (2013) aponta em seu texto que Doubrovsky relaciona 

autoficção à psicanálise, considerando ambas ―práticas da cura‖: 

 
[...] o que explica o aspecto dramático da autoficção. Não são raras declarações 

dos autores sobre a necessidade de escrever um romance a partir do trauma, 

visando mitigar a dor e conferir maior inteligibilidade à experiência traumática, 

até então caótica. (FAEDHICH, 2013, p.55) 

 
A exemplo disto Luciene Azevedo (2014), contribui abordando sobre o sujeito que se 

desnuda e se reconstrói, ao relaciona este ato de desvelamento e reinvenção à cena da escritura: 

 
[...] ainda que eu tenda a rejeitar a autoficção como ‗terapia‘, porque me parece 

que isso implicaria em um utilitarismo rasteiro, acho que a ideia pode ter relação 

com [...] uma certa demanda (do público) por ver, reconhecer um sujeito 

desnudando-se, (de)compondo-se por escrito, na frente do leitor, construindo um 

sujeito na realidade das palavras. (AZEVEDO, 2014, p. 233) 

 

Para Silva (2017) existe uma combinação de caráter objetivo e subjetivo na construção 

da escrita de Bolaño, e juntamente entrelaçado pela sátira e pela tragédia determinam sua 

escrita,  isso  então  ―nos  faz  enxergar  a  este  escritor  como  um  sujeito  multifacetado,  um 

detetive do nada e do absurdo, que embora tenha vivido apenas 50 anos, nos transmite a ideia 

de que viveu muitas vidas em uma só, e que se dedicou a observar tantas outras. ‖ (SILVA, 2017, 

p.70). Os poemas de Bolaño têm um caráter de liberdade, de luta, de ternura e tristeza, uma 

ironia selvagem de um escritor que escreve sua literatura como uma necessidade vital. De 

acordo com Álvarez (2010) as obras desse escritor se debruçam no vazio da existência, onde 

ele luta diante do desafio de expressar esteticamente, sem nunca conseguir alcançar esse vazio. 

Segundo nos diz Martins (2018), a literatura pretende promover uma aproximação com o real, 

mesmo que narre as experiências das sociedades em forma de ficção. Ainda assim, o 

 

 

 

15 Você não diria apenas que sem sonhos não há literatura, mas sem sonhos não há vida. "(Tradução livre) 
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texto literário carrega o peso da realidade, demonstrando ainda que um dos recursos utilizados 

pelos escritores latino-americanos é a ficcionalização da história, na tentativa de dar voz a 

indivíduos silenciados pela sociedade. 

É notável que Roberto Bolaño faz referência a momentos de suas vivências no México, 

em seu poema “Godzilla en México”, ele retrata os episódios da história mexicana, em um 

momento de grande efervescência política, ao abrir o texto falando para o seu filho que caiam 

bombas sobre este país. As pessoas apresentadas no poema fingem não se atentar para o que 

está acontecendo, ―as personagens presenciam os atos cruéis, mas fingem não ver ou fingem 

não compreender e, por isso mesmo, não fazem absolutamente nada, permanecem imóveis, em 

uma espécie de conivência involuntária.‖ (ÁLVAREZ, 2010, p.69). 

 

 

GODZILLA EN MÉXICO 

 

Atiende esto, hijo mío: las bombas caían 

sobre la Ciudad de México 

pero nadie se daba cuenta. 
El aire llevó el veneno a través 

de las calles y las ventanas abiertas. 

Tú acababas de comer y veías en la tele 

los dibujos animados. 

Yo leía en la habitación de al lado 

cuando supe que íbamos a morir. 

Pese al mareo y las náuseas me arrastré 

hasta el comedor y te encontré en el suelo. 

Nos abrazamos. Me preguntaste qué pasaba 

y yo no dije que estábamos en el programa de la muerte 

sino que íbamos a iniciar un viaje, 

uno más, juntos, y que no tuvieras miedo. 

Al marcharse, la muerte ni siquiera 

nos cerró los ojos. 

¿Qué somos?, me preguntaste una semana o un año después, 
¿hormigas, abejas, cifras equivocadas 

en la gran sopa podrida del azar? 

Somos seres humanos, hijo mío, casi pájaros, 

héroes públicos y secretos. 

 

(BOLAÑO, 2006, p.45) 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Esta pesquisa teve a intenção de fornecer algumas reflexões acerca dos estudos sobre a 

autoficção, que nos últimos tempos vem despertando o interesse de teóricos e críticos. Foram 

expostos em um primeiro momento o contexto em que surgiu a autoficção e algumas definições 

sobre este termo. A exploração dos poemas de Roberto Bolaño se deu à luz de algumas dessas 

considerações, que nos deram elementos para continuar pensando sobre a maneira como a 

autoficção manifesta-se na literatura contemporânea. Sobre essa junção da realidade com a 

ficção, o escritor chileno reconhece a presença de sua biografia em algumas passagens de suas 

obras. ―Poderia ser um indício da visão particular de Bolaño frente ao seu ofício de escritor: 

vida e ficção confluem como uma única e inseparável criação literária. Ele mesmo se 

ficcionalizando enquanto vive.‖ (ALVARÉZ, 2010, p.). Utilizamo-nos das palavras de Luciene 

Hidalgo (2013) para acrescentar o que pode ser considerado importante na prática da autoficção, 

que é um tema que vem causando interesse em diferentes escritores: 

 
Afinal, para boa parte dos escritores, a teoria não tem a menor importância no 

instante da criação. No caso da autoficção, talvez o que realmente interesse seja 

a carga de sugestão ontológica do neologismo; a pulsão do eu, da expressão do 

eu, tão urgente que o faz ultrapassar todos os limites. Isto é, o neologismo parece 

avalizar autores, mas o que os move, e inspira, no fundo, em vários casos, é a 

urgência de sua situação pessoal e do registro desta, que em geral supera o puro 

depoimento. (HIDALGO, 2013, p. 227- 228) 

 
Nesse sentido, compreendemos que a autoficção originou-se em um contexto literário 

como forma de dar respostas às impossibilidades da escrita autobiográfica, na medida em que 

foi se percebendo a impossibilidade da reprodução da vida pela narrativa. É sabido que a 

autoficção teve origem em um contexto no qual se percebeu uma impossibilidade de se fixar 

uma verdade na escrita. Ademais, o acontecimento da autoficção envolve uma ideia de sujeito 

em constante questionamento e construção, ligado a um refinamento estético que permite ao 

autor problematizar a questão da representação do real na literatura. A nossa pesquisa nos faz 

perceber que a autoficção nos dá uma maior liberdade à escrita, tendo em vista um poder maior 

do autor de se expressar, com essa forma de escrever ele tem a oportunidade de desenvolver 

sua escrita da maneira que melhor lhe convier e agradar. Sobre a relevância de apontar um 

conceito sobre a autoficção, Faedrich (2015) nos diz que: 
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Pensar na relevância do conceito de autoficção para classificar um tipo de 

produção literária cada vez mais popular requer demarcar sua especificidade em 

relação às demais escritas do eu, apontando condições necessárias e suficientes 

para delimitá-lo. Afirmar que autoficção é o exercício literário  em que o autor 

se transforma em personagem do seu romance, misturando realidade e ficção, é 

apenas um passo; condição necessária, mas não suficiente. (FAEDRICH, 2015, 

p.49). 

 
Bolaño apresenta em suas obras literárias o contexto histórico e social vivenciado no 

Chile, México e Espanha. Neste caso, percebemos então que o escritor transita entre a ficção e 

a realidade se apropriando de eventos reais para compor sua ficção. Esta pesquisa não é uma 

leitura definitiva dos poemas analisados, mais uma das inúmeras possibilidades de compreensão 

da obra a partir de algumas das características da autoficção, apresentadas por alguns teóricos 

que estão na tentativa de conceituar este termo que apareceu na literatura para abrir novos 

caminhos, permitindo novos olhares, novos rumos, e mais liberdade na escrita. Este trabalho 

não esgota as possibilidades de discussão sobre o estudo acerca da autoficção e dos elementos 

reais que se entrelaçam e compõem as obras ficcionais de Bolaño, escritor que cria um universo 

literário complexo e extremamente inovador. Ademais, é importante que se desenvolvam outras 

investigações e análises sobre estas questões. 
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