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RESUMO 

 

Esta dissertação apresenta o resultado da pesquisa que buscou investigar, em 

O romance de Perón, do escritor argentino Tomás Eloy Martínez, as possíveis 

relações entre as teorias sobre o espaço biográfico e as da identidade 

masculina. Tratou-se de uma pesquisa de caráter bibliográfico, que partiu da 

análise dos lugares sociais ocupados por algumas personagens masculinas na 

trama, compreendendo a influência da História, biografia, memórias e obras de 

ficção para a composição e os (des)limites desses espaços atávicos. Para 

tanto, foram analisadas as configurações do espaço biográfico, as 

representações ficcionais da realidade, além da construção histórico-ficcional 

do espaço masculino e como a representação da realidade histórica se torna 

importante nesse processo. O presente estudo se tornou relevante porque foi 

possível relacionar, na narrativa em análise, aspectos importantes dos estudos 

históricos, culturais, literários e identitários, além das configurações das 

relações dialógicas nele firmadas. 

 

Palavras-chave: Tomás Eloy Martínez, Espaço biográfico, Ficção, História, 

Identidade, Gênero masculino.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 

 

RESUMEN 

 

En esta tesis se presentan los resultados de la investigación que buscó, en La 

novela de Perón, del escritor argentino Tomás Eloy Martínez, las posibles 

relaciones entre las teorías de espacio biográfico y la identidad masculina. Esta 

fue una investigación bibliográfica, que comenzó a partir del análisis de los 

lugares sociales ocupados por algunos personajes masculinos en la trama, 

incluyendo la influencia de la historia, la biografía, memorias y la ficción en la 

composición y en el (des)límites de estos espacios atávicos . Para tanto, fueran 

analizados el espacio biográfico, las representaciones ficcionales de la 

realidad, la construcción histórica y ficcional del espacio del macho y cómo la 

representación de la realidad histórica se vuelve importante en este proceso. 

Este estudio se tornó relevante porque es posible relacionar, en la obra 

estudiada, aspectos importantes de los estudios históricos, culturales, literarias 

y de la identidad, además de la configuración de las relaciones dialógicas en él 

firmadas. 

 

Palabras-clave: Tomás Eloy Martínez, Espacio biográfico, Ficción, Historia, 

Identidad, Género masculino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 

 

SUMÁRIO  

  

1. INTRODUÇÃO........................................................................................10 

2. ESPAÇO BIOGRÁFICO E REPRESENTAÇÃO FICCIONAL.................13 

2.1 Vidas como narração e representação biográfica.............................13 

2.2 Literatura biográfica: O romance de Perón.......................................28 

3. CONSTRUÇÕES IDENTITÁRIAS MASCULINAS..................................36 

3.1 Ser homem: uma questão de gênero................................................36 

3.2 General Juan Domingo Perón: um ser masculino construído 

socialmente........................................................................................48 

4. BIOGRAFISMO E IDENTIDADES POLÍTICAS......................................56 

4.1 Identidade nacional e masculinidade.................................................56 

4.2 O General Perón e a construção ficcional do Estado/Nação 

argentino............................................................................................69 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS....................................................................78 

REFERÊNCIAS.......................................................................................80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

10 

 

1. INTRODUÇÃO 
 

Esta dissertação traça um plano de investigação das relações entre as 

teorias sobre o espaço biográfico e as da identidade masculina. Trata-se de 

uma análise que pretende associar as vertentes contextuais citadas na obra 

literária O romance de Perón1, de Tomás Eloy Martínez, partindo do estudo do 

lugar social ocupado por algumas personagens masculinas na trama. Será 

discutida a construção histórico-ficcional do espaço masculino e como a 

representação da realidade histórica importa nesse processo. Como veículo de 

informação (já que alude a muitos acontecimentos públicos) e registro histórico 

literário da identidade masculina de uma época, o romance em questão permite 

ao leitor, por meio do imaginário e de uma representação, ao mesmo tempo 

biográfica e ficcionalizada, notar os fios que configuram as relações 

dialógicas nele firmadas. 

Escritor e jornalista de renome na Argentina e em outras partes do 

mundo, Tomás Eloy Martínez é pouco conhecido no Brasil. Dono de um 

vasto currículo, Martínez foi colunista do jornal argentino La Nación, do 

americano The New York Times e do espanhol El País. Também escreveu 

roteiros para cinema e televisão, foi crítico de cinema, além de integrar a 

equipe de direção do semanário Primeira Plana. Escreveu seu primeiro 

conto aos 10 anos de idade para burlar o castigo dos padres, que lhe 

haviam proibido de ler. Martínez acreditava que as ficções constituíam uma 

forma de rebelião, e essa característica é levada ao limite em toda sua 

trajetória. 

Entre suas obras literárias de maior destaque está La novela de 

Perón (1985), resultado de quatro anos de pesquisas, levantamento de 

documentos históricos e entrevistas, inclusive ao próprio Juan Domingo 

Perón. Nessa obra, Martínez relata o retorno do General à Argentina após 

18 anos de exílio. Embora o centro da história contada seja essa volta de 

Perón ao seu país natal, o autor consegue, através de relatos 

(auto)biográficos e memorialísticos, repassar a história da Argentina do 

                                                 
1 A primeira edição do romance de Tomás Eloy Martínez, La novela de Perón, foi publicada na Argentina, 
Buenos Aires, em 1985 pela Editora Planeta. No entanto, a edição que utilizamos nas análises que 
compõem essa dissertação é uma tradução brasileira, publicada em 1998, em São Paulo, pela Editora 
Companhia das Letras.  
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século XX, ao mesmo tempo em que indaga as múltiplas facetas que a 

verdade pode apresentar e o poder que a ficção possui para representar 

todas elas. Nesse sentido, La novela de Perón se apresenta como um 

misto de ficção, história, (auto)biografia e memória.  

Para a confecção desta dissertação, apresentamos, neste capítulo 

inicial, a introdução do trabalho, explicitando o tema, problema e objetivos 

da pesquisa. Também realizamos uma apresentação sintética do que irá 

compor os capítulos subsequentes, dando ênfase ao suporte teórico em 

que nos apoiamos para as análises.    

No capítulo 2, buscamos expor conceitos importantes para a 

compreensão do espaço biográfico. Nesse momento, discutimos as 

imbricações dos (des)limites entre o discurso histórico e o ficcional. 

Acreditamos que tanto a história quanto a ficção possuem a capacidade de 

conferir presença ao passado, pois em ambas é possível encontrar rastros dos 

acontecimentos históricos. Ademais, entendendo a impossibilidade de obter 

fidelidade irrestrita entre o passado, tal como foi, e o discurso que pretende 

aproximá-lo do presente, o mais apropriado é falar em representação da 

realidade. Nesse sentido, a compreensão de conceitos como representação, 

história, literatura, espaço biográfico, gênero (auto)biográfico, romance 

histórico, além da ficção e seu papel, se faz necessária e, para tal feito, 

contamos com a contribuição teórica de autores como André Mitidieri (2010), 

Carlinda Fragale Pate Nuñez (2011), François Dosse (2007), Leonor Arfuch 

(2010), Mikhail Bakhtin (1997; 2010), Philippe Lejeune (2008), Roger Chartier 

(2010; 2011), dentre outros. 

O capítulo 3 discute as questões concernentes à identidade masculina, 

entendendo, inicialmente, os conceitos que norteiam tal estudo, em especial os 

de gênero, identidade e masculinidade. Partiremos do pressuposto de que o 

papel a ser desempenhado pelo homem na sociedade é uma construção 

discursiva tanto quanto para o feminino. Esse último, porém, vem sendo 

discutido amplamente ao longo de alguns anos, ao passo que dispomos de 

poucas pesquisas sobre o gênero masculino. A realização de tal objetivo não 

se apresenta como uma tarefa fácil, pois, conforme afirmam alguns estudiosos, 

encontramo-nos imersos no objeto de estudo que buscamos compreender: a 

ordem masculina de organização social. Para tal realização, nos apoiamos em 



 

12 

 

autores como Elisabeth Badinter (1993), Pedro Paulo Oliveira (2004), Pierre 

Bourdieu (2012), Sandra Sacramento (2012), Stuart Hall (2011), Tomaz Tadeu 

da Silva (2010; 2013), Zygmunt Bauman (2005), dentre outros. 

Já no capítulo 4, abordamos as relações da(s) identidade(s) masculinas 

e políticas com a construção do Estado/Nação, conforme representadas no 

texto romanesco. Enfatizamos os questionamentos acerca das influências 

exercidas mutuamente para que (re)construção da identidade social se torne 

possível, uma vez que, tanto na formação da masculinidade quanto na da 

nacionalidade, requisitos como força, honra, reconhecimento e superioridade, 

são indispensáveis. Dessa forma, acreditamos que homem e Nação fazem 

parte de um mesmo processo de formação identitária. Os processos que 

constituem a construção da identidade política são discutidos, mais 

amplamente, nesse momento da pesquisa e contamos com o estudo de alguns 

autores para tal feito: Benedict Anderson (1989; 2008), Joan Scott (2011), 

Leonor Arfuch (2010), Sócrates Nolasco (1993; 1995), Stuart Hall (2011; 2013), 

dentre outros.  

Faz-se necessário salientar que cada capítulo da dissertação, ora 

apresentada, conta com um subitem de análise literária, no qual procuramos 

examinar as teorias estudadas à luz da obra literária, apresentada como tema 

dessa pesquisa, produzida pelo jornalista e ficcionista argentino Tomás Eloy 

Martínez: O romance de Perón. 

Finalmente, no capítulo 5, apresentamos as considerações finais do 

presente trabalho, expondo os resultados da pesquisa e estabelecendo, de 

forma mais precisa, as convergências entre as teorias abordadas dentro da 

obra em estudo. Dessa forma, a pesquisa é concluída apresentando os 

possíveis enlaces entre os (des)limites constitutivos de História e ficção e o 

(des)centramento da noção de identidade, seja ela masculina, política, seja 

nacional, dentro do romance abordado. Afinal, a identidade é formada, e 

transformada, pelas exigências históricas de cada época e a literatura ajuda a 

cristalizar alguns padrões sociais de comportamento.         
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2. ESPAÇO BIOGRÁFICO E REPRESENTAÇÃO FICCIONAL 
 
 
2.1 Vidas como narração e representação biográfica 

 

Embora, hoje em dia, não se confira autenticidade absoluta ao discurso 

histórico, até a segunda metade do século XIX, era comum conceber o fato 

histórico condicionado à perspectiva dialética da superação, de acordo com a 

proposta de Hegel de Fenomenologia do Espírito (1992), em que a História é 

vista como a realização do Espirito puro, apresentada primeiro na natureza e 

depois na cultura. Tal coordenada se fundamenta na pretensa certeza de uma 

fidelidade irrestrita entre “o passado tal como foi e a explicação histórica que o 

sustenta” (CHARTIER, 2010, p. 12). Inevitavelmente, as associações entre o 

fazer histórico e as figuras da arte retórica tornam visíveis um importante 

entrave à percepção do “verdadeiro”. Roger Chartier (2010, p. 12) destaca, por 

exemplo, que “o questionamento dessa epistemologia da coincidência e a 

tomada de consciência sobre a brecha existente entre o passado e sua 

representação” são suficientes para uma reflexão acerca da maneira como o 

discurso histórico é estabelecido, bem como sobre as construções narrativas, 

que ambicionam preencher o lugar daquilo que foi e já não é mais. 

Nesse sentido, ao estudar o passado, seria mais apropriado se falar em 

representação, tendo o cuidado de não reduzir a carga significativa dessa 

palavra apenas às questões de fidelidade ao acontecimento tido como real. 

Ainda de acordo com Roger Chartier (2011, p. 27), 

 
as representações não são simples imagens, verídicas ou 
enganosas, do mundo social. Elas têm uma energia própria 
que persuade seus leitores ou seus espectadores que o real 
corresponde efetivamente ao que elas dizem ou mostram.  

 
Como se pode perceber nessa citação, as representações convencem 

da realidade, não significando fidelidade irrestrita entre o passado, tal como foi, 

e as formas coletivas que lhe conferem presença em algo que já aconteceu. 

Portanto, se não é possível reduzir esse conceito a “simples imagens” refletivas 

da verdade sobre o mundo, faz-se necessário pensar em algo além da história 

oficial para narrar o passado. O mais adequado seria pensar em 

representações do passado, abrindo espaço para uma discussão não apenas 
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acerca dos limites que separariam história de ficção, mas também sobre o 

questionamento quanto à autoridade e à veracidade de cada um desses 

campos. 

Tomaz Tadeu da Silva (2010) levanta observações interessantes para a 

reflexão sobre os conceitos que tentam definir e limitar os espaços ocupados 

pela história e pela literatura. Segundo o autor citado, o elemento 

representacional é um sistema de significações, e este não se apoia em 

operações fidedignas entre significantes e significados, ao contrário, o ato de 

nomear é amparado em sequências de diferenciação, que postergam sempre a 

correspondência perfeita. Se tomarmos tais ideias como base, questionaremos 

não apenas a possibilidade de a literatura representar algo vivido, mas também 

a eficácia da história em fazê-lo, já que ambas buscam (re)interpretar e 

aproximar, através da escrita, os acontecimentos, isto é, intentam trazer para o 

presente uma ausência.  

Nem ficção nem história dispõem da possibilidade de trazer de volta, 

literalmente, o passado para o presente. Antes, é necessário entender que 

ambas produzem, através de discursos escritos, interpretações acerca de um 

movimento complexo que envolve os acontecimentos ao longo do tempo. 

Portanto, pensar o discurso histórico significa 

 
considerar a história social das interpretações. É interpretar o 
complexo movimento dos atores sociais que existem num dado 
momento e lugar, movimento sempre inscrito em práticas. Não 
é o social, o institucional ou o cultural que produz a 
interpretação histórica, mas as práticas humanas lidas pelo 
historiador do presente. Práticas que constroem sentidos e 
cujos processos são objetos de análise (BARBOSA, 2008, p. 2-
3). 

 

Roger Chartier (2010, p. 23) afirma que “a capacidade do discurso 

histórico para representar o passado” está sendo constantemente questionada. 

O motivo para tal “descrença”, apontado pelo autor, é bem parecido com os 

estudos sobre representação citados anteriormente, em decorrência da 

distância existente entre o passado representado e “as formas discursivas 

necessárias para sua representação” (CHARTIER, 2010, p. 23), ratificando 

assim a ausência de correspondência entre significante e significado apontada 

por Tomaz Tadeu da Silva. Além disso, na tentativa de conferir presença a 
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acontecimentos já vivenciados, é possível perceber que “algumas obras 

literárias moldaram, mais poderosamente que os escritos dos historiadores, as 

representações coletivas do passado” (CHARTIER, 2010, p. 25). 

Ainda, segundo Roger Chartier (2010, p. 24-25), “a literatura informa do 

real, mas não pretende representá-lo nem abonar-se nele”, ao passo que “a 

história pretende dar uma representação adequada da realidade que foi e já 

não é”. Entretanto, essa separação conceitual é reelaborada quando o autor 

evidencia a importância das representações do passado, propostas por obras 

literárias, para os estudos acerca da história. Chartier (2010) também afirma 

que alguns discursos históricos foram teatralizados a fim de serem 

apresentados e ensinados ao grande público, mesclando esses dois estilos de 

linguagem. Assim, as discussões a respeito de discursos históricos e ficcionais 

sobrepõem-se novamente e nos remetem mais uma vez à impossibilidade de 

obter fidelidade entre significante e significado, ou seja, fato real e discurso que 

o represente.  

Ademais, é importante compreender que os limites entre história e 

literatura se mantêm a despeito das semelhanças na forma de abordarem e de 

construírem suas narrativas acerca do passado. Roger Chartier (2011) utiliza o 

termo “representância” para se referir à capacidade que alguns textos 

possuem, não apenas os reconhecidos pela história oficial, de informar sobre o 

passado. Para o autor, as modalidades textuais tais como os diários, as 

(auto)biografias, as ficções etc. apresentam rastros, indícios dos 

acontecimentos. Semelhantemente, os discursos históricos não possuem a 

capacidade de trazer o fato de volta, de forma efetiva, mas informam do 

acontecido, apresentando rastros sobre os fatos. Tal semelhança no modo de 

narrar não desprestigia o discurso histórico nem o torna igual ao discurso 

ficcional. 

Devido à impossibilidade de imitar fielmente os eventos históricos, as 

representações permitem abordagens mais amplas acerca do passado, 

abrangendo, através da escrita literária, por exemplo, “a energia das 

linguagens, dos ritos e das práticas do mundo social” (CHARTIER, 2011, p. 

96). Essa “energia” do texto ficcional, ao ser assimilada pelos leitores, volta ao 

mundo social, promovendo reflexões acerca do acontecido e, por vezes, 

proporciona mudanças na perspectiva sociocultural do tempo presente, além 
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de corroborar para o “efeito de realidade”. Vale ressaltar que essa terminologia 

é de Roland Barthes e foi utilizada por ele em O rumor da língua (1998), obra 

na qual aborda a função da escritura, afirmando que produz um “desligamento” 

e assume, portanto, a função de símbolo do fato contado. Desse modo, o que 

se obtém é o “efeito de real” e não o real em si. É assim que Roger Chartier 

analisa o papel da narrativa histórica, como escritura, como arte retórica: 

 
A história como escritura desdobrada tem, então, a tripla tarefa 
de convocar o passado, que já não está no discurso no 
presente; mostrar a competência do historiador, dono das 
fontes; e convencer o leitor (CHARTIER, 2010, p. 15). 

 

François Dosse (2007, p. 254, tradução nossa) parece concordar com 

Roger Chartier quando fala sobre “o fenômeno do reconhecimento de algo já 

vivido e que se converte em um efeito de autenticação”.2 A narrativa ficcional 

torna possível o processo de identificação e, por conseguinte, de pertença a 

determinado povo e sua cultura, portanto, “não se pode reduzir a complexidade 

da representação do passado tal como se apresenta nas ‘histórias’ a esta única 

dimensão, mesmo que seja a mais fundamental” (CHARTIER, 2011, p. 100).  

Desta forma, os mecanismos de provas e controles utilizados nas 

pesquisas e, consequentemente, na escrita histórica, outorgam credibilidade ao 

seu discurso. Os possíveis enlaces retóricos e narrativo-estruturais entre o 

texto ficcional e o histórico não negam tal premissa, mas tornam possível 

atribuir à ficção certas nuanças de realidade. É nesse sentido que as estruturas 

organizadas, para provar a veracidade da história, ajudam a criar “efeitos de 

realidade”, ou seja, assim como as demais formas de representações, 

convencem da “existência da realidade” e a atestam:  

 
[...] o historiador deve introduzir em sua narração indícios ou 
provas desse ‘ter-sido’ que funcionam como effets de réel 
(‘efeitos da realidade’), encarregados de dar presença ao 
passado graças às citações, às fotos, aos documentos. 
(CHARTIER, 2011, p. 118) [grifo do autor]. 

 

Não se trata de privilegiar o discurso ficcional, em detrimento do 

histórico, mas sim de evidenciar que o texto literário, por vezes, também se 

                                                 
2 No texto-fonte: “el fenómeno del reconocimiento de algo ya vivido, y de resultas, un efecto de 
autentificación”. 
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apodera do passado, dos documentos e das técnicas utilizadas no ofício do 

historiador. Esses recursos produzem, na ficção, a ilusão/imagem do real, 

dando verossimilhança às histórias fingidas e convencendo o leitor da 

realidade. Ao questionar a autoridade do discurso histórico para, sozinho, 

representar o passado, tornamos possível a reflexão acerca dos mecanismos 

que dão suporte às explicações sobre o passado, inclusive, abordando a 

representação como uma atribuição para além do discurso histórico: 

 
Numa época em que nossa relação com o passado está 
ameaçada pela forte tentação de criar histórias imaginadas ou 
imaginárias, é fundamental e urgente a reflexão sobre as 
condições que permitem sustentar um discurso histórico como 
representação e explicação adequadas da realidade que foi 
(CHARTIER, 2010, p. 31). 

 

Se admitíssemos as separações estanques entre o discurso histórico e o 

ficcional, tornaríamos obscura a análise dos relatos de cunho (auto)biográfico, 

por exemplo, pois são narrativas elaboradas a partir de depoimentos, 

pesquisas, seleção de documentos e entrevistas, recursos próprios do fazer 

científico, utilizados pela história. Os textos elaborados com o intuito de narrar 

vidas, durante muito tempo, relegados à condição de “narrativa sem qualidade”, 

se encaixam perfeitamente na tensão, ou melhor, no vínculo entre ficção e 

história. Teóricos como François Dosse, por exemplo, afirmam, em seus 

estudos, que “o discurso daquilo que se viveu faz alusão a esse efeito de 

autenticidade”3 (DOSSE, 2007, p. 253, tradução nossa), reforçando a ideia de 

convencer o leitor da verdade/realidade e se contrapondo à vinculação fiel e 

sem restrições ao acontecimento em si. 

É somente quando “os artistas impressionistas deslocam a fidelidade ao 

real” (CARMO, 2011, p. 184) que a noção de representação começa a ser 

estudada mais profundamente, em fins do século XIX. Roger Chartier (2010, p. 

16), ao discutir sobre a possibilidade de história e literatura representarem o 

mundo real, afirma que se acham “associados, e não opostos, conhecimento e 

relato, prova e retórica, saber crítico e narração.”. Tal afirmação nos conduz à 

reflexão sobre o cenário ocupado pela literatura que, por diversas vezes, faz 

uso de acontecimentos históricos e de seus sujeitos, ficcionalizando-os. 

                                                 
3 No texto-fonte: “el discurso de lo vivido alude a este efecto de autenticidad”. 
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No começo da década de 1970, já se evidenciam várias possibilidades 

de diálogos entre essas áreas, em vez de uma inquestionável separação. 

Carlinda Fragale Pate Nuñez (2011), pesquisadora de temas relacionados à 

literatura e à cultura, parece corroborar com tais questões, ao afirmar que a 

tensão entre as duas áreas de conhecimento, aqui abordadas, está presente 

não apenas em textos oficiais ou canônicos. Obras como romances históricos 

e/ou os relatos de vida, passam a ser valorizados e auxiliam o questionamento 

da epistemologia da coincidência e do monopólio das representações em favor 

da História. Segundo a autora, tanto nas obras canônicas quanto nos “livros 

sem qualidade”, 

 

a literatura e a história se encontram, mas, no enclave em que 
os dois campos se associam e apontam para a questão da 
narratividade como o ponto de tensão entre eles, afloram suas 
dissidências (NUÑEZ, 2011, p. 57). 

 

Nesse contexto, o discurso histórico aparentemente se divide em dois 

eixos: a realidade do passado e a escritura que a representa no presente. 

Assim, a ideia de convencer da verdade, através do discurso, é retomada e 

reforçada; pois, mais do que informar sobre o passado, se fazia necessário, 

mediante os mecanismos da arte retórica, conduzir o leitor à crença da 

verdade. A coexistência dessas duas formas de pensar a história afeta 

diretamente o monopólio do poder, centrado no fazer do historiador. Isso se dá 

especialmente porque a maneira como os historiadores organizavam seu 

discurso conduzia inevitavelmente à aprovação de apenas um tipo de 

produção, negando a existência de outras possibilidades de leitura do tempo 

histórico. Dessa forma, a “instituição histórica” era organizada “segundo 

hierarquias e convenções que traçam as fronteiras entre os objetos históricos 

legítimos e os que não são e, portanto, são excluídos ou censurados” 

(CHARTIER, 2010, p. 18). 

Tais censuras ou exclusões inibiam a autoridade e, por conseguinte, o 

prestígio de outras formas que se propõem a contar o passado, como os já 

citados relatos de cunho (auto)biográfico, negligenciando o fato de o 

conhecimento produzido pelos historiadores não ser mais 
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que uma das modalidades da relação que a sociedade mantém 
com o passado. As obras de ficção, ao menos algumas delas, e 
a memória, seja ela coletiva ou individual, também conferem 
uma presença ao passado, às vezes ou amiúde mais 
poderosos do que estabelecem os livros de história 
(CHARTIER, 2010, p.21). 

 

Nesse entrecruzamento de perspectivas, abordando os (des)limites 

entre ficção e história, encontram-se questões concernentes ao “espaço 

biográfico”. É Leonor Arfuch quem utiliza esse termo, conceituando-o, no 

momento em que se propõe a estudar “a circulação narrativa das vidas – 

públicas e privadas –, particularizando os diferentes gêneros” (ARFUCH, 2010, 

p. 59). Tanto as autobiografias e biografias, já reconhecidamente instituídas 

como gênero e que comumente narram vidas de figuras públicas, quanto as 

demais formas de valorização da subjetividade, tais como os diários íntimos, os 

testemunhos, as confissões etc., reconhecidos em suas similaridades e 

diferenças, superam, entretanto, uma simples apresentação como 

macrogênero:  

 
O espaço biográfico assim entendido – confluência de múltiplas 
formas, gêneros e horizonte de expectativa – supõe um 
interessante campo de indagação. Permite a consideração das 
especificidades respectivas sem perder de vista sua dimensão 
relacional, sua interatividade temática e pragmática, seus usos 
nas diferentes esferas da comunicação e da ação (ARFUCH, 
2010, p. 58-59). 

 

Essa “confluência de múltiplas formas, gêneros e horizontes de 

expectativa” envolve aspectos distintos, também permite o acesso às obras 

literárias “sem qualidade”, “excluídas” e “censuradas” pelo cânone histórico e 

literário. Vale ressaltar que os estudos relativos à aparição de um “eu” em 

formas (auto)biográficas “remonta há pouco mais de dois séculos somente” 

(ARFUCH, 2010, p. 35). Portanto, apesar de reunidos em um espaço maior e 

conceituado por Leonor Arfuch, os estudos concernentes aos relatos de cunho 

(auto)biográfico “aparecem no fim da Idade Média (que ignoravam os valores 

biográficos) e no início do Renascimento” (BAKHTIN, 1997, p. 164).  

Tais pesquisas começaram entre os séculos XIV e XVII, porém, 

conforme afirma André Mitidieri (2010), é no século XIX que a história da 

cultura começa a relacionar historiografia com as histórias da arte, da ciência e 
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da literatura. Interessam-nos, principalmente, as relações com essa última, 

mesmo sabendo que durante o século XIX, “a maior parte das biografias 

enfocava personalidades conhecidas, enquanto as obras ficcionais detinham-

se em costumes, festas e diversões que não ameaçassem o status quo” 

(MITIDIERI, 2010, p. 135) [grifo do autor].  

É importante destacar que o espaço biográfico não aborda apenas 

estudos sobre o “eu” presente em (auto)biografias e/ou em obras não 

canônicas. Seu aspecto multi ou transdisciplinar torna possível também as 

associações com outras áreas de conhecimento, tais como a sociologia e a 

literatura, uma vez que os hábitos, costumes e a ordem social são 

representados seguindo uma ordem narrativa: 

 
Assim, o espaço biográfico, tal como o concebemos, não 
somente alimentará o ‘mito do eu’ como exaltação narcisista ou 
voyeurismo – tonalidades presentes em muitas de suas formas 
-, mas operará, prioritariamente, como ordem narrativa e 
orientação ética nessa modelização de hábitos, costumes, 
sentimentos e práticas, que é constitutiva da ordem social 
(ARFUCH, 2010, p. 31-32). 

 

 A ordem narrativa e a ficcionalização da realidade, através da 

representação de hábitos, costumes e práticas sociais, nortearão os estudos 

das formas e gêneros que compõem o espaço biográfico, sobretudo em suas 

apresentações hibridizadas com a literatura ficcional, como é o caso de La 

novela de Perón (MARTÍNEZ, 1985). Assim como os discursos próprios da 

historiografia, (auto)biografias e romances de cunho histórico também 

informam algo do mundo real e possuem rastros de eventos passados. No 

entanto, quando se trata de representar a história por meio de textos ficcionais, 

ainda que essas duas modalidades narrativas possuam alguns aspectos 

semelhantes, para os estudos acerca do espaço biográfico, 

 
não é tanto o ‘conteúdo’ do relato por si mesmo – a coleção de 
acontecimentos, momentos, atitudes -, mas precisamente as 
estratégias – ficcionais – de autorrepresentação o que importa. 
Não tanto a ‘verdade’ do ocorrido, mas sua construção 
narrativa, os modos de (se) nomear no relato, o vaivém da 
vivência ou da lembrança, o ponto do olhar, o que se deixa na 
sombra; em última instância, que história (qual delas) alguém 
conta de si mesmo ou de outro eu. E é essa qualidade 
reflexiva, esse caminho de narração, que será, afinal de contas, 
significante (ARFUCH, 2010, p. 73) [grifos da autora]. 
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Não se pode deixar de observar o caráter híbrido que pode assinalar 

relatos de cunho (auto)biográfico, ainda que não deliberadamente ficcionais, 

uma vez que, em obras desse estilo, o leitor também corre o risco de ser 

convidado a ler história e ficção de modo concomitante, permitindo o 

entrecruzamento de perspectivas aparentemente distintas. O já citado ofício do 

historiador é apropriado pelo fazer literário de modo mais evidente nas ficções 

com traços historiográficos, como os romances históricos que, através de uma 

ordem narrativa própria, dão lugar à representação do passado tão eficazmente 

quanto as obras que se propõem como exclusivamente históricas:  

 
Num leque heterogêneo, sem umbrais muito nítidos, coexistem 
as memórias clássicas de personagens públicos centradas em 
seu caráter de protagonistas em acontecimentos de 
importância com memórias nas quais começa a despontar a 
própria personalidade, com os ‘livros de razão’ (livres de 
raison), obstinados cadernos de contas ou registros de tarefas, 
que de repente se tornam uma narração sobre a vida cotidiana, 
como os diários íntimos confessionais, que não só registram 
acontecimentos da fé ou da comunidade, mas começam a dar 
conta do mundo afetivo de seus autores (ARFUCH, 2010, p. 
40-41). 

 

Leonor Arfuch (2010) apropria-se da teoria dos gêneros discursivos 

desenvolvida por Mikhail Bakhtin para compor parte dos estudos sobre o 

espaço biográfico. De acordo com as considerações desse pensador russo 

(BAKHTIN, 1997), dentre as possibilidades de estudo dos gêneros do discurso, 

o literário foi, durante muito tempo, privilegiado, porém as abordagens 

propostas se reduziam à forma estilística. Portanto, uma investigação mais 

ampla se fazia necessária, considerando, por exemplo, duas grandes 

vertentes: os gêneros primários e os gêneros secundários. Podemos afirmar 

que a presença do gênero primário – o diálogo, a carta, o diário, cadernos de 

contas, registros de tarefas etc. – no gênero secundário – romance, teatro etc. 

– atribui-lhe, dentre tantas particularidades, os aspectos sociopolíticos, que 

interessam igualmente aos estudos do espaço biográfico e da história, 

reforçando o hibridismo, ou seja, a não existência de formas puras que possam 

deter o monopólio das representações do passado. 
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A não aceitação de algumas formas literárias relegadas a uma definição 

de “livros sem valor” está pautada na busca pelo vínculo mimético entre 

vida/história e escrita/representação. Desde os gregos até o Renascimento, a 

verossimilhança foi um critério praticamente inabalável. Tal postura era tão 

intensa que as grandes narrativas perderiam credibilidade caso houvesse, 

entre suas histórias, “discrepância com os acontecimentos cotidianos” (SILVA, 

2010, p. 31). Essas percepções foram “enraizadas” profundamente e ajudaram 

a definir o cânone artístico, relegando qualquer produção que as desacatassem 

a um status inferior de “não-qualidade”, além de dificultarem o estudo de outras 

formas literárias que não as canônicas. 

No entanto, para Leonor Arfuch (2010, p. 68), não existe vínculo 

“mimético entre a linguagem e a vida”. Portanto, em vez de adotar uma visão 

de fidelidade entre a narrativa histórica e a realidade, reforçando a cisão 

dualista entre ficção e história, antes se faz mais coerente pensar em uma 

definição que aceite a “heterogeneidade constitutiva dos gêneros”, adotando a 

ideia de uma “estabilidade apenas relativa”, uma vez que não existem formas 

puras, “mas constantes misturas e hibridizações, em que a tradição se 

equipara à abertura à mudança e à novidade” (ARFUCH, 2010, p. 66) [grifo da 

autora]. Ainda nesta vertente, a admissão de que o estudo de formas híbridas, 

como o romance biográfico, permite ler tanto a história quanto a ficção em suas 

páginas,  

 
faz vacilar alguns princípios ‘científicos’, segundo os quais essa 
dimensão havia estado, até então, banida das pesquisas 
importantes, tanto que essas histórias se situam em um espaço 
intermediário entre a escritura e a leitura literária, por um lado, 
e entre a escritura e a leitura científica, por outro. Este fato dá 
espaço para o desenvolvimento de uma reflexão sobre as 
relações entre ficção e história, reflexão que nos faz levar a 
indagar sobre a construção de um relato. Tal como Michel de 
Certeau destaca, é necessário que exista uma tensão 
significativa entre estas duas dimensões, já que a história, 
assim como a sociologia, progrediu e se profissionalizou, 
circunscrevendo a ficção em um passado já acontecido 
(DOSSE, 2007, p. 242, tradução nossa).4 

                                                 
4 No texto-fonte: “hace vacilar algunos postulados ‘científicos’ según los cuales esta dimensión había 
estado hasta entonces desterrada de las investigaciones cultas, en tanto que estos relatos se sitúan en 
un espacio intermedio entre la escritura y la lectura literaria, por un lado, y la escritura y la lectura 
científica, por otro. Este hecho da lugar al desarrollo de una reflexión sobre las relaciones entre ficción e 
historia, reflexión que hace que nos interroguemos sobre la construcción de un relato. Tal como lo 
subraya Michel de Certeau, es necesario que exista una importante tensión entre estas dos dimensiones, 
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Não fosse a possibilidade de se pensar o discurso através do viés das 

misturas e hibridizações, a “epistemologia da não coincidência” proposta por 

Arfuch (2010), Bakhtin (2007; 2010) e Chartier (2010) se mostraria, 

aparentemente, de maneira paradoxal; pois, ao mesmo tempo em que reforça 

a separação radical entre o vivido e o relato, permite-nos pensar o tempo 

através das formas próprias da narrativa, o que, em suma, significa afirmar a 

existência de uma 

 
ordem sequencial, a uma exercitação mimética daquilo que 
constituiria primariamente o registro da ação humana, com 
suas lógicas, tensões e alternativas mas à forma por excelência 
de estruturação da vida e, consequentemente, da identidade, à 
hipótese de que existe, entre a atividade de contar história e o 
caráter temporal da experiência humana,  uma correlação que 
não é puramente acidental, mas que apresenta uma forma de 
necessidade ‘transcultural’ (ARFUCH, 2010, p. 112). 

 

Não podemos pensar na existência de histórias vividas por um povo sem 

a coexistência de relatos, orais ou escritos, histórico-oficiais ou ficcionais, 

dessas experiências, reforçando os laços argutos entre a linguagem e a vida. A 

separação, o efeito não mimético, se dá em outra instância, na vivência do 

tempo físico (o vivido), do tempo psíquico (o sentido) e do tempo linguístico (o 

relatado). Esse último se desdobra, através de expressões subjetivas, para 

atribuir presença aos primeiros, configurando, assim, a possibilidade do relato 

biográfico. 

Outro entrave para a aceitação dos textos ficcionais, especialmente a 

prosa literária, como mais uma possibilidade de representação do passado, era 

a inadmissão da escrita em forma de prosa como literatura. Durante alguns 

séculos, somente a escrita poética adentrava no cânone literário, a prosa 

estava relegada ao status de “não-qualidade”, de “não-literatura”, de texto sem 

valor. Os teóricos mais tradicionalistas, até início do século XX, buscavam no 

discurso romanesco aspectos típicos da poética, mas não os encontravam, o 

que proporcionou a percepção da dureza e da estreiteza existentes nas 

classificações do cânone artístico.  

                                                                                                                                               
ya que la historia, así como la sociología, han progresado y se han profesionalizado circunscribiendo la 
ficción en un pasado ya superado”.  
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Além disso, mesmo nos estudos acerca das obras aceitas e elitizadas, 

os aspectos socioculturais, tão importantes para as análises das obras de 

cunho (auto)biográfico, posteriormente, foram desconsiderados, uma vez que 

 
a atenção concentrou-se quase que exclusivamente nos 
problemas da composição (no sentido amplo). Mas, como 
antes, não havia uma abordagem radical e ao mesmo tempo 
concreta (impossível uma sem a outra) das particularidades 
estilísticas do discurso no romance (e na novela); continuaram 
a predominar aquelas mesmas observações valorativas e 
ocasionais sobre a língua, no espírito da estilística tradicional, e 
que se desvinculam inteiramente da essência verdadeira da 
prosa literária (BAKHTIN, 2010, p. 72). 

 

Alguns aspectos típicos da escrita romanesca favorecem a (re)leitura 

histórica; além de proporcionarem, de forma mais direta, a escrita de narrativas 

orais, também admitem a inserção de outras modalidades textuais, literárias ou 

não, tais como as cartas, os diários, descrições etnográficas, escritos 

filosóficos, informações protocolares etc. (gênero primário). São múltiplas 

vozes dentro deste estilo literário, atribuindo-lhe características do hibridismo 

citado por Arfuch (2010), conciliando representações ficcionais e 

historiográficas.  

Além disso, para discutirmos a fabulação de uma vida, ou vida 

imaginada, evocamos o conceito de “outridade” [alteridade], que consiste na 

interação e interdependência que todo homem social possui em relação ao 

outro. Sendo assim, a existência de um eu-individual só é permitida através do 

contato com o outro. No entanto, para Bakhtin (1997, p. 53-54), o indivíduo 

pode ser o outro de si mesmo, pois é necessário perceber-se de fora, traduzir-

se expressivamente, possuir uma visão excedente de si mesmo para, de fato, 

se transformar em personagem de uma obra de criação verbal. Portanto, “a 

objetivação ética e estética necessita de um poderoso ponto de apoio, situado 

fora de si mesmo, de uma força efetiva, real, de cujo interior seja possível ver-

se enquanto outro” (BAKHTIN, 1997, p. 51). 

Ao escrever sobre a própria história, o homem se torna testemunha de si 

mesmo e não há maneira de sê-lo, sem que assuma uma posição extra, 

externa de seu próprio eu. Dessa forma, é assumindo a “sobre-existência” 

citada por Bakhtin (1997, p. 376-380) que se constitui o processo de criação 
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verbal na autobiografia e são necessárias trocas constantes entre o eu atual e 

o “sobre-eu” para que a outridade se efetive e o texto se torne autobiográfico. 

Segundo Clark e Holquist (2008, p. 90), “Bakhtin concebe a outridade como o 

fundamento de toda a experiência e o diálogo como a estrutura primacial de 

qualquer existência particular, representando uma constante troca entre o que 

já é e o que não é ainda”. 

Partindo dessa premissa, um autor, ainda que em autobiografias, não 

consegue dar uma imagem completa de si mesmo, pois a dinâmica romanesca 

exige um acabamento estético, “um todo artístico onde estarão presentes os 

elementos estéticos necessários” (BAKHTIN, 1997, p. 54) [grifos do autor]. 

Nesse sentido, a criação verbal não pode apresentar os aspectos do homem 

constituído em um todo, uma vez que a vida em si não possui esse 

acabamento estético. É sob a análise desse preceito bakhtiniano que Leonor 

Arfuch (2010, p. 55) afirma não existir “identidade possível entre autor e 

personagem, nem mesmo na autobiografia, porque não existe coincidência 

entre a experiência vivencial e a ‘totalidade artística’”. 

Portanto, nas obras (auto)biográficas, ao contrário do que acredita 

ingenuamente o senso comum, não encontramos a captura fiel do passado 

com todos os acontecimentos e vivências transportados para o papel de forma 

documental. Apesar de partir de personagens e eventos reais, “tratar-se-á 

simplesmente de literatura” (ARFUCH, 2010, p. 55), embora sejam, dentre 

todos os textos de estrutura narrativa, os mais próximos da realidade, uma vez 

que ficção e história se encontram de forma intrínseca nessa modalidade 

textual: 

 
A forma biográfica é a forma mais ‘realista’, pois é nela que de 
fato transparecem menos as modalidades de acabamento, a 
atividade transfiguradora do autor, a posição que, no plano dos 
valores, situa-o fora do herói - limitando-se a exotopia a ser 
quase que só espácio-temporal; não existe uma fronteira nítida 
para delimitar um caráter; não há uma ficção romanesca 
marcada por sua conclusão e pela tensão que exerce 
(BAKHTIN, 1997, p. 166). 

 

 Para compor a fabulação de uma vida, é necessário sair da história 

vivida e olhar com valoração a tudo que se viveu (exotopia). Assim, a história 

contada, recortada pela memória e selecionada pelo autor, é outra e não 
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aquela vivida, confirmando na narrativa o caráter da subjetividade, o fazer 

artístico-literário. Nesse sentido, o valor biográfico aparece como organizador 

da vida narrada, imaginada, fabulada, e a coincidência entre autor e herói só é 

possível fora do todo artístico, ou seja, fora do texto literário, pois o herói, 

composição da narrativa, não pode coincidir com o autor, aquele que analisa e 

seleciona valorativamente a ordem narrativo-literária:  

 
O valor biográfico é, entre todos os valores artísticos, o menos 
transcendente à autoconsciência; por isso o autor, na biografia, 
como em nenhum outro lugar, situa-se muito próximo de seu 
herói: eles parecem ser intercambiáveis nos lugares que 
ocupam respectivamente e é por esta razão que é possível a 
coincidência de pessoas entre o herói e o autor (fora dos limites 
do todo artístico). O valor biográfico pode ser o princípio 
organizador da narrativa que conta a vida do outro, mas 
também pode ser o princípio organizador do que eu mesmo 
tiver vivido, da narrativa que conta minha própria vida, e pode 
dar forma à consciência, à visão, ao discurso, que terei sobre a 
minha própria vida (BAKHTIN, 1997, p. 166). 
 

A partir de estudos como os de Leonor Arfuch, Mikhail Bakhtin, Roger 

Chartier, dentre outros, foi possível pensar as biografias e as autobiografias de 

forma distinta das costumeiras, que perduraram nos séculos passados. Se os 

discursos históricos conferem a si o caráter de fidelidade ao universo real, 

devido à possibilidade de serem submetidos a provas de verificação, requisito 

importante na distinção entre ficção e história, pesquisadores como Philipe 

Lejeune (2008) propõem uma percepção para além do efeito provocado pela 

realidade, uma vez que o objetivo da fabulação de uma vida “não é a simples 

verossimilhança com o verdadeiro. Não o ‘efeito de real’, mas a imagem do 

real” (p. 36).  

Numa obra ficcional de cunho biográfico, por exemplo, “o leitor é assim 

convidado a ler não apenas como ficções remetendo a uma verdade da 

‘natureza humana’, mas também como fantasmas reveladores de um indivíduo” 

(LEJEUNE, 2008, p. 43) [grifo do autor] ou, porque não afirmar, de um período 

histórico. Não se propõe aqui a existência de uma obra fidedigna à realidade, 

pois como afirma Mitidieri (2010), o texto ficcional possui elementos da 

realidade histórica sem que sua descrição seja esgotada nesse campo. Assim, 

o real da história e o ficcional da literatura parecem interpenetrar-se 
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frequentemente, intentando desfazer então as distinções que se insiste em 

aplicar a tais campos do saber. 

Portanto, é possível afirmar que as reflexões acerca das noções de 

representação têm contribuído bastante para desestabilizar as fronteiras 

impostas entre os mundos real e ficcional e, consequentemente, entre história 

e literatura. Tais contribuições proporcionaram também a ampliação de 

discussões sobre o espaço biográfico, abrindo os limites impostos pelo cânone 

literário, condicionado que esteve a uma suposta literariedade atribuída ao 

artístico. Além disso, passou-se a questionar a autoridade de um discurso 

único da História, como suficiente para informar acerca do passado, uma vez 

que a realidade deixa de ser considerada como algo “objetivo e pronto, mas se 

torna resultado de um olhar (impressão) traduzido na subjetividade” (CARMO, 

2011, p. 184). Essa subjetividade impossibilita pensar a arte como algo 

hierarquizado, desestabilizando também a base de escolha do cânone, bem 

como o monopólio de representação do passado atribuído ao discurso histórico 

em detrimento do literário, na medida em que ambos padecem da precariedade 

da representação. 

Nesse contexto, as pesquisas concernentes ao espaço biográfico se 

mostram pertinentes, pois nesse tipo de obra se permite analisar a exposição 

de vidas, tornando-a “como grande narrativa que provê todos os modelos 

possíveis do ser e do fazer” (ARFUCH, 2010, p. 347). Podemos entender de 

forma diversa, dentro de uma mesma obra, os imaginários de uma época, a 

representação do social, as éticas do cotidiano, as vidas desejáveis e 

indesejáveis, enfim, uma infinidade de variantes que modelam a ordem 

sociocultural de um determinado período histórico. Todos esses elementos 

associados às vidas representadas na narração não se apresentam de forma 

documental ipsis litteris et verbis, mas também não é possível entendê-los 

apenas como ficção deliberada. Sendo assim, o que temos no espaço 

biográfico, de forma mais pontual, é a perspectiva dos (des)limites entre formas 

de representar aquilo que foi e já não é mais, sem que uma se desprestigie em 

detrimento da outra. 
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2.2 Literatura biográfica: O romance de Perón 

 

Embora tenha afirmado diversas vezes, em algumas entrevistas, como 

as concedidas a Andrés B. Gomes (1999) e Juan Pablo Neyret (2003), ser 

avesso a classificações e não ter intenção de escrever romances históricos, o 

jornalista e ficcionista Tomás Eloy Martínez admite que suas produções foram 

construídas “no bastidor da história, de certos personagens históricos, mas não 

pretendem [ser] uma reconstrução prolixa ou fiel dos fatos”5 (NEYRET, 2003, 

tradução nossa). Tal forma de escrita permite vislumbrar aspectos 

(auto)biográficos em textos literários, conduzindo a reflexões acerca dos 

(des)limites impostos entre história e ficção. Em outra entrevista, dessa vez 

concedida a Jorge Halperin, Martínez (1998) afirma o seguinte:  

 
Eu não acredito no que se denomina ficção histórica. Acho que 
existe literatura e não-literatura.  Alguns tipos de literatura usam 
a História como pretexto. Existem ficções nacionais que se 
preocupam em traçar o destino do país e nas quais os 
personagens históricos são um mero pretexto (MARTÍNEZ, 
1998, tradução nossa)6.  

 

Para Martínez, é necessário (re)inventar e (re)imaginar a história todos 

os dias, trazendo sempre dados diferentes. Nesse sentido, a “verdade” seria 

sempre apresentada de forma multifacetada, reforçando a fragmentação que é 

característica da pós-modernidade. Em O romance de Perón, a história é 

contada sob diversos pontos de vista e são essas múltiplas formas de olhar o 

mesmo acontecimento que compõem, de forma sutil, os capítulos da obra 

literária:  

 

O romance de Perón foi criado a partir de muitas verdades 
fragmentadas, pois utiliza os pontos de vista de muitas 
testemunhas da história. E isso, que poderia ser um problema 
em si, se converte em uma verdade que toma caminhos 
diferentes e, portanto, permite uma visão mais ampla de 
eventos, problemas e consequências. Andrés Amorós destaca 
que o novo romance hispano-americano ‘conseguiu ser, ao 
mesmo tempo inovador e profundamente vital, agarrando-se 

                                                 
5 No texto-fonte: “en el bastidor de la história, de ciertos personajes históricos, pero no pretenden una 
reconstrucción prolija o fiel de los hechos”. 
6 No texto fonte: “Yo no creo en lo que se llama la ficción histórica . Creo que hay la literatura y la no 
literatura. Algunos tipos de literatura utilizan la historia como una excusa. Hay ficciones nacionales que 
se ocupan de rastrear el destino del país y hay las que las figuras históricas son un mero pretexto.” 
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aos problemas específicos do homem comum: problemas 
sociais e políticos, é claro, pois a realidade latino-americana 
sempre os suscita, mas também problemas sentimentais, da 
vida, dos sonhos, da insatisfação, da nostalgia, da solidão’ 
(Amorós, 1973). Neste contexto, é necessário que o romance 
explore as diversas visões e possibilidades oferecidas pela sua 
própria natureza, já que não é possível apresentar uma 
polaridade marcada, deve-se ser bipolar, no mínimo, porque, 
caso contrário, será qualquer coisa, menos um romance 
(JUNIELES, 2006, tradução nossa).7 

 

Assim, em sua estrutura, O romance de Perón já permite entender que 

não se trata de reproduzir a “verdade” acerca da história, mas de (re)contar 

possibilidades sobre como os fatos ocorreram, pois o máximo que um discurso, 

seja ele de cunho (auto)biográfico, ficcional ou histórico, pode oferecer é um 

“efeito de real”, não o suposto “real” em si. Vale ressaltar que a narrativa não é 

conduzida de forma tradicional, seu enredo é narrado de variadas formas, 

linguagens e por personagens distintas que se alternam, apresentando as 

diversas probabilidades históricas por trás da história de um homem. 

Metaforicamente, essa impossibilidade de contar uma “verdade” é posta em 

questão no texto ficcional, através de uma mosca que insistentemente passeia 

em frente às personagens, nos contextos mais improváveis: “os ávidos olhos 

da mosca passam como uma rajada, olhos compostos de quatro mil facetas 

cada um. A verdade dividida em quatro mil pedaços” (MARTÍNEZ, 1998, p. 

215). 

É necessário destacar que o jornalista e ficcionista Tomás Eloy Martínez 

teve o cuidado de contrapor, no romance em estudo, fontes documentais como 

cartas, fotos, trechos de diários etc., com alguns relatos memorialísticos 

oriundos de entrevistas com o General Perón, das quais o secretário Lopez 

Rega participava e intervia, atribuindo, ao escrever o romance, um caráter 

                                                 
7 No texto fonte: “La novela de Perón precisamente está creada con muchas verdades fragmentadas, 
porque utiliza los puntos de vista de diversos testigos de la historia. Y esto, que podría suponer un 
problema en sí, viene a convertirse en una verdad que toma diversos caminos y que, por tanto, permite 
una mirada más amplia de los acontecimientos, de los problemas y de las consecuencias. Andrés Amorós 
señala que la nueva novela hispanoamericana ‘ha sabido ser, a la vez que innovadora, profundamente 
vitalista, aferrada a los problemas concretos del hombre medio: problemas sociales y políticos, por 
supuesto, pues la realidad hispanoamericana no cesa de suscitarlos, pero también problemas 
sentimentales, vitales, de ensueño, de insatisfacción, de nostalgia, de soledad’ (Amorós, 1973). En ese 
contexto, se hace necesario que la novela explore las diversas visiones y posibilidades que le ofrece su 
propia naturaleza, ya que no puede mostrar una polaridad marcada sino que debe ser bipolar cuando 
mínimo, porque de otra manera sería todo menos novela”. 
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ficcional para tais informações. Dessa forma, ao longo da narrativa, a noção de 

verdade é, por diversas vezes, questionada. Apesar desse questionamento, a 

presença dos gêneros discursivos primários atribui verossimilhança ao 

secundário, conforme afirma Bakhtin (1997), permitindo o efeito de real 

destacado por Barthes (1998) e conferindo autenticidade, o convencimento do 

real, já citado por Chartier (2011). 

O próprio título insinua a confluência de gêneros que haverá em O 

romance de Perón, de acordo com Martínez, “romance significa licença para 

mentir, para imaginar, para inventar”8 (NEYRET, 2003, tradução nossa), além 

disso, “para mentir bem, é necessário saber tudo. Não se pode mentir sem 

saber”9 (NEYRET, 2003, tradução nossa). Portanto, trata-se de uma obra 

literária que se utiliza dos recursos de provas e controle do fazer histórico para 

compor um discurso ficcional. Alguns teóricos, como Felipe Pena (2004), por 

exemplo, afirmam que textos de caráter (auto)biográfico não reproduzem 

“verdades”, pois: 

 
A verdade é um mosaico. Fala por mil vozes. Tem mil faces. É 
interpretada, construída e reconstruída. Está inserida em uma 
teia de conexões e complexas estruturas. E até as 
simplificações, paradoxalmente, confirmam a complexidade. 
Como a frase de Mário Quintana: ‘A mentira é uma verdade 
que esqueceu de acontecer’ (PENA, 2004, p. 83).  

 

 A definição de verdade estabelecida por Pena (2004) pode ser 

associada à metáfora estabelecida por Martínez tanto no episódio da insistente 

mosca que sobrevoa os acontecimentos, em especial, no retorno de Perón à 

Argentina, em Junho de 1973, quanto na estrutura narrativa adotada pelo autor. 

Os diversos pontos de vista sobre a vida do líder argentino, expostos ao longo 

do romance, nos permitem entender a história de forma multifacetada, uma 

representação ficcionalizada do contexto histórico, que não deve fidelidade 

irrestrita aos fatos. No texto ficcional, a crítica à pretensa fidelidade do discurso 

histórico permanece e a personagem de Evita Perón afirma: “a gente deve 

colocar as montanhas onde quer, Juan. Porque onde você as coloca, ali elas 

ficam. A história é assim” (MARTÍNEZ, 1998, p. 55). 

                                                 
8 No texto-fonte: “Novela significa licencia para mentir, para imaginar, para inventar”. 
9 No texto-fonte: “para poder mentir bien, hay que saberlo todo. No se puede mentir sin saber”. 
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É a disputa pela imagem de Juan Domingo Perón, por ocasião de seu 

retorno à Argentina, após 18 anos de exílio, que compõe os capítulos de O 

romance de Perón. No auge da efervescência desse acontecimento, Zamora, 

um jornalista que funciona como fio condutor das histórias no romance, é 

convocado pelo chefe do jornal onde trabalha para desvendar e divulgar a 

“verdadeira” história do General. Para isso, o jornalista precisa “descobrir” os 

fatos, os “reais acontecimentos” na história de tal ícone argentino: 

 

O que a gente vê por aí são matérias laudatórias, mitológicas, 
amontoados de documentos, mas na verdade não aparece em 
lugar nenhum. Quem era o General, Zamora? Trate de 
descobrir isso de uma vez por todas: ressuscite as palavras 
que ele nunca se atreveu a dizer, descreva os impulsos que ele 
com certeza reprimiu, leia nas entrelinhas... A verdade é o que 
se oculta, não? Encontre as testemunhas da infância e da 
juventude: alguns ainda devem estar vivos, imagino. Isso 
mesmo: comece por aí! (MARTÍNEZ, 1998, p. 39). 

 

 Para o chefe de Zamora, não eram interessantes os fatos em si, ou os 

documentos como fonte de comprovação dos acontecimentos, mas aquilo que 

nunca foi dito ou feito, ou seja, o não acontecido. Para essa personagem, “a 

verdade é inatingível: está em todas as mentiras, como Deus.” (MARTÍNEZ, 

1998, p. 40). Dessa forma, tanto em textos ficcionais quanto em documentos 

oficiais, tem-se somente o que é permitido visualizar a respeito da História, são 

meras representações intentando “convencer do real”. A personagem do 

general, criada por Martínez, por exemplo, afirma não haver importância se, ao 

escrever suas memórias, estivesse mesmo sendo fiel aos fatos: 

 
Sempre achei a busca dos homens pela verdade uma 
insensatez. Nesta margem do rio, eu tenho os fatos. Pois muito 
bem: trato de copiá-los tal como os enxergo. Mas quem me 
garante que os enxergo tal como são? Alguém andou 
escrevendo por aí que devo estudar os documentos com mais 
cuidado. Certo. Aqui estão os documentos, todos que eu bem 
entender. E se não estiverem, López os inventa. Basta por as 
mãos sobre um papel para deixá-lo amarelado: foi o que ele me 
disse (MARTÍNEZ, 1998, p. 54-55). 

 

É possível perceber que, nas últimas citações, tanto para o chefe de 

Zamora – editor de um jornal – quanto para o General Perón – ícone da história 

-, os documentos não são fontes confiáveis de informação, aliás, eles podem 
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ser facilmente alterados e selecionados para divulgar a imagem que se quer de 

algo ou de alguém. Na narrativa abordada, por exemplo, Martínez dá um 

tratamento ficcional à figura de Perón, é como se o romance tivesse o intuito de 

(re)negociar o curso da História. Além disso, a personagem principal sofre com 

a possibilidade de contarem qualquer história a seu respeito e resolve, ela 

mesma, moldar a história de forma que sua imagem não seja prejudicada:  

 
Não se trata do medo banal à morte, e sim a algo pior: o medo 
à história. Sofreu pensando que a história contará à sua 
maneira o que ele calou. Que outros virão para inventar-lhe 
uma vida. Temeu e teme que a história minta quando falar de 
Perón, ou que descubra: a vida de Perón mentiu à história. Ele 
repetiu essa frase tantas vezes: um homem só é aquilo que 
recorda. Melhor seria dizer: um homem só é aquilo que dele se 
recorda (MARTÍNEZ, 1998, p. 111). 

 

Segundo Delson Biondo (2005), era exatamente essa a intenção de 

Tomás Eloy Martínez ao escrever O romance de Perón, isto é, o pagamento de 

uma dívida, uma vez que “o general Perón tinha deixado em suas memórias o 

que Martínez considerava uma imagem falsificada da História, cheia de hiatos 

e omissões.” (BIONDO, 2005, p.12). Portanto, é como se o romance 

recuperasse os silêncios da História, tal como propõe o chefe de Zamora, e 

criasse fissuras na identidade (auto)construída por Perón. A afirmação de 

Biondo é compartilhada por outros estudiosos, como Mitidieri, Guimarães e 

Mazzutti (2013), para quem, é exatamente essa (re)escrita da História, ou o 

recuperar dos silêncios, que move o jornalista e ficcionista, pois o autor da 

narrativa em estudo se utiliza “de práticas narrativas que envolvem a seleção, a 

descrição e a análise de uma trajetória individual como forma de apreensão do 

passado coletivo” (MITIDIERI; GUIMARÃES; MAZZUTTI, 2013, p. 431). 

O jornalista realiza inúmeras investigações antes de compor O romance 

de Perón, o que faz dessa obra literária um misto de biografia, ficção, 

memórias e trabalho jornalístico, revelando, faces ocultas da história. Dessa 

forma, Martínez realiza um processo de recomposição das memórias do 

General Juan Domingo Perón, desde a entrevista publicada na revista Primera 

Plana até sua expansão no livro Memorias del General , bem como sua 

reelaboração e ampliação em Las vidas del General, modificando, nesse último 

título, a abordagem de primeira pessoa suposta por memórias para a terceira 
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pessoa, ou seja, abordagem sobre o outro. Vale destacar que tais livros são 

pouco conhecidos no Brasil e, até o momento, não existem, por exemplo, nem 

as traduções para a Língua Portuguesa. No entanto, o percurso traçado por 

Martínez, até chegar à ficção deliberada de O romance de Perón, é resultado 

de três textos anteriores, sendo dois deles, refeitos como um só. 

De acordo com Santiago Colás (1994, p. 149 – 157), Perón pode ser 

entendido, ao mesmo tempo, como protagonista, signo e narrador da História, 

seja ela contada pelo discurso histórico ou pelo ficcional, pois tanto a obra 

estética quanto a escrita histórica são movidas por ideologias. É nesse sentido, 

de (re)afirmar através das palavras as ideologias defendidas pela subjetividade, 

que Martínez pondera a Andrés B. Gomes (1999) não existir objetividade ou, 

adequando sua afirmação às discussões aqui concernentes, não existir uma 

verdade. Para Tomás Eloy Martínez, “a simples seleção de palavras já é um 

ato subjetivo; a objetividade é um mito inventado pelas agências de notícias”10 

(GOMES, 1999, tradução nossa).  

Além disso, ao se distanciar da própria vida para narrá-la (outridade), é 

possível selecionar os fatos, enfatizando uns e negligenciando outros. Dessa 

forma, a personagem de Perón se apresenta não apenas como o protagonista, 

mas também como aquele que narra, em alguns momentos, e seleciona o quê 

e como narrar:  

‘Não posso saber se essas histórias aconteceram assim. Mas 
minha avó a sentiu desse modo e as transmitiu com essas 
palavras. Se existem outras verdades, já não interessam. A 
História ficará com a verdade que eu estou contando’ 
(MARTÍNEZ, 1998, p. 55) [grifo nosso]. 

 

A fragilidade das (auto)biografias, e demais discursos, para conferir 

presença absoluta ao passado através da narrativa de vidas, é apresentada em 

O romance de Perón, quando López Rega também seleciona as memórias do 

General: 

 
Esqueça os detalhes desagradáveis. Suprima todos eles. 
Varra-os destas Memórias oficiais para que não deixem nem 
um rastro de poeira. Todos os homens hão de decidir seu 
futuro. Por que o senhor não teria o privilégio de escolher o seu 
passado? Seja seu próprio evangelista, General. Separe o bem 

                                                 
10 No texto fonte: “la mera selección de palavras es un acto de subjetividade; la objetividad es un mito 
inventado por las agencias de noticias”. 
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do mal. E, se esquecer ou confundir alguma coisa, quem se 
atreverá a corrigi-lo? (MARTÍNEZ, 1998, p. 55). 

 

A sensação de imponência faz com que Perón vá construindo, 

literalmente, uma história para si. No que seriam os trechos autobiográficos do 

romance, vemos a personagem central mesclando fatos com construções 

ficcionais, além de permitir a seu secretário o acesso e a interferência em suas 

memórias. As “verdades”, fatos e criações resultam tão imbricadas, que Perón 

não mais se julga capaz de saber discernir entre o que verdadeiramente lembra 

e o que foi induzido por López Rega. De qualquer forma, a memória 

“aperfeiçoada” prevaleceria: 

 
Agora ao reler as páginas dos primeiros dias, Perón percebe 
como o secretário se esmerou em emendar seus deslizes. O 
que ele fez foi interpretar a verdadeira história: aquela que 
deveria ter acontecido, aquela que, sem dúvida, prevalecerá 
(MARTÍNEZ, 1998, p. 59). 

 

Nessa aproximação entre ficção e fato, não se pode afirmar 

categoricamente o que é verdade ou invenção. Entretanto, cabe ao leitor aderir 

ao pacto ficcional e tentar descobrir as significações daquilo que teria 

acontecido. É assim que O romance de Perón constitui uma narrativa crítica e 

inusitada, pois narra a vida de um homem, que representa em si parte da 

História argentina. Ademais, ao serem apresentadas sob diversos pontos de 

vista, vida e História se tornam questionáveis, além de desmitificarem a figura 

do General Juan Domingo Perón e apresentá-lo também como um ser humano 

fragilizado pelo tempo e pela História. 

Nesse sentido, a probabilidade se apresenta como parte crucial da 

narrativa de Martínez, uma vez que, mesmo partindo de entrevistas, relatórios 

etc. – atributos do discurso histórico –, não pretende se manter fiel aos 

acontecimentos ou conferir presença absoluta ao passado, mas sim possibilitar 

pontos de vistas distintos acerca dos mesmos eventos. Dessa forma, biografia, 

História e ficção podem ser entendidas como distintas maneiras de 

representação, que proporcionam tratamentos diferentes ou entrecruzados ao 

mesmo fato. 

Enfim, a literatura biográfica é caracterizada por se aproximar de uma 

percepção mais complexa da vida, conforme afirma Pierre Bourdieu (1998). 
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Para esse autor, o texto biográfico referencial não contemplaria as 

complexidades do ser porque apresenta um “deslocamento linear”, 

pressupondo um acabamento estético para a vida biografada. Partindo dessa 

perspectiva, pode-se afirmar que O romance de Perón sobressai por 

apresentar não uma sucessão de acontecimentos lineares, mas por adequar 

representações discursivas de vidas e cronologias alineares, sem 

necessariamente fazer uso do formato tradicional: início, meio e fim. Nesse 

sentido, a obra em estudo parece buscar certa harmonia entre biografia, ficção 

e História, demonstrando a importância de ambas para (re)construir as 

representações do passado.   
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3. CONSTRUÇÕES IDENTITÁRIAS MASCULINAS  

 
 
3.1 Ser homem: uma questão de gênero 
 

As identidades culturais são amparadas pelo sentimento de 

pertencimento a um povo, religião, grupo etc. e, portanto, não podem ser 

esgotadas em si mesmas. Segundo alguns teóricos, como Tomaz Tadeu da 

Silva (2013), por exemplo, não é possível entender os aspectos identitários, 

calcados em uma autorreferencialidade, ou seja, deve-se pensá-la através da 

outridade, de forma relacional. Nesse sentido, os aspectos identitários são 

marcados pela diferença, pela existência do outro, que torna legítimas as 

características do eu. As simples marcações das diferenças, porém, são frágeis 

para consolidar as características identitárias; por isso, ao longo da história, 

algumas instituições possuíram o papel de legitimar tais aspectos; dentre elas, 

podemos citar a Igreja e o modelo tradicional de família. 

Foi observando a rigidez nas características identitárias propostas por 

essas instituições que o teórico Zygmunt Bauman (2005) reafirmou a 

importância de continuar discutindo os aspectos concernentes a essas 

questões. Segundo o autor, “o debate sobre a identidade é, assim, uma 

convenção socialmente necessária” (p. 12), principalmente quando se 

percebem “fissuras” nas instituições que “por muitos anos constituíram as 

premissas sobre as quais se construiu a sociedade moderna” (BAUMAN, 2005, 

p. 12) e, com os mais recentes estudos sobre as ciências sociais, tornam 

visíveis os questionamentos de algumas verdades fixadas como absolutas. 

Instituições responsáveis pela manutenção dos papeis sociais, como a 

família e a Igreja, tidas durante muito tempo como sagradas e inabaláveis, 

estão sendo reconfiguradas, permitindo então, dentre outros aspectos, uma 

problemática em torno do que se convencionou chamar de “crise de identidade” 

(HALL, 2011). Para entendê-la, faz-se necessário, primeiramente, compreender 

como foi estabelecido o entendimento em torno da identidade durante a 

Antiguidade clássica e atualizado a partir do racionalismo revolucionário no 

século XVIII. Eis como Stuart Hall, em A identidade cultural na pós-

modernidade (2011), apresenta “o sujeito do iluminismo”:  
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Um indivíduo totalmente centrado, unificado, dotado de 
capacidade de razão, de consciência e de ação, cujo ‘centro’ 
consistia num núcleo interior, que emergia pela primeira vez 
quando o sujeito nascia e com ele se desenvolvia, ainda que 
permanecendo essencialmente o mesmo – contínuo ou 
idêntico a ele – ao longo da existência do indivíduo (p. 10-11). 

 

A “crença” em uma identidade “certa”, natural e estática se manteve 

ativa durante séculos, não era permitido refletir acerca do sujeito, muito menos, 

sobre sua “natureza”. A tradição clássica concebia o sujeito como uno e 

indivisível a partir de uma essência já dada no nascimento e questioná-la seria 

considerado uma heresia. No entanto, pensar, atualmente, nos estudos 

identitários, a partir de espaços sociais fixos e imutáveis, significaria 

estagnação, embora não seja simples refletir acerca da identidade através de 

novas perspectivas. De acordo com Kathryn Woodward (2013, p. 11), “uma das 

formas pelas quais as identidades estabelecem suas reivindicações é por meio 

do apelo a antecedentes históricos”, ou seja, as características identitárias de 

um grupo são (re)afirmadas também pela História e por tudo que dela se tem 

registrado. Sendo assim, identidade e História são elementos indissociáveis e 

constantemente (re)elaborados pela ação do homem e do tempo. 

Atentos às novas perspectivas, vários estudiosos, em diversos campos 

do saber, têm realizado pesquisas com o intuito de questionar essa aparente 

fixidez identitária, como fez, por exemplo, a crítica Inês Signorini (1998, p. 335). 

Para ela, trata-se de “uma forma de totalização ou completude do sujeito”, que 

entendia a identidade como algo permanente no tempo, desconsiderando, 

portanto, a multiplicidade social, em que o indivíduo estivesse envolvido. 

Manter o pensamento nessa linha implica, necessariamente, a negação de que 

os aspectos que compõem a formação de uma identidade não são inflexíveis e 

sólidos. Kathryn Woodward (2013, p. 19) defende que: “todas as práticas de 

significação que produzem significados envolvem relações de poder, incluindo 

o poder para definir quem é incluído e quem é excluído”.  

Pierre Bourdieu (2012), antropólogo e sociólogo, parece concordar com 

a afirmação da identidade relacionada às relações de poder: 

 
Tornamo-nos conscientes de que o ‘pertencimento’ e a 
‘identidade’ não têm a solidez de uma rocha, não são 
garantidos para toda a vida, são bastante negociáveis e 
revogáveis, e de que as decisões que o próprio indivíduo toma, 
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os caminhos que percorre, a maneira como age – e a 
determinação de se manter firme a tudo isso – são fatores 
cruciais tanto para o ‘pertencimento’ quanto para a ‘identidade’ 
(p. 17). 

 

Entretanto, a visão divinizada da identidade foi considerada por séculos, 

e, além da Igreja e da família, as obras literárias foram utilizadas também, ao 

longo da história, como uma espécie de “material educacional” que “ensinava”, 

dentre tantos aspectos socioculturais, os papeis sociais “adequados” a serem 

seguidos por homens e mulheres. Essas últimas, em especial, deveriam 

adequar-se a papeis sociais atávicos e pré-definidos de antemão, aos homens, 

entretanto, era dada uma suposta liberdade. De qualquer forma, quem não se 

resignasse, aceitando o espaço social estabelecido, teria sua identidade 

questionada e sofreria repressões diversas, como forma de punição e, também, 

de formação. Obviamente, a representação ficcionalizada da realidade nos 

textos literários contribuiu para a “cristalização” de diversos tipos sociais, de 

acordo com as exigências de convenções socialmente estabelecidas em 

determinado momento histórico.  

Estudar as questões identitárias, especialmente aquelas ligadas aos 

gêneros sociais e, no caso específico do presente trabalho, ao masculino, não 

se apresenta como tarefa fácil, pois a entrada na ordem social, de qualquer 

gênero, se dá através de representações pré-determinadas, que ditam modos 

comportamentais. Isso ocorre porque o mundo, tal qual o conhecemos, 

obedece à ordem masculina de organização, e todos estamos, ainda que de 

forma inconsciente, imersos nessa lógica de apreciação e de percepção. 

Assim, pensar a dominação patriarcal é o mesmo que recorrer “a modos de 

pensamento que são eles próprios produto da dominação” (BOURDIEU, 2012, 

p. 13). Além disso, tal ordem social parece inquestionável, inquebrantável, pois, 

através dela, todos os seres são construídos social e discursivamente: 

 
A força da ordem masculina se evidencia no fato de que ela 
dispensa justificação: a visão androcêntrica impõe-se como 
neutra e não tem necessidade de enunciar em discursos que 
visem a legitimá-la. A ordem social funciona como uma imensa 
máquina simbólica que tende a ratificar a dominação masculina 
sobre a qual se alicerça... (BOURDIEU, 2012, p. 18). 
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Contudo, discutir os temas concernentes aos papeis sociais de homens 

e mulheres ainda se mostra extremamente necessário, uma vez que tais 

reflexões acerca dos extensos questionamentos a circundar esses estudos têm 

impactos diretos e imediatos no convívio social. É inegável que, apesar das 

muitas conquistas e das inúmeras manifestações feministas ao longo da 

História, a mulher, em alguns lugares do planeta, ainda continua “condenada” 

ao papel social da complementariedade, ou seja, suas ações ainda se 

restringem ao espaço privado, à serventia, ao recato, à espera e à entrega. Por 

outro lado, o homem também esteve e, de certa forma, ainda está 

condicionado ao modelo de um discurso pautado no ideal moderno esperado 

de masculinidade. 

De acordo com Elizabeth Badinter (1993), é necessário, ao se pensar no 

masculino, considerar mais que os aspectos biológicos. Para a autora, apesar 

de o sexo ser conferido por ocasião do nascimento, o “ser homem” vai além 

das características anatômicas ou genéticas: “A virilidade não é dada de saída. 

Deve ser construída, digamos ‘fabricada’”. (BADINTER, 1993, p. 04) [grifos da 

autora]. Kathryn Woodward (2013), por seu turno, vai afirmar que as 

identidades sexuais também precisam ser discutidas, uma vez que, tanto 

quanto as demais formas identitárias, o sistema de significados atribuídos às 

identidades sexuais são produzidos por preceitos dominantes de 

representação. Nesse sentido, as representações ficcionalizadas de homens, 

em especial, quando se referem a algum personagem histórico, plasmam um 

discurso, no qual a masculinidade é supervalorizada, servindo como modelo de 

um formato ideal a ser seguido e ajudando a construir a noção de virilidade.  

Vale relembrar que identidade e História são aliadas e, portanto, a 

História ajuda na construção da posição-de-sujeito para homens e mulheres. 

Foi respondendo às necessidades políticas de cada tempo que, de acordo com 

Pedro Paulo Oliveira (2004), a masculinidade foi mudando ainda que 

timidamente. Segundo o autor, apesar das mudanças sociais empreendidas ao 

longo do tempo, e que efetivamente afetaram a noção do ideal masculino, “é 

possível a verificação da permanência de características e valores medievais” 

(p. 22). Nesse sentido, características como o “autocontrole” e a “contenção 

das violentas expressões emocionais” (OLIVEIRA, 2004, p. 23) permanecem, 
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de certa forma, na manutenção de um ideal masculino similar àquele do 

passado.  

Ao explanar sobre tal resistência, Badinter (1993) afirma que as 

mudanças dos valores dominantes e os consecutivos questionamentos 

ideológicos aconteceram de forma mais eficaz em lugares onde as mulheres 

desfrutavam de maior liberdade, pois as constantes buscas por igualdade entre 

os sexos foram rompendo, aos poucos, a ideia divinizada do modelo patriarcal 

masculino. As últimas décadas foram peculiares no tocante a tal discussão, 

pois os movimentos feministas problematizaram as justificativas a respeito do 

desenvolvimento dos gêneros, levando a entender que os papeis sociais são, 

na verdade, construções sociais e discursivas e não algo inato ao ser do sexo 

masculino ou feminino. 

Portanto, apesar da resistência, as questões de gênero, tanto quanto as 

identitárias, precisam ser entendidas de forma relacional:  

 
Longe de ser pensada como um absoluto, a masculinidade, 
atributo do homem, é relativa e reativa. Tanto que, quando a 
feminilidade muda – em geral, quando as mulheres querem 
redefinir sua identidade -, a masculinidade se desestabiliza 
(BADINTER, 1993, p. 11). 
 

Nesse sentido, torna-se impossível compreender o processo identitário 

sem associá-lo às interações entre os sujeitos e/ou as diversas funções 

exercidas pelo mesmo. A teoria da tradição clássica parece desconsiderar 

essas eventualidades, negando a produção de aprendizado e mudança, em 

prol de um determinismo categórico atribuído de forma enfática aos espaços 

sociais ocupados pelo indivíduo. A possível “crise de identidade”, conforme 

afirma Hall (2011, p. 07), começa porque o sujeito deixa de ser visto como uno 

e passa a ser considerado um ser fragmentado, detentor não apenas de uma, 

mas de várias identidades, por diversas vezes, mal resolvidas e contraditórias. 

Esse processo de mudança desestabiliza as estruturas e ideias que são 

centrais para a tradição, tirando assim o apoio estável dos indivíduos no mundo 

social.  

Kathryn Woodward (2013, p. 25) destaca que as identidades culturais 

começam a ser contestadas por causa do “colapso de velhas certezas e pela 

produção de novas formas de posicionamento”. Não podemos deixar de 
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considerar que as identidades formadas pela cultura possuem um passado, 

uma História, mas torna-se forçoso também reconhecer que esse passado vem 

se transformando através dos constantes questionamentos enfrentados. 

Apesar das relações de poder, que envolvem o sistema dominante de 

representação, somos nós que damos sentido às posições de sujeito que 

ocupamos e, se as “velhas certezas” estão cambiantes, não conseguindo 

manter as identidades presas a essências fixas, as mudanças sociais 

provocam fissuras na concepção unificada de identidade. 

Quando Bauman (2005, p.12) afirma que a identidade é uma “convenção 

socialmente necessária”, pressupõe a existência de algo “imaginário ou 

fantasiado” na ideia de unidade e acabamento identitário; esclarecendo, assim, 

que as convenções são construídas e modificadas ao longo do tempo. 

Podemos, dessa forma, concordar com Stuart Hall (2011, p. 39), ao dizer que a 

identidade “está sempre ‘em processo’, sempre ‘sendo formada’” e, com Pedro 

Paulo Oliveira (2004) quando afirma, ao longo de seu livro, ser o moderno ideal 

masculino resultado de mudanças históricas e sociais e, por isso mesmo, não 

pode ser considerado como algo acabado, mas em processo constante de 

formação semelhante à própria História, na medida em que essa se apoia em 

relatos, que deixam de ser precários quando se institucionalizam, tornando-se 

incontestáveis.  

Para Kathryn Woodward (2013), as mudanças sociais, políticas e 

econômicas provocadas pelo processo de globalização, contribuíram de forma 

efetiva com a possível crise identitária, pois “este é um período histórico 

caracterizado [...] pelo colapso das velhas certezas e pela produção de novas 

formas de posicionamento” (p. 25). Tal derrocada deve-se também, segundo a 

autora, à rapidez das informações e à facilidade de contato entre atores sociais 

de variadas origens, algo proporcionado pela globalização, levando a 

interações entre culturas e ao desenvolvimento de uma criticidade aguçada 

sobre o lugar de inserção de cada indivíduo. Esse efeito da globalização ajudou 

a questionar as “grandes verdades” e abalou as instituições que serviam como 

base de apoio para o discurso sustentador do patriarcalismo. 

Considerando esse cenário, no qual as “verdades” são desconstruídas, o 

filósofo francês Jacques Derrida (1976) propõe reflexões significativas para as 

pesquisas acerca da formação identitária e o uso da linguagem, uma vez que 
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seus estudos questionam toda e qualquer forma de totalização, almejada pelo 

processo de significação, na pretensa junção entre significante e significado. 

Para ele, quando se estabelece um centro, fixo e imutável, se encerra também 

a possibilidade entre os falantes, de “permuta ou transformação” (p. 408). Ao 

atribuir uma essência ao sujeito metafisico, a tradição clássica desconsiderou a 

existência de um processo de “troca”, no qual significados imutáveis não se 

concretizam e a diferença, ou différance11, isto é, o adiamento de uma 

explicação mais plausível para os acontecimentos, explicita-se como algo a ser 

considerado. Portanto, sem a existência de interação entre os sujeitos falantes, 

se torna impossível compreender os aspectos da linguagem, e mesmo lugares 

de ancoragem, sempre emergenciais, que abarcam culturas, gênero, etnia, 

classe ou outros. 

A visão de Derrida é perfeitamente associável aos estudos concernentes 

ao sujeito pós-moderno, propostos por Hall (2011), já que esse último destaca 

a identidade como algo oriundo das transformações contínuas, em especial, 

aquelas relacionadas às “formas pelas quais somos representados ou 

interpelados nos sistemas culturais que nos rodeiam” (p. 13). Evidentemente, 

para ambos, atribuir um centro, seja para a linguagem, seja para o sujeito, é 

negligenciar a influência exercida pelos “sistemas culturais” e toda carga de 

significação reproduzida. Sendo assim, a interação sociocultural de homens e 

mulheres deve ser considerada na criação da posição de sujeito e não o 

contrário. 

Outro ponto importante a ser observado é a impossibilidade de se fixar 

um sentido final para questões que envolvam a língua e/ou o sujeito; assim 

como a forma totalizadora acerca do espaço social ocupado por homens e 

mulheres. Tomaz Tadeu da Silva (2010), referindo-se aos estudos de Derrida, 

afirma que o sistema de significações não se apoia em operações de 

correspondência entre significantes e significados, ao contrário, é amparado 

em um processo de diferenciação. Tal concepção reforça o fato de que é 

impossível pensar o eu desconsiderando o outro, e todo o aspecto de 

construção de sentido é produto dessa interação ou permuta.  

                                                 
11 Termo derivado da palavra francesa différence, oriunda do verbo différer. Em tradução livre para 
Língua Portuguesa, significa “postergar”, “adiar”. 
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De acordo com Tomaz Tadeu da Silva (2013, p. 76), a identidade e a 

diferença são “resultado de atos de criação linguística” [grifos do autor], sendo 

(des)construídas através da linguagem. Nesse sentido, os elementos que 

compõem o “ser homem” não possuem valor absoluto, não produzem sentido 

quando considerados isoladamente, assim como os elementos da linguagem, 

que são inconstantes e indeterminados. Não podemos considerar identidade e 

diferença alheias ao processo de significação conforme propõe Silva (2010), 

pois é necessária certa ilusão para que o signo funcione, é preciso que 

significante e significado possuam traços “daquilo que ele substitui” e “daquilo 

que ele não é” (SILVA, 2013, p. 79). Assim, podemos afirmar que o “signo 

identitário” apresenta também traços da outridade, ou seja, da différance. Por 

isso, os gêneros não devem ser entendidos como pares dicotômicos 

estagnados, supondo ser um oposto ao outro. É necessário, pois, entender que 

o “ser homem” é marcado pelas características do “ser mulher”, mas a negação 

das partes femininas, que compõem o masculino, é inerente ao processo de 

afirmação da virilidade.  

Pierre Bourdieu (2012), ao relatar as escolhas sociais das características 

adequadas para compor o modelo masculino, destaca também a negação de 

algumas particularidades: 

 
[...] a definição social dos órgãos sexuais, longe de ser um 
simples registro de propriedades naturais, diretamente 
expostas à percepção, é produto de uma construção efetuada 
à custa de uma série de escolhas orientadas, ou melhor, 
através da acentuação de certas diferenças, ou do 
obscurecimento de certas semelhanças (BOURDIEU, 2012, p. 
23). 
 

Em suma, todo homem, por mais que tenha sido educado para a rudeza 

e virilidade, possui momentos considerados débeis pela sociedade e, por isso 

mesmo, negados pelo próprio homem. Ademais, as conquistas dos 

movimentos feministas suscitam fissuras na identidade masculina, pois enchem 

de dúvidas e inseguranças o caminho do “ser homem”, como afirma Elisabeth 

Badinter, em XY: sobre a identidade masculina (1993): 

 
as dificuldades da masculinidade são patentes, sobretudo em 
nosso dias e em nossas terras, onde o poder que lhe servia de 
couraça se enche de rachaduras. Sem as suas defesas 
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milenares, o homem expõe seus ferimentos, com frequência 
em carne viva. Basta ler a literatura masculina europeia e 
norte-americana dos últimos quinze anos para captar toda 
paleta de sentimentos que o tomam de assalto: cólera, 
angústia, medo das mulheres, impotência, perda de suas 
referências, ódio de si e do outro etc. Um traço comum a todos 
esses textos: o homem que chora (p. 36).  
 

Assim, ratifica-se a necessidade de se entender as questões identitárias 

como resultado de uma construção discursiva e simbólica e não mais como 

algo acabado e unificado. Tomaz Tadeu da Silva (2013, p. 76) ainda destaca 

que “a identidade e a diferença têm que ser ativamente produzidas. Elas não 

são criaturas do mundo natural ou de um mundo transcendental, mas do 

mundo cultural e social”. Seguindo essa premissa, Sandra Sacramento (2012) 

critica o fato de os comportamentos serem atribuídos a homens e mulheres 

através de uma perspectiva da natureza. Para a autora, “o sexo e o gênero são 

construções discursivas” (p. 6) e não atributos biológicos inerentes ao 

nascimento. Assim, entendemos que o “ser homem” é algo que se aprende ao 

longo da vida, e a sociedade é que vai “ensinar” esse sujeito a se inserir da 

forma que julgar adequada.  

De acordo com Ivia Alves (2005), é a sociedade quem demonstra, desde 

a infância, quais devem ser os papéis sociais exercidos pelo homem. Elizabeth 

Badinter (1993) parece concordar quando destaca que o olhar dos pais é 

fundamental para desenvolvimento da identidade sexual da criança. Dessa 

forma, é no nascimento que o espaço social a ser ocupado se determina: 

“todas as pesquisas mostram a extrema importância do olhar daqueles que 

cercam o bebê. Mal ele nasce, nós lhe ensinamos pelo gesto, pela voz, pela 

escolha dos brinquedos e das roupas a que sexo pertence” (BADINTER, 1993, 

p.41). Ao ver o órgão genital dos bebês, os pais já começam a lhes atribuir 

características típicas do espaço social que o espera “prontinho” na sociedade, 

ao qual ele deve se adaptar. 

Pierre Bourdieu (2012, p. 72) discorre a respeito de alguns lugares que 

foram “destinados” aos homens, afirmando que esses redutos sempre 

“remete[ram] à uma imagem de dureza e de rudeza viril”, além de serem 

estritamente opostos aos âmbitos “tipicamente femininos”. Nesse sentido, 

espaços e/ou instituições, como o exército, por exemplo, serviam para legitimar 
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e “reforçar a dicotomia sexual” (BOURDIEU, 2012, p. 72). Certo é que o 

caminho desde o nascimento até a virilidade adulta é cheio de percalços – 

processos de identificação e diferenciação – (re)forçado pelas instituições que 

ajudam a construir o “ser homem”. 

Semelhantemente às concepções que envolvem o “sujeito do 

Iluminismo”, também não era permitido questionar esses espaços sociais pré-

estabelecidos para homens e mulheres. Aliás, eles nem eram vistos como 

“espaços sociais”, mas sim como identidades divinamente concedidas àqueles 

que já nasciam ocupando “naturalmente” esses lugares. Toda essa 

“divinização” em torno das identidades e das instituições legitimadoras era 

aparentemente benéfica para o homem, reafirmando o poderio do 

patriarcalismo no domínio cultural da sociedade. Por outro lado, o sujeito que 

nascesse dotado de pênis e que, por alguma razão, se negasse a ocupar o 

espaço social que lhe era designado, seria ridicularizado e teria sua virilidade 

questionada.  

Pierre Bourdieu (2012) busca desmitificar a ideia de que o homem era 

privilegiado pela dominação atribuída a ele através do sistema patriarcal. 

Segundo o autor, “o privilégio masculino é também uma cilada”, pois “impõe a 

todo homem o dever de afirmar, em toda e qualquer circunstância, sua 

virilidade” (p. 64). Para o homem, características como medo, vergonha e 

angústia, por exemplo, são essencialmente femininas e devem ser negadas, 

sob o risco de não ser aceito dentro de um ideal impossível de virilidade e não 

se pode esquecer que a virilidade precisa ser reconhecida e aceita pelos outros 

homens: 

 
[...] é uma noção eminentemente relacional, construída diante 
de outros homens, para os outros homens e contra a 
feminilidade, por uma espécie de medo do feminino, e 
construída, primeiramente, dentro de si mesmo (BOURDIEU, 
2012, p. 67) [grifo do autor]. 
 

Muitos são os teóricos que intentam abalar tais limites estabelecidos 

socialmente. Sandra Sacramento (2012, p. 253), por exemplo, afirma que “a 

construção de limite funda-se no exercício arbitrário do poder cultural, da 

significação e da exclusão”. A autora nos demonstra que a ordem social é 

organizada e mantida por meio da oposição entre os pares dicotômicos, o que 
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se apresenta como uma relação arbitrária de classificação tanto quanto as que 

envolvem os signos linguísticos. Dessa forma, as classificações discursivo-

simbólicas das identidades, sejam elas no tocante ao gênero ou não, estão 

intimamente relacionadas à ordem social. Nesse sentido, os espaços sociais 

ocupados pelos homens lhes foram destinados como imposição de um sistema 

cultural arbitrário. Faz-se necessário, portanto, abrir a possibilidade de revê-los 

e, consequentemente, tirá-los do âmbito centralizado e totalizador. 

Nesse ponto, percebemos o quanto os estudos de Derrida, aqui já 

abordados, contribuíram para a revisão de certezas encerradas em espaços 

estáticos e totalizadores, pois, se não há qualquer significado fixo e estável, 

pode-se, então, ensejar uma mobilidade à identidade masculina tida como 

transcendente e, ao mesmo tempo, natural(izada). Enfim, quando aplicamos a 

proposta derridiana da inexistência de um centro irradiador para as questões 

de gênero, passamos a entender que não existe nenhuma relação natural entre 

significante e significado, ou seja, entre o ser humano do sexo masculino e o 

espaço social que lhe é imposto. Após esses estudos, podemos, finalmente, 

entender as identidades como construções simbólicas e discursivas, pois “na 

falta de um centro de origem, tudo se transformou em discurso [...]” (DERRIDA, 

1976, p. 262). 

Se a identidade masculina não existe enquanto tal, optamos pela ideia 

de que a sua existência está intimamente vinculada a um sistema de 

diferenças, ou différance,12 como afirma Derrida (1976). Para esse teórico, “o 

significado central, o significado original ou transcendental, nunca está 

absolutamente presente fora de um sistema de diferenças” (p. 262). É possível 

afirmar então, a partir da reflexão derridiana, que pensar o “ser homem” só é 

possível porque existe o “ser mulher”, ou seja, a identidade masculina não 

existe nem se justifica por si só. Analisando a importância da diferença na 

construção identitária, Kathryn Woodward (2013, p. 10) afirma que “os homens 

tendem a construir posições-de-sujeito para as mulheres tomando a si próprios 

como ponto de referência”, ou seja, até o histórico de dominação masculina e 

submissão feminina existe ancorado na marcação da différance, em síntese, no 

adiamento da problematização. 

                                                 
12 Conceito exemplificado na página 42.  
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Além disso, ao entender a identidade masculina como uma construção 

discursiva, estamos associando-a também a um sistema de representação. 

Tomaz Tadeu da Silva (2010, p. 35) define representação como “um sistema 

de significação”, usando os termos estruturalistas, em que um conceito ou ideia 

(significado) estão relacionados, de alguma forma, com as imagens, sons, 

letras etc. (significante). Também a representação é concebida dentro de um 

sistema social que depende da diferença, portanto, podemos concluir que “a 

identidade e a diferença são construídas na e pela representação (na e pela 

diferença): não existem fora dela” (SILVA, 2010, p. 47).  

A representação, juntamente com a “identidade e diferença são, pois, 

processos inseparáveis” (SILVA, 2010, p. 46-47), ou seja, a construção do 

sujeito só produz sentido em uma “cadeia discursiva de diferenças”. Além 

disso, Tomaz Tadeu da Silva desconstrói a ideia de que os processos, que 

envolvem a construção identitária sejam naturais, uma vez que: 

 
Aquilo que um grupo tem em comum é resultado de um 
processo de criação de símbolos, de imagens, de memórias, de 
narrativas, de mitos que ‘cimentam’ a unidade de um grupo, 
que definem sua identidade (SILVA, 2010, p. 47). 

 

Assim, não é possível pensar em naturalidade compondo o ser homem, 

mas sim em construções discursivas que tentam impor uma representação 

identitária fixa à criança do sexo masculino desde o nascimento. Esse processo 

desconsidera as outras possibilidades de inserção, forjando uma “normalidade” 

a ser seguida, intensificada através de uma rede de poder, do que seja aceito 

ou não, já que as relações que compõem o poderio “são dependentes da 

definição de certas identidades como ‘normais’, como hegemônicas” (SILVA, 

2010, p. 48). É nessa linha de pensamento que compreendemos os estudos de 

Stuart Hall, comparando-os com os de Jacques Derrida, quando aquele 

contrapõe o “sujeito do iluminismo” ao “sujeito pós-moderno”. Enquanto o 

primeiro é fixo e permanente, o segundo é visto como uma “celebração móvel”. 

Segundo Hall (2011, p.13), pensar a identidade como algo “plenamente 

unificada, completa, segura e coerente é uma fantasia”. 

Em contrapartida a tais pensamentos, a construção do sujeito é tida em 

meio a interações sociais, em um intenso jogo entre o eu e o outro. Inês 

Signorini (1998) também contesta a visão unificada do sujeito quando aponta “o 
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sujeito complexo e processual” como um ser “habitado antes pelo desejo que 

pela razão, sentimento ou ideologia” (p. 336). Essa ideia desconstrói a 

concepção de um “sujeito cognoscente e racional, provido de uma identidade 

fixa e unificada” (HALL, 2011, p. 37). Os estudos de Stuart Hall também 

apresentam essa possível dicotomia, uma vez que expõem um contrassenso 

entre os ideais de Descartes – “penso, logo existo” – e os de Sigmund Freud, 

para quem as identidades seriam processadas pelo inconsciente em uma 

lógica muito distante da racional. 

Todas essas discussões abalam o pensamento centralizador da tradição 

clássica, em que era atribuída ao sujeito uma “essência” incontestável. A 

identidade e, consequentemente, o gênero masculino, pode ser concebido 

como algo formado ao longo do tempo, através de mecanismos (in)conscientes 

e não como algo inato, pré-dado. Além disso, a ideia de completude do sujeito 

também é desconstruída; pois na visão pós-moderna, ele permanece 

incompleto, sempre em processo, sempre em formação. 

Enfim, podemos afirmar que os estudos pós-modernos nos 

proporcionam várias reflexões sobre as questões que envolvem identidade e 

gênero. Vale ressaltar ainda que “há uma revolta das identidades culturais e 

sociais contra os regimes dominantes” (SILVA, 2010, p. 33), o que nos permite 

confirmar a inexistência de referentes nos extremos de uma cadeia de 

significação. Tais concepções nos auxiliam em uma proposta, mesmo que 

inicial, de estudos sobre a desconstrução da noção de centro na identidade 

masculina.   

 

3.2 General Juan Domingo Perón: um ser masculino construído 

socialmente 

 

Considerando que a Literatura e a História são saberes associados, e 

não opostos como se pretendia há séculos, podemos afirmar que tais 

perspectivas reforçam a noção de centro para as identidades, pois tanto o 

discurso histórico quanto o ficcional ajudaram a plasmar o discurso patriarcal. 

Nesse sentido, História, identidade e gênero possuem aspectos que se 

entrecruzam na construção do gênero masculino. Carlinda Fragale Prate 
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Nuñez (2011) demonstra que essa zona de confluência entre a história cultural 

e a literatura ajuda a cunhar matérias simbólicas e a proteger identidades: 

 
Interessa-nos sobremaneira precisar os valores conceituais 
desses termos que transitam na zona de fronteira entre a 
história cultural e a teoria da literatura – zona essa que não é 
um lugar de separação, mas onde identidades podem passar 
protegidas por ambos os territórios; práticas e hábitos são 
negociados sem cobrança de tributos; e intercambiam-se 
materiais e capitais concretos e simbólicos (p. 58-59). 

  

As identidades protegidas, também pelo texto ficcional, ao longo da 

História, passam a ser questionadas quando as instituições, bases que as 

mantinham divinizadas, sofrem fissuras e nos permitem enxergar que se trata, 

na verdade, de discursos prévios ao nascimento do indivíduo, o qual será 

ensinado a se adequar às cobranças sociais. Como afirma Nuñez (2011) na 

citação anterior, trata-se de um capital simbólico, portanto, não deve ser 

entendido como algo natural e inerente ao sujeito. 

Em O romance de Perón, é evidente a existência de uma crítica 

consciente ao processo de formação identitária da masculinidade. É 

perceptível, por exemplo, a presença de um espaço social previamente 

construído e já existente por ocasião do nascimento do General Juan Domingo 

Perón, evidenciado na narrativa através da educação dada à personagem 

principal. A ele, é ensinado, como símbolo de fragilidade, a manifestação de 

sentimentos e, por isso, desde a infância, aprende não apenas a escondê-los, 

mas algo mais seguro e viril, a não senti-los. E o motivo apresentado para tal 

educação formativa é simples e óbvio: os sentimentos eram tidos como algo 

feminino e, por esta razão, representavam debilidade, restando ao homem 

mutilar quaisquer possibilidades de sua ascensão. O general, portanto, é 

“alguém que só aprendeu a mandar e a obedecer. Mas não a sentir”, pois 

“desde criança, inculcaram-me que os sentimentos era uma debilidade, algo 

feminino, uma qualidade da alma que devia murchar antes de florescer” 

(MARTÍNEZ, 1998, p. 112) [grifo do autor].  

A obediência aprendida e a firmeza com que a identidade de um futuro 

general é formada chamam bastante atenção das demais personagens, pois 

Juan Domingo Perón aparenta ser sempre uma incógnita, não lhe sendo 

permitido desvendar-se. Nele, sobressaem características como rudeza, frieza 
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de sentimentos e autocontrole, tão necessários a um “homem de verdade”, 

especialmente, se for líder de um exército: 

 
Quando ele era rapazote, alguém lhe disse que não sabia 
sentir, só sabia representar sentimentos. Bastava uma tristeza 
ou um sinal de compaixão, e pronto: ele logo pregava o gesto 
na cara. Seu corpo sempre vagava por outro lugar, a salvo das 
dores do coração (MARTÍNEZ, 1998, p. 11). 

 

Pela impossibilidade de se pensar o “ser homem” como algo unificado e 

estático, como se queria no passado, ganham pertinência instâncias em que a 

personagem principal da narrativa de Tomás Eloy Martínez demonstra 

fragilidade, apesar de todo ensinamento aprendido ao longo da vida. Porém, 

tais momentos deveriam ser camuflados ou mesmo negados, pois, como o 

próprio general afirma, “a história não tem por que saber que eu, Juan Domingo 

Perón, tenho direito à hesitação, à fraqueza de não poder. Que aos setenta e 

sete anos, não conheço melhor resposta que uma boa pergunta” (MARTÍNEZ, 

1998, p. 116). 

Ao contrário das ideias presentes no sujeito do Iluminismo, em uma 

leitura atenta, é possível perceber a noção de adequação. Fora inculcado no 

menino Juan o quão negativo, perante a sociedade, eram os sentimentos para 

os homens e, mais tarde, já na velhice, ele admite possuir fraquezas, mas sabe 

também que essas informações não interessam à História. Assim, o menino 

cresce se adaptando ao que lhe é exigido pela esfera social, chegando ao 

ponto de admitir que “nunca nada lhe pertencera, e ele mesmo pertencia mais 

aos outros do que a si próprio” (MARTÍNEZ, 1998, p.11). 

A negação dos sentimentos de dúvida e hesitação demonstra que, 

apesar dos anos terem passado, e o Coronel já possuir certa idade, tais 

características ainda não eram permitidas aos homens, não àqueles que 

almejassem o respeito e a obediência, ou seja, aos “machos viris”. Esses 

deveriam ser líderes constantes, sempre aptos a decidir e a mandar. Para 

Pedro Paulo Oliveira (2004, p. 22), apesar das mudanças sociais 

empreendidas ao longo do tempo e que efetivamente afetaram a noção do 

ideal masculino, “é possível a verificação da permanência de características e 

valores medievais”. Em alguns aspectos, caracterizados “pelo autocontrole e 

pela contenção das violentas expressões emocionais” (OLIVEIRA, 2004, p. 23), 
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fazendo com que, de certa forma, o ideal masculino moderno permaneça 

similar àquele do passado. 

Entretanto, a identidade construída e à qual Perón se adequou ao longo 

da vida, carece de firmeza para ser definida como algo unificado e natural. 

Contrariamente a essas percepções medievais, é possível ver representada a 

ideia de fragmentação identitária, quando o autor se inclui na narrativa e conta 

a Zamora sobre seu encontro com o General Perón anos antes. Naquela 

época, Tomás Eloy Martínez ficara espantado com a facilidade com a qual o 

general mudava a posição de sujeito ocupada, dando a entender que se tratava 

de uma atitude oportunista:  

 
Então me aproximei dele. Ouvi de sua boca exatamente o que 
eu esperava. Senti que ele sempre adivinhava de que maneira 
era visto pelo outro e se antecipava a encarnar essa imagem. 
Tinha sido o condutor, o General, o velho, o ditador deposto, o 
macho, o dito-cujo, o pocho, o tirano prófugo, o chefe do GOU, 
o primeiro trabalhador, o viúvo de Eva Perón, o exilado, o que 
tinha um piano em Caracas (MARTÍNEZ, 1998, p. 283). 

 

Embora a citação sugira o oportunismo, por parte de Perón, a leitura do 

romance como um todo, conduzindo o trecho acima ao entendimento dentro de 

um contexto, nos permite afirmar que o general era sim detentor de todas 

essas identidades, ou melhor, de todas essas características. Em suma, o “ser 

Perón” era constituído por todas as facetas citadas, ainda que, muitas vezes, 

parecessem contraditórias. O oportunismo não estava, portanto, em fingir ser 

quem não era, mas, em tendo consciência de suas várias possibilidades 

identitárias, escolher qual aspecto deveria emergir em determinadas 

circunstâncias.  

Essa atitude da personagem principal é surpreendente, pois “a ideia de 

‘ter uma identidade’ não vai ocorrer às pessoas enquanto o ‘pertencimento’ 

continuar sendo o seu destino, uma condição sem alternativa” (BOURDIEU, 

2012, p. 17-18). Nesse momento da obra de Martínez, encontramos, 

aparentemente, um paradoxo, porque, ao mesmo tempo em que Juan Domingo 

Perón se adequa às exigências sociais aprendidas ainda na infância a fim de 

pertencer ao ideal de masculinidade, ele se mostra capaz de possuir uma 

identidade própria, mesmo que, para isso, fique em segundo plano e seja 

apenas “o viúvo de Eva Perón”, demonstrando, com esse “título”, o 
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sentimentalismo de quem perdeu alguém amado e a fragilidade decorrente de 

tal provação. 

Todos esses possíveis conflitos na personagem demonstram a 

impossibilidade de se pensar a identidade atualmente como era vista no 

passado: una, natural, incorruptível no tempo e detentora de um centro. Uma 

breve consideração da psicanálise arfirmaria que a “formação da personalidade 

se dá através de processos de internalização de significados e experiências 

socialmente dados, com ênfase no papel ativo da pessoa, guiada por sua 

cultura” (PRADO, 1997, p. 127). Embora não seja alheio às exigências sociais, 

o processo de construção identitária pressupõe um ser participativo e detentor 

não de uma, mas de várias identidades, ou seja, um ser fragmentado.  

As instituições que legitimavam e atuavam no processo de ensino-

aprendizagem da formação identitária também são vistas na narrativa de 

Martínez. Perón declara que se tornou homem quando foi entregue, pelos pais, 

à pátria, metáfora usada pelo narrador para se referir ao exército e, 

posteriormente, à vida política: “Tinha apenas quinze; poder-se-ia dizer que 

ainda era um garoto, foi então que meus pais me entregaram à pátria. E ao 

amparo da pátria cresci, tornei-me um homem” (MARTÍNEZ, 1998, p. 112) 

[grifo do autor]. Semelhantemente ao que afirma Simone de Beauvoir (2009), 

em O segundo sexo, a respeito das mulheres, a personagem não nasceu 

homem, tornou-se um. 

Além das instituições sociais, os textos ficcionais também serviam para 

(re)forçar a dominação masculina e a submissão feminina. Não é de 

surpreender, portanto, que não apenas Juan Domingo Perón tenha se tornado 

“homem” ao “amparo da pátria”, mas tantos outros também assim o fizeram. 

Talvez tenha sido por essa razão que Perón, mesmo sofrendo humilhações e 

agressões físicas, não tenha desistido do exército, nem quando serviu de 

montaria para o maior e mais pesado dos veteranos, no Colégio Militar, em 

uma espécie de “trote nos calouros”: 

 
Tenho que obedecer, repetia para si, tenho que obedecer. Sou 
um homem, posso mais do que posso [...] Sou um homem, vou 
em frente [...] Eu não desisto. Você não vai me fazer desertar, 
filho da puta. Você manda? Eu obedeço. Sou cavalo? Sim, 
senhor, sou cavalo, sou o que sua vontade impuser. Uma 
lambada estremeceu-lhe as pernas, as esporas insaciáveis 
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cravaram-se em suas nádegas. Eu continuo firme, e vou em 
frente (MARTÍNEZ, 1998, p.174). 

 

Os resquícios medievais presentes na identidade masculina não 

permitem que a desistência faça parte da história de um grande homem, 

nenhuma fraqueza pode ser demonstrada. O Coronel Perón ainda procura 

esconder, mesmo na velhice, quando, teoricamente estaria mais livre das 

exigências sociais, o fato de ter chorado alguma vez em sua vida, jamais 

afirmaria tamanha fraqueza, mas admite a existência dessa possibilidade: 

“Chorei? Se o fiz, foi a sós, naquelas primeiras noites nos galpões do colégio. 

Se o fiz, foi em silencio, para que ninguém soubesse” (MARTÍNEZ, 1998, p. 

112). 

Essas manifestações não seriam aceitas em uma sociedade marcada 

por ideais culturais fixos e tão bem determinados, levando, consequentemente, 

à construção de intensas relações de preconceito e exclusão social. Qualquer 

homem que quisesse ser respeitado não poderia deixar vir a público sua 

intimidade e, por conseguinte, suas “fraquezas”. Apesar de lhe ter sido 

ensinado, ainda na infância, que os sentimentos eram atributos femininos e 

demonstravam debilidade, Perón, ao construir sua (auto)biografia, juntamente 

com seu secretário José Lopez Rega, demonstra o desejo de escrever sobre 

sua família e a importância desta em sua vida, mas o secretário o impede: 

 
Deveria ter sido mais firme e mandado López escrever desse 
modo íntimo: a família, o deserto, tal como ele os sentia. Mas 
o secretário só pensava na história. Seja mais heróico, 
General. Está vendo? Ponha um pouco mais de mármore no 
retrato. Não se revele, não se exponha. Uma grandeza é 
feita de silêncios. O senhor já ouviu falar de um grande 
homem que saia do banheiro, que puxe a descarga, que ande 
de roupa íntima na frente das pessoas? Família? O que é isso? 
Passe uma borracha sobre essas lembranças. Antes o senhor 
não era assim. Nunca se fazia perguntas, General. Dê um 
basta nisso. Os grandes homens só têm respostas 
(MARTÍNEZ, 1998, p.116) [Grifos nossos]. 

 

É possível compreender, então, na citação, a construção do mito, ou do 

heroísmo, em torno da imagem de Perón. Além disso, na biografia de um ícone 

da história, as marcações dos espaços sociais deveriam ser bem feitas. Mesmo 

a respeito dos já falecidos, não pode haver brechas para incertezas sobre a 
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virilidade do pai ou feminilidade da mãe do General Perón. O cuidado com tais 

detalhes na narrativa demonstra a importância desses aspectos para a época e 

a necessidade de se fazer parte de uma família tradicional, base de uma 

sociedade marcada por exclusões identitárias. De acordo com Elizabeth 

Badinter (1993), um homem só é digno de “ser homem”, no sentido de ser 

reconhecido como tal, quando corta todas as amarras com o feminino. Talvez 

por isso, a personagem principal pedisse a seu secretário “que acentuasse os 

traços viris no retrato de seu pai e os femininos no de sua mãe? Nada de meias 

tintas, para que os leitores não se confundam. O senhor gosta assim: vidas 

exemplares?” (MARTÍNEZ, 1998, p. 57). 

A necessidade e a luta pela afirmação social do gênero masculino são 

tão intensas que “não seria exagero comparar a masculinidade a uma nobreza” 

(BOURDIEU, 2012, p. 75). O mandar, o conduzir e o sacrifício parecem 

inerentes à construção social da masculinidade, e o aprender a “ser homem” 

passa pela aquisição de tais características. Martínez (1998) apresenta 

trechos, em sua obra literária, em que essa ideia de aprender a ser homem é 

ressaltada: “Aprendam essa lição de cor. Obediência é obediência. Obedecer 

tempera o caráter e acaba com a soberba. Vocês entraram aqui como um 

bando de vermes. Quando saírem, se saírem, serão homens” (p. 166). Em 

seguida, o treinamento da vida militar é apresentado como um instrumento 

para a apreensão da identidade masculina. 

Nesse sentido, o estilo de escrita realizada por Tomás Eloy Martínez, 

enfatizando o registro histórico ficcional da identidade masculina de um período 

histórico, permite ao leitor enxergar, na figura imponente de Juan Domingo 

Perón, muito mais do que uma figura mítica, como pretendiam alguns 

historiadores e biógrafos da época.  Por meio do imaginário e da 

representação, seja ela biográfica e/ou ficcionalizada, o leitor também 

consegue perceber, em O romance de Perón, a (re)construção discursiva e 

social constante do ser masculino no general. Além disso, mais do que uma 

figura heroica, nos é apresentada várias perspectivas da complexidade que 

compõem o ser Perón, através das “mil facetas da verdade”, é possível 

encontrar também um homem comum, com medos e fragilidades, mas acima 

de tudo se esmerando para representar dignamente, a si mesmo e a Nação, 

dentro dos padrões sociais impostos.  
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Obviamente, para se construir o ser mitológico, viril, em torna da imagem 

do general, foram necessários alguns instrumentos sociais que auxiliassem 

nesse intuito. Segundo Pedro Paulo de Oliveira (2004, p.19) “a formação do 

Estado nacional moderno e a criação de instituições específicas, como os 

exércitos, resultando no processo de disciplinarização e brutalização dos 

agentes nelas envolvidos”, foram decisivos para o que ele chamou de 

“modelação do moderno ideal masculino”. Logo, as leis também influenciaram 

na construção do lugar social masculino, já que eram formuladas de maneira a 

estimular “a valorização social do lugar simbólico representado pela 

masculinidade” (OLIVEIRA, 2004, p. 66). Igualmente, destacavam de forma 

evidente a supremacia e o poderio desse gênero. 

Todas essas reflexões possibilitadas por Tomás Eloy Martínez em O 

romance de Perón reforçam a existência de um centro totalizador para a 

identidade masculina, porém incitam também o questionamento de tal fixidez 

identitária, ao demonstrarem as fragilidades e incertezas da personagem 

principal. Dessa forma, é possível concordar com Pierre Bourdieu (2012) 

quando discorre em A dominação masculina sobre a ilusão de privilégios 

masculinos no sistema patriarcal. Trata-se, portanto de uma violência simbólica 

que se impôs às mulheres, ao longo da história (o papel de submissão) 

enquanto, ao homem, foi atribuído o papel de algoz/dominador. No entanto, em 

uma leitura atenta às regras sociais que sustentam o patriarcalismo, percebe-

se que, ao masculino, não lhe foi dada qualquer possibilidade de liberdade 

diante da imposição indentitária previamente atribuída; pois, sendo fruto de um 

sistema totalizador e violento, deveria se adequar à norma do sistema social. 
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4. BIOGRAFISMO E IDENTIDADES POLÍTICAS 
 
 
4.1 Identidade nacional e masculinidade 
 

O termo identidade é objeto de pesquisa desde a época pré-socrática 

com teorias abordando o ser e a complexidade das questões que o envolvem, 

mas é somente em meados do século XX, com uma releitura da obra O 

manifesto do partido comunista, de Karl Marx e Friedrich Engels, que a 

concepção social e interativa do sujeito começou a compor tais estudos. De 

acordo com o pensamento marxista, os homens podem até fazer a própria 

história, mas não a farão segundo a sua livre vontade nem sob as 

circunstâncias de sua escolha, todavia a partir das condições sociais que lhes 

são impostas. Para Stuart Hall (2011, p. 34-46), esse pensamento ajudou no 

processo de “descentramento” do sujeito e na percepção de um ser social e 

político:  

 
os indivíduos não poderiam de nenhuma forma ser os ‘autores’ 
ou os agentes da história, uma vez que eles podiam agir 
apenas com base em condições históricas criadas por outros e 
sob as quais eles nasceram, utilizando os recursos materiais e 
de cultura que lhes foram fornecidos por gerações anteriores 
(HALL, 2011, p. 35).    

  

A concepção de uma identidade inata ao nascimento começa então a 

mostrar fissuras, e os aspectos socio-históricos a serem considerados. Vale 

ressaltar também a influência do movimento feminista na visão pós-moderna 

de identidade. O feminismo reforçou a discussão acerca do que seriam os 

espaços “públicos” e os “privados”, já que as mulheres estavam designadas a 

ocuparem o segundo. Tais questionamentos desestabilizaram o sujeito do 

iluminismo, pois ao rejeitar a posição social destinada às mulheres, as 

identidades começaram a ser vistas como algo formado discursivamente, fruto 

de interesses políticos e sociais, e não mais como algo natural. Além disso, o 

movimento afirmava que “o pessoal é político”13, sugerindo assim que a 

identidade pessoal e privada é construída e interpelada na constante interação 

com o meio, seguindo as regras políticas da sociedade. 

                                                 
13 Slogan do movimento feminista na década de 1960.  
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Seguindo essa premissa, é importante destacar que a combinação de 

estilos, de vozes e de línguas, propostas por Bakhtin (2010), apresenta os 

romances como uma obra característica da diversidade social, dando a 

conhecer, através da organização artística, as falas de uma geração, os 

hábitos culturais, as tendências de um grupo, as modas passageiras ou não, 

enfim, a história de um povo. No entanto, ao estudar pura e simplesmente a 

linguagem do romancista ou, ao preterir o discurso romanesco em relação ao 

poético, a estilística tradicional desconsiderava “o diálogo social específico das 

linguagens do romance” (BAKHTIN, 2010, p. 75), transformando o estudo 

literário em algo impreciso.   

Quando trazemos todas essas discussões relativas ao estilo romanesco 

para o campo do espaço biográfico, permitimos o enlace entre história e ficção, 

além de admitirmos ser o discurso romanesco também uma forma de constituir 

presença ao passado. O foco e os tempos do texto literário e do histórico são 

distintos, mas em ambos encontramos a possibilidade de conhecer, ler e reler o 

já vivido e, por diversas vezes, nas vidas ali contadas, encontramos a 

identidade de uma nação, o registro identitário de um grupo em um momento 

histórico particular, pois “toda biografia ou relato da experiência é, num ponto, 

coletivo, expressão de uma época, de um grupo, de uma geração, de uma 

classe, de uma narrativa comum de identidade” (ARFUCH, 2010, p. 100) [grifo 

da autora].  

O romance biográfico, enquanto hibridização de gêneros discursivos 

secundários, portanto, constituído de gêneros primários, permite, através das 

vidas narradas e reapropriadas, uma (re)leitura dos acontecimentos históricos, 

dos hábitos e da cultura de um povo, pois “mais do que narrar uma vida, o 

relato biográfico narra essa interação como intermediário para uma vida”14 

(DOSSE, 2007, p. 248, tradução nossa). A identidade narrativa, formada pelas 

imbricações citadas, proporciona algumas reflexões sobre as formas e os 

gêneros (auto)biográficos e a narrativa histórica. Isso se dá porque os primeiros 

narram “não só identidades e histórias locais, regionalismos, línguas 

vernáculas, mas também o mundo da vida, da privacidade e da afeição” 

                                                 
14 No texto-fonte: “más que narrar una vida, el relato biográfico narra una interacción presente 
utilizando como intermediaria a una vida”. 
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(ARFUCH, 2010, p. 18), permitindo pensar os hábitos, costumes e a ordem 

social representados no texto ficcional.  

Desta forma, através da noção de hibridismo textual, encontrado em 

obras que compõem o espaço biográfico, torna-se possível estabelecer elos 

entre vivências e narrações. Assim, por meio das narrativas que contam as 

histórias de vidas, buscamos informar sobre a vida em si, sobre a(s) história(s) 

dessa vida. De acordo com Leonor Arfuch (2010, p. 42), narrar uma vida é mais 

do que “contar a história de uma vida, é dar vida a essa história” [grifo da 

autora], é perceber na história fabulada, contada, um caráter transformador de 

conversão, pois a vida narrada não é, em nenhuma instância, a vida vivida, 

ainda que mantenha com essa última um mecanismo de referencialidade.  

Nas obras contemporâneas de cunho (auto)biográfico, contam-se 

histórias, porém “não mais a fabulação em torno de personagens míticos ou 

imaginários, mas a representação de si mesmos nos costumes cotidianos” 

(ARFUCH, 2010, p. 45). Apesar de abordarem a representação de vidas e 

acontecimentos reais, a autobiografia e a biografia clássica costumam tratar de 

personalidades públicas, contando suas histórias com tons heroicos e míticos. 

Na maioria dos romances históricos, que guardam semelhança com esses 

gêneros, a presença de personagens comuns é valorizada e possuem 

importante atuação no enredo principal. Em ambos os casos, os pormenores 

da vida privada são focalizados e as ficções passam a demonstrar 

“semelhança com as escritas de vida” (MITIDIERI, 2010, p. 120). Enfim, “não 

há modo de narrar uma biografia, em termos meramente descritivos, expondo 

simplesmente uma lógica do devir ou uma trama de casualidade” (ARFUCH, 

2010, p. 70); é necessário transformar os acontecimentos em modelos 

narrativos com uma ordem sequencial adequada ao gênero discursivo.  

Nesse sentido, pode-se afirmar que as questões identitárias estão 

intimamente ligadas à História, à política e às relações de poder. Joan Scott, 

historiadora norte-americana, pensa a construção do gênero como 

 
[...] uma das referências recorrentes pelas quais o poder 
político tem sido concebido, legitimado e criticado. Ele não 
apenas faz referência ao significado da oposição 
homem/mulher; ele também o estabelece. [...] Desta maneira a 
oposição binária e o processo social das relações de 
gênero tornam-se parte do próprio significado de poder; 
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por em questão ou alterar qualquer de seus aspectos 
ameaça o sistema inteiro (SCOTT, 2011, p. 92) [grifo nosso]. 

 

Assim, estudar a formação da identidade nacional implica também 

estudar a construção identitária dos cidadãos que ajudaram na concepção do 

conceito de nacionalidade para determinado Estado/Nação. Embora Scott seja 

uma estudiosa do feminismo, suas ideias, inspiradas nos estudos dos 

franceses Jacques Derrida e Michel Foucault, acerca das identidades como 

construções discursivas e fruto de interesses políticos, contribuem para o 

entendimento dos conceitos relacionados aos espaços públicos – poder e 

política – e privados – identidades e gêneros. 

Leonor Arfuch (2010, p. 83-110) discorre sobre as mudanças, ao longo 

da história, considerando especialmente a visão de três pensadores – Hannah 

Arendt, Jürgen Habermas e Norbert Elias – acerca do que seriam os espaços 

tidos como “público” ou “privado”. No entanto, as visões apresentadas a 

respeito desses três estudiosos são distintas. Em um resumo sobre essa tríade 

de pensamentos, a autora argentina afirma que 

 
evidentemente, o divisor de águas entre ambos os espaços é 
um tema paradigmático da modernidade: objeto de elucidação 
etimológica, filosófico-política, sociológica, histórica; o 
rastreamento das interpretações levaria a uma verdadeira 
constelação bibliográfica. Dessa constelação, claramente 
inabarcável, vamos nos remeter a duas contribuições que 
possuem estreita relação com nosso tema, na medida que 
consideram de modo prioritário a esfera da privacidade: a 
crítica de Hannah Arendt em A condição humana ([1958] 
1974), a partir do modelo grego, sobre o surgimento do social 
como fagocitário, entre outras coisas, da nascente esfera da 
intimidade, cujo exemplo emblemático é a ‘rebelião’ de 
Rousseau; e a tese de Jürgen Habermas sobre a constituição 
da opinião pública burguesa em História e crítica da opinião 
pública ([1962] 1990), que outorga um papel preponderante ao 
‘raciocínio literário’, alimentado em boa medida pelos gêneros 
canônicos do espaço biográfico. Na medida em que esses 
enfoques envolvem a distinção entre indivíduo e sociedade, 
julguei oportuna a confrontação com o pensamento de Norbert 
Elias, para quem os dois termos não estão em contraposição, 
mas em interação dialógica, coextensiva à topografia 
público/privado, sendo esse último visto como ‘refúgio’ da 
intimidade (ARFUCH, 2010, p. 84) [grifos da autora]. 

 

Observe que, para Leonor Arfuch, os três pensadores apresentados 

servem de base para a visão que apresentará na sequência. Para ela, 
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seguindo uma linha diversa da apresentada por Arendt e Habermas, as 

transformações políticas das últimas décadas ajudaram a configurar uma nova 

visão para o par dicotômico público/privado, dessa vez sem fronteiras nítidas, 

sem limites estagnados, podendo ser constantemente experimentado. A leitura 

de Arfuch é mais próxima da visão defendida por Norbert Elias, que não 

enxerga esses espaços como posições antagônicas. Nesse sentido, a 

aceitação desses (des)limites constitutivos auxilia em uma nova visão de 

 
uma hipotética (in)adequação a limites e competências 
‘canônicos’ a uma reflexão mais atenta sobre a atualidade, 
sobre os modos cambiantes de expressão, manifestação e 
construção de sentidos; modos que tornam ‘públicas’ certas 
pessoas e ‘privadas’ certas cenas coletivas (ARFUCH, 2010, p. 
96).     

 

Ademais, a concepção rígida sobre quais seriam os espaços “públicos” e 

“privados” e de quem os ocupariam funcionou, durante muito tempo, “como 

atribuições obrigatórias de um sentido de civilidade” (ARFUCH, 2010, p. 97), 

como um marco de controle da história e das identidades. Em A ordem do 

discurso, Michel Foucault afirma existirem, de fato, algumas medidas 

reguladoras que controlam o discurso e o sujeito que o profere na tentativa de 

manter a ordem social e; dentre esses instrumentos de controle, destacam-se 

as instituições sociais e politizadas, como os aspectos que constituem um 

Estado/Nação por exemplo. 

Segundo Stuart Hall (2011), a concepção de um Estado/Nação exerce 

fortes influências sobre a formação do sujeito, pois a identidade nacional é 

“uma das principais fontes de identidade cultural” (HALL, 2011, p. 47). É nos 

hábitos e costumes de um povo específico, que o sujeito aprende a ser homem 

ou mulher. Semelhantemente às questões de gênero, a identidade nacional 

não é inerente ao indivíduo, mas formada (e transformada) por um sistema de 

representações e significações: 

 
a nação não é apenas uma entidade política mas algo que 
produz sentidos – um sistema de representação cultural. As 
pessoas não são apenas cidadãos/ãs legais de uma nação; 
elas participam da ideia da nação tal como representada em 
sua cultura nacional (HALL, 2011, p. 49) [grifos do autor]. 
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Além disso, para Judith Butler (1990), o gênero pode e deve ser 

(re)conhecido como uma característica fundamental do indivíduo e, partindo 

desse ponto de vista, não pode haver uma identidade anterior àquilo que os 

estudiosos das ciências sociais chamam de "identidade de gênero": 

Seria errado supor que a discussão sobre a ‘identidade’ deva 
ser anterior à discussão sobre a identidade de gênero, pela 
simples razão de que as ‘pessoas’ só se tornam inteligíveis ao 
adquirir seu gênero em conformidade com padrões 
reconhecíveis de inteligibilidade de gênero (BUTLER, 1990, p. 
37). 

Portanto, a identidade de gênero precisa ser reconhecida como algo 

constitutivo de uma história pessoal/cultural de significados recebidos pela 

constante e intensa interação com a identidade nacional. Nesse sentido, a 

nacionalidade de um povo se apresenta como um bem simbólico e as 

diferenças, sejam elas de gênero, étnicas, regionais ou, especialmente, de 

linguagem, funcionam como um manancial intenso de significados para as 

identidades culturais. As características que definem determinado 

Estado/Nação só são possíveis quando consideradas dentro dos contextos 

social, político e cultural, devendo ser vistas, portanto, como um processo 

constante de (re)criação. Assim, a noção de representação, permitindo a 

ficcionalização dos espaços públicos e trazendo à tona o que até então era tido 

como privado, também contribuiu para deslocar essas questões de um centro 

rígido.  

Para Leonor Arfuch (2010), a desestabilização do que seriam os 

espaços “públicos” e “privados”, antes fixos e bem estabelecidos, proporciona 

uma “necessidade constante de identificação, a busca, por meio das narrativas, 

de uma hipotética completude” (ARFUCH, 2010, p. 99); pois, ao se 

desestabilizarem os espaços sociais, renuncia-se também ao modelo ideal de 

vida, de família, e se desestruturaram as instituições, que serviram de base 

para a identidade una e indivisível. Além disso, a representação, produzindo o 

efeito/a imagem de real, “atua simbolicamente para classificar o mundo e seu 

interior” (WOODWARD, 2013, p. 08) e não deve ser vista, necessariamente, 

como classificação estática. 

 Zygmunt Baumam (2005) afirma que a ideia de se ter uma identidade 

não será possível enquanto o pertencimento for a única alternativa do sujeito, 
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ou seja, a discussão em torno dos aspectos sociais e políticos que compõem o 

ser proporciona a busca pela identidade como “uma tarefa a ser realizada, e 

realizada vezes e vezes sem conta, e não de uma só tacada” (BAUMAM, 2005, 

p. 18). Além disso, Baumam parece concordar com Stuart Hall quando discorre 

sobre a rigidez atribuída às identidades: 

 
Tornamo-nos conscientes de que o ‘pertencimento’ e a 
‘identidade’ não têm a solidez de uma rocha, não são 
garantidos para toda a vida, são bastante negociáveis e 
revogáveis, e de que as decisões que o próprio indivíduo toma, 
os caminhos que percorre, a maneira como age – e a 
determinação de se manter firme a tudo isso – são fatores 
cruciais tanto para o ‘pertencimento’ quanto para a ‘identidade’ 
(BAUMAM, 2005, p. 17). 

 

O sociólogo polonês ainda destaca que o conceito de identidade nasceu 

como ficção e, por isso, necessitou de muitos mecanismos de controle para ser 

concretizada como realidade. Logicamente, entre esses instrumentos de 

controle se destacam a História e a Literatura, ambas contando da sua forma, 

com discursos distintos, as vidas de personalidades que deveriam servir de 

modelo de uma identidade nacional. Acerca dessas narrativas, que colaboram 

com a construção identitária nacional, o discurso de Philippe Lejeune (2008) 

mantém referências com as ideias de Hall, Marx e Engels, quando afirma que 

“na verdade, nunca somos causa de nossa vida, mas podemos ter a ilusão de 

nos tornarmos seu autor, escrevendo-a, com a condição de esquecermos que 

somos tampouco causa da escrita quanto de nossa vida ” (LEJEUNE, 2008, p. 

123), reforçando a ideia da ausência de autonomia na construção da história 

e/ou da identidade própria, além de destacar que as vidas contadas (modelo de 

uma identidade nacional) são construídas politicamente, como mecanismos de 

controle.      

Vale ressaltar a visão de Benedict Anderson (2008) quando afirma que 

as noções de pertencimento a um povo e as diferenças que as compõem estão 

na forma como são imaginadas. Ademais, a identidade nacional pode ser 

entendida como um sistema classificatório que determina quem faz parte de 

uma comunidade específica. Para tanto, o território e a língua se apresentam 

como sustentáculo para o sentimento de pertencimento, lealdade e tradição 

cultural em comum, mesmo que os sujeitos dessa nação jamais venham a se 
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conhecer. Essa identificação é fortalecida pelo que Benedict Anderson (2008, 

p. 32) chama de “comunidades políticas imaginadas”. Para o autor, as ideias de 

pertencimento e fidelidade a um Estado/Nação são frutos de produtos culturais 

específicos que motivam nos sujeitos uma profunda fraternidade horizontal, 

como, por exemplo, a ilusão de uma língua única e os símbolos do serviço 

militar, ajudando a cristalizar a noção de nacionalidade e a criar a posição de 

sujeito para os indivíduos de um país. Apesar disso, 

 
imagina-se a nação como limitada porque até mesmo a maior 
delas que agregue um bilhão de habitantes, possui fronteiras 
finitas ainda que elásticas. Nenhuma delas imagina ter a 
mesma extensão da humanidade. Nem os nacionalistas mais 
messiânicos sonham com o dia em que todos os membros da 
espécie humana se unirão à sua nação (ANDERSON, 1989, p. 
33) [grifo do autor]. 

 

 Entender a formação do Estado/Nação como algo limitado, proveniente 

de símbolos e representações, permite estabelecer articulações simbólicas 

com outros aspectos do estudo identitário, como as concepções de raça, 

classe e gênero, por exemplo. Pedro Paulo Oliveira (2004), em A construção 

social da masculinidade, articula os aspectos identitários do gênero masculino 

às necessidades do Estado/Nação em cada período histórico. Para ele, o ideal 

masculino é construído junto com a identidade nacional e em resposta às 

necessidades dessa nacionalidade, utilizando recursos como o exército e as 

leis nacionais para a formação da masculinidade desejada. Além disso, 

Benedict Anderson (1989, p. 28) afirma que os “antigos Estados monárquicos 

expandiam-se não só por meio da guerra, mas também por uma política 

sexual”, ou seja, a preservação de um modelo ideal de masculinidade auxiliava 

na expansão das fronteiras, o que se associa perfeitamente às ideias 

defendidas por Oliveira (2004).  

 Se o espaço destinado às mulheres era o privado, logicamente os 

homens, atuando no espaço público, eram os construtores da ideia de 

nacionalidade e, por conseguinte, ditavam quais seriam as características 

necessárias para o  

 
pertencimento comum à ‘família da nação’. Pode-se 
desenvolver o mesmo argumento a respeito do gênero. As 
identidades nacionais são fortemente generificadas. Os 
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significados e os valores da ‘inglesidade’ (englishness) têm 
fortes associações masculinas. As mulheres exercem um papel 
secundário como guardiãs do lar e do clã, e como ‘mães’ dos 
‘filhos’ (homens) da nação (HALL, 2011, p. 61-62) [grifos do 
autor]. 

  

Portanto, masculinidade e nacionalidade se associam e interagem 

constantemente. Quando Benedict Anderson (2008), Zygmunt Baumam (2005) 

e Stuart Hall (2011) afirmam ser a identidade nacional algo construído e 

imaginado, também a definem como uma construção discursiva e política, uma 

vez que apenas nascer em determinado país não é suficiente para definir a 

nacionalidade do sujeito, faz-se necessário apreender a brasilidade, a 

inglesidade etc., da mesma forma como se apreende a ser homem ou mulher. 

Apesar disso, de entender a identidade, seja ela de nação ou de gênero, como 

algo (re)construído e não inato ao sujeito, alguns aspectos estão bastante 

solidificados, resistindo às mudanças, como a virilidade por exemplo. Talvez 

seja isso que Pedro Paulo Oliveira (2004, p. 174) chama de “mal-estar da 

masculinidade”, afinal não se constroem homens nem nação sem elementos 

viris e agressivos: 

 
As incertezas da vida pós-moderna demoliram a universalidade 
dos padrões hegemônicos do comportamento masculino, mas 
também permitiram que em alguns segmentos sociais 
houvesse uma radicalização em direção a um comportamento 
pautado pela recuperação dos elementos viris e agressivos que 
compunham o ideal moderno de masculinidade (OLIVEIRA, 
2004, p. 271). 

 

 As narrativas da nação, contadas pela História e pela Literatura, 

fornecem elementos que simbolizam ou representam as experiências heroicas 

do povo, com suas vitórias e perdas. Nesse sentido, a imagem do herói, do 

homem que ajudou a construir aquele povo, sobressai como um modelo ideal 

de masculinidade a ser seguido, destacando sempre valentia, coragem, 

virilidade e força. Tais aspectos passam a ser considerados como inerentes ao 

“ser homem” e, consequentemente, funcionam também como marcas 

identitárias de toda uma nação. Semelhantemente às ideias de permanência da 

virilidade, defendida por Pedro Paulo Oliveira (2004), Stuart Hall (2011) afirma 

que uma das formas de se contar a narrativa da cultura nacional é pela 

manutenção de alguns aspectos identitários, pois “os elementos essenciais do 
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caráter nacional permanecem imutáveis, apesar de todas as vicissitudes da 

história” (HALL, 2011, p. 54).   

Sendo assim, pode-se afirmar que as tradições culturais, sejam elas de 

natureza ritual ou simbólica, inculcam certos valores e padrões de 

comportamento, dando continuidade a um passado histórico de glórias e 

conquistas. Hall (2011) afirma que, justamente por não ser um discurso novo, a 

identidade nacional é posta “de modo ambíguo, entre o passado e o futuro” 

(HALL, 2011, p. 56), tentando se equilibrar entre as glórias de um passado 

triunfante e o impulso de novas conquistas. De qualquer modo, nacionalidade e 

masculinidade são (re)construídas com base em vitórias e nem uma nem outra 

podem admitir derrotas ou fracassos, e qualquer ameaça a suas “origens” e 

“tradições” deve ser rechaçada:     

 
As culturas nacionais são tentadas, algumas vezes, a se voltar 
para o passado, a recuar defensivamente para aquele ‘tempo 
perdido’, quando a nação era ‘grande’; são tentadas a restaurar 
as identidades passadas. [...] Mas frequentemente esse retorno 
ao passado oculta uma luta para mobilizar as ‘pessoas’ para 
que purifiquem suas fileiras, para que expulsem os ‘outros’ que 
ameaçam sua identidade e para que se preparem para uma 
nova marcha para frente (HALL, 2011, p. 56-57) [grifos do 
autor].   

 

Considerando que nacionalidade e masculinidade possuem elementos 

de formação cultural imbricados, vale reforçar que a identidade masculina é 

definida e, talvez, justificada através do papel do homem na sociedade. A 

dignidade do homem é construída antes mesmo do seu nascimento, pois já na 

gestação, os pais começam a imaginar como será a criança baseada em seu 

sexo e no espaço social previamente estabelecido para ela. É nesse sentido, 

de conservação de valores gloriosos, que Sócrates Nolasco (1995) aborda a 

necessidade de os homens serem  

 
sempre fortes e capazes; de limitarmos a expressão de nossos 
sentimentos; de vivermos quase que exclusivamente em 
campos competitivos; de funcionarmos como servidores das 
mulheres; de sermos permanentemente provedores; de nos 
ocuparmos apenas de‘ coisas sérias’, como trabalho, política, 
etc.; e de perdermos o contato sensível com quem nos rodeia, 
filhos, amigos, natureza, estando proibidas entre os homens 
expressões como’ fracassei’, não sei’, me equivoquei’, ‘não 
posso’ (p. 9) [grifos do autor]. 
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 Na formação da identidade nacional, assim como na do gênero 

masculino, não podem surgir dúvidas, não pode haver espaço para 

questionamentos acerca da legitimidade de suas características. Entretanto, as 

masculinidades e as nacionalidades, quando entendidas como construções 

sociais, sofrem variações de acordo com o espaço – entre culturas – e com o 

tempo – na mesma cultura, mas através do tempo. Portanto, por mais que 

algumas características se solidifiquem e resistam às mudanças e ao tempo, 

não podemos “pensar as culturas nacionais como unificadas, deveríamos 

pensá-las como constituindo um dispositivo discursivo que representa a 

diferença como unidade ou identidade” (HALL, 2011, p. 62) [grifos do autor]. 

As identidades nacionais são constituídas por profundas divisões 

internas, os valores regionais prevalecem e, muitas vezes, são motivos de 

desentendimentos entre os membros de uma nação. Porém, por se tratar de 

algo imaginado e partir do discurso político, o “sentimento de nação” é 

exercitado por formas distintas de poder cultural. Nesse sentido, as narrativas, 

sejam elas históricas ou ficcionais, que exaltam a expressão da cultura de um 

“povo único”, são recursos fundacionais e auxiliam na manutenção das 

características culturais, tais como língua, costumes, tradições, religiões, dentre 

outros. Por conseguinte, se constitui o sentimento de “lugar”, de pertencimento, 

contudo deve-se lembrar de que “as nações modernas são, todas, híbridos 

culturais” (HALL, 2011, p. 63) [grifos do autor] e, consequentemente, os 

conceitos regionais são bens simbólicos de um mesmo Estado/Nação. 

De acordo com Lúcia Santaella (2003), a cultura é ao mesmo tempo 

aprendida e feita pelo homem e, apesar da tendência em ser padronizada, 

segue plural e relativista. Desse modo, os símbolos culturais são modificados e 

perpetuados em um incessante jogo de tradição e mudança. Embora exista 

uma tensão entre esses dois termos, ambos fazem parte de “um mesmo 

continuum” e “a mudança não pode ser explicada sem o reconhecimento da 

persistência e vice-versa” (SANTAELLA, 2003, p. 46) [grifo da autora]. Nesse 

sentido, a identidade cultural, seja ela de nação ou de gênero, corresponde a 

uma contínua tensão/interação entre a modernidade e a tradição, entre a busca 

por novos espaços sociais e a manutenção de velhos costumes e 

características: 
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Os comportamentos individuais variam, inovações ocorrem, 
mesmo as configurações básicas da cultura podem mudar. O 
ritmo das mudanças culturais varia muito, dependendo das 
possibilidades que se apresentam para que o crescimento e o 
desenvolvimento possam se realizar. Entretanto, para se 
processar, a mudança enfrenta a resistência da estabilidade, 
um princípio também necessário como garantia de coesão para 
a sobrevivência da cultura. O princípio da estabilidade está 
ligado à adaptação. Sistemas culturais sobrevivem porque seus 
membros estão adaptados à tradição que é reproduzida 
através de sua tradução em ações. Por outro lado, sem a 
mudança, a cultura estagnaria (SANTAELLA, 2003, p. 45). 

 

É nessa perspectiva, de resistência às mudanças sociais e históricas 

como processo de (re)contrução dos símbolos culturais, que se mostra 

necessário ressaltar também a importância que a concepção de honra e 

virilidade assume para os homens defensores da Pátria. O exército, por 

exemplo, se apresenta como um forte instrumento de construção tanto da 

masculinidade quanto da nacionalidade porque o trabalho é uma dimensão 

fundamental na constituição dessas identidades. Essa marca identitária se 

destaca na masculinidade e permanece ao longo do tempo, pois o sucesso no 

trabalho faz com que questões relacionadas à dignidade e ao respeito se 

sobressaiam, dois atributos tão importantes para a virilidade. Faz-se necessário 

destacar a dimensão política incutida nessa relação, uma vez que determina os 

limites legítimos no mundo do trabalho. Segundo Nolasco (1993),  

 
para os homens, o trabalho tem uma dimensão cartográfica, 
pois define a linha divisória entre as vidas pública e privada, e, 
ao mesmo tempo, tem uma dupla função para as suas vidas. A 
primeira é ser o eixo por meio do qual se estruturará seu modo 
de agir e pensar. A segunda função é inscrever sua 
subjetividade no campo da disciplina, do método e da violência, 
remetendo-os a um cotidiano repetitivo (p. 50). 

 

A conduta rigorosa da masculinidade tradicional associa-se, mais 

precisamente, com a qualidade e importância do serviço prestado. Segundo 

Pierre Bourdieu (2012), a divisão dos trabalhos sempre foi algo inerente à 

divisão entre os gêneros masculinos e femininos, pois manter a mulher 

associada à esfera privada – trabalhos domésticos, por exemplo – garante a 

permanência da estrutura da relação de poder e dominação em todos os 

espaços e subespaços sociais, destacando a questão “do trabalho histórico, 
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sempre renovado, que se desenvolve para arrancar da História a dominação 

masculina” (BOURDIEU, 2012, p. 122), além de estabelecer os mecanismos e 

ações históricas dessa superioridade relacionada ao gênero. Desse modo, 

reafirma-se a similitude entre a formação das identidades nacionais e 

masculinas, ambas criações históricas e políticas de poder e dominação: 

 
A sexualidade, tal como a entendemos, é efetivamente uma 
invenção histórica, mas se efetivou progressivamente à medida 
que se realizava o processo de diferenciação dos diferentes 
campos e de suas lógicas específicas. [...] a emergência da 
sexualidade como tal é indissociável também do surgimento de 
todo um conjunto de campos e de agentes concorrendo pelo 
monopólio da definição legítima das práticas e dos discursos 
sexuais – campo religioso, campo jurídico, campo burocrático – 
e capazes de impor esta definição nas práticas, sobretudo 
através das famílias e da visão familiarista (BOURDIEU, 2012, 
p. 123-124). 

 

Sendo assim, o homem, através da divisão trabalhista, dominava, e de 

certa forma ainda domina, pois como afirma Elizabeth Badinter (1993, p.133) 

“esse modelo masculino não sofre mudanças há séculos”, em todas as esferas 

públicas. Não é de surpreender, portanto, que a identidade nacional também 

seja indissociável da esfera de dominação masculina, posto que “a 

masculinidade é medida pelo compasso do sucesso, do poder e da admiração 

que provoca” (BADINTER, 1993, p. 134). Enquanto isso, Stuart Hall (2011, p. 

66) afirma que as identidades nacionais “não estão livres do jogo de poder”, os 

elementos constituintes da virilidade são apropriados pela nacionalidade, 

sempre negando as fissuras, as diferenças: “Assim, quando vamos discutir se 

as identidades nacionais estão sendo deslocadas, devemos ter em mente a 

forma pela qual as culturas nacionais contribuem para ‘costurar’ as diferenças 

numa única identidade” (HALL, 2011, p. 66). 

Enfim, faz parte do “ser homem” servir aos interesses da nação, pois os 

serviços prestados a essa esfera social lhe conferem respeito, honra e 

reconhecimento coletivo. Se a identidade é formada pela diferença, ela 

necessita de (re)conhecimento para se estabelecer como tal. De acordo com 

Pierre Bourdieu (2012),  

 
como a honra – ou a vergonha, seu reverso, que, como 
sabemos, à diferença da culpa, é experimentada diante dos 
outros -, a virilidade tem que ser validada pelos outros homens, 
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em sua verdade de violência real ou potencial, e atestada pelo 
reconhecimento de fazer parte de um grupo de ‘verdadeiros 
homens’ (p. 65) [grifos do autor]. 

 

Portanto, quanto menos interesse individual o homem demonstrar e mais 

serviços prestados à nação, maior será a sua honra e o seu valor. Desse 

modo, a virilidade é reconhecida e validada. Por outro lado, esse homem, 

reconhecidamente como “um homem de verdade”, tem sua história 

transformada em um modelo ideal de masculinidade a ser seguido pelo 

Estado/Nação, especialmente pelos demais homens pertencentes a essa 

nacionalidade, perpetuando, dessa maneira, o ideal masculino necessário para 

manutenção da honra nacional. Assim, todos esses atributos identitários são 

submetidos ao estatuto de nacionalidade, posto que, quanto mais honrado for o 

Estado/Nação, mais resultados serão adquiridos no tocante à soberania, 

autonomia, respeito, dentre tantas outras características também consideradas 

viris, resultando, assim como na identidade masculina, no (re)conhecimento de 

superioridade. Por fim, a glória e honra da identidade masculina é, de forma 

especial, a maior manifestação da identidade nacional. 

 

4.2 Construção ficcional do Estado/Nação argentino 

 

 A História argentina do século XX é marcada por uma sucessão de 

generais na presidência do país. O governo militar, que começou em Junho de 

1943, com o General Pedro Pablo Ramírez, teve durante o mandato do 

General Juan Domingo Perón seu período mais longo e marcante. Perón 

governou a Argentina por doze anos consecutivos até ser deposto por um 

golpe militar em 1955. Nesse período, seu envolvimento com a política foi tão 

intenso “a ponto de dar seu nome ao movimento que o apoiava, Perón e o 

peronismo imprimiram na vida do país uma mudança substancial e durável” 

(ROMERO, 2006, p. 91).  

Apesar de ser deposto em 1955 e exilado em Madri, no ano de 1961, a 

influência de Perón na política argentina permaneceu de forma significativa, 

tanto que o movimento peronista ocorreu na década de 1970 com los 
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motoneros15. Em 1973, o general retorna à Argentina, sendo aclamado pelo 

povo, para governá-la novamente, porém a terceira e última gestão foi curta 

devido à sua morte em Julho de 1974. No entanto, a identidade argentina 

possui, até hoje, fortes influências desses que foram, talvez, os momentos mais 

marcantes de sua História. Ademais, os ideais do movimento peronista seguem 

influenciando os rumos da política nacional.  

Tomás Eloy Martínez é, provavelmente, o maior escritor desse momento 

histórico, tanto com as entrevista e trabalhos publicados como jornalista, 

quanto, e em especial, nas obras ficcionais que produziu sobre Perón, Evita e o 

movimento peronista: 

 
Tomás Eloy Martínez, jornalista e escritor, tem uma longa 
história pessoal com o peronismo. Durante a ditadura viveu na 
Venezuela de onde assistiu o conturbado período que levou à 
queda do regime peronista no dia 19 de setembro de 1955. 
Como editor da revista ‘Primeira Plana’ propôs, entre 1965 e 
1967, uma história crítica do movimento peronista, que chegou 
ao leitor comum na forma de fascículos semanais.  
Logo em seguida, do final da década de 1960 ao início dos 
anos 1970, esteve em Madri onde somou cerca de 220 horas 
de entrevistas com Perón [...] (ZAGNI, 1988, p. 03-04).  

  

As entrevistas realizadas por Martínez são citadas em O romance de 

Perón como fonte de uma das possibilidades de leitura sobre a História do 

Estado/Nação argentino. A escrita “enigmática” que o jornalista utiliza em suas 

obras ficcionais instiga o leitor a se posicionar politicamente e a (re)pensar 

sobre o que caracteriza o ser argentino. No romance citado, por exemplo, o 

autor produz uma narrativa sem protagonistas ou antagonistas, apenas com 

visões distintas sobre o mesmo acontecimento histórico, o retorno de Perón à 

Argentina em 1973: 

as personagens são muitas e diversas, porém algumas delas 
são centrais para a compreensão do argumento. Tanto que, 
embora o título sugira que Perón é o principal protagonista, ele 
acaba sendo uma personagem a mais; há outros tão 
importantes quanto ele mesmo: um militante de base da ala 
direita do peronismo, um dirigente da esquerda desse 
movimento, um jornalista e alguns conhecidos de Perón, antes 
de que este se tornasse a liderança excludente da Argentina. 
Qual deles é o protagonista? Nenhum. O principal é a 

                                                 
15 Organização de guerrilha urbana, com intenções políticas bem declaradas: desestabilização da 
ditadura militar na Argentina, além do retorno do General Juan Domingo Perón ao país e ao governo. 
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preservação da biografia e a construção da memória [...] 
(FERRERAS, 2005, p. 78).      

  

Nesse sentido, Martínez utiliza-se de uma nova forma de compreender o 

fenômeno do peronismo, a História e a identidade argentina, apresentando-os 

não como matéria una, mas como várias facetas de verdades potenciais ou 

possíveis. O mesmo ocorre com a figura do General Juan Domingo Perón, pois 

“o tema do romance é o da construção do mito e não do homem. O autor está 

interessado na forma em que o homem se transforma no mito e como o mito 

transforma o passado do homem” (FERRERAS, 2005, p. 78). No romance em 

estudo, essa visão construída do general é posta numa reflexão de Nun 

Antezana, um dos representantes do movimento peronista: “alguém viu de 

verdade esse Perón que desconheço, pensa Nun. Alguém foi tatuando essas 

histórias sobre ele, dobrando-o no tempo como se fosse um lençol, 

transfigurando-o em seu próprio limite de homem” (MARTÍNEZ, 1998, p. 73). 

Para Leonor Arfuch, é dessa forma, expondo “verdades” acerca das 

vidas de ícones históricos que “a literatura se apresentava, assim, como uma 

violação do privado, e o privado servia de garantia precisamente porque se 

tornava público” (ARFUCH, 2010, p. 47). Pode-se afirmar, portanto, que os 

protagonistas de O romance de Perón são os espaços privados e públicos que 

compreendem o movimento peronista. A mitologia criada em torno da imagem 

do General Perón e o ideal de masculinidade que ele representava são 

associados ao orgulho nacional, em especial, ao da maior parcela dessa 

nação: los descamisados16.  

Assim, toda a esperança de uma parte significativa da Argentina estava 

na figura mítica de Evita e Perón, para eles o casal era a perfeita 

representação do Estado/Nação. Nesse sentido, o respeito e a admiração 

prestados aos dois eram também demonstrações de patriotismo, uma vez que 

a identidade pessoal de Perón estava fundida com a do exército e, por 

conseguinte, com a nacional: “Juan Domingo empenhou-se em fundir sua 

identidade com a do Exército, em ignorar os ditames dos desejos e obedecer 

até aos mais absurdos desejos de seus superiores” (MARTÍNEZ, 1998, p. 168). 

                                                 
16 Termo utilizado pelo movimento peronista para se referir ao trabalhador simples e simpatizante desse 
movimento político. 
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 A vida de Juan Domingo Perón, antes mesmo de se tornar presidente da 

Argentina, era dedicada a seu país, através dos serviços prestados ao exército 

nacional. O general costumava afirmar que se tornou homem ao amparo da 

pátria (do exército), tamanha prestação de serviço se destacava entre os 

demais e ele se tornara conhecido antes mesmo da fundação do partido 

peronista. Por isso, quando 

 
no início de 1944, assim que Ramírez decidiu romper relações 
com o Eixo, ele foi deposto por oficiais mais firmemente 
antiamericanos. Isolado interna e também externamente, o 
governo se viu em um beco sem saída, que, finalmente, foi 
minimizado por um dos oficiais que na época tinha ascendido 
notavelmente dentro do governo: o coronel Juan Domingo 
Perón, um dos membros mais influentes do GOU, secretário de 
Farrell, o ministro de guerra, e, em seguida, ministro quando 
Farrell substituiu Ramírez na presidência, em fevereiro de 1944 
(ROMERO, 2006, p. 92-93).  
 

Para Perón, sua vida e família estavam no exército e no serviço prestado 

à pátria, pois um “homem de verdade” deve desconhecer os interesses 

próprios e lutar pela aquisição de poder e defesa do Estado/Nação que 

representa. Por isso, o general “sempre menosprezara o desperdício de 

energia perpetrado pelos homens comuns em nome dos sentimentos, em vez 

de concentrar essa energia no trabalho ou nas missões do poder” (MARTÍNEZ, 

1998, p. 234). Para Rodrigo Medina Zagni (1998), 

 
determinar Perón como pessoa e como líder político é uma 
tarefa que passa obrigatoriamente pela mais expressiva de 
suas faces constitutivas: a militar. Tanto sua personalidade 
quanto a concepção militarizada de relações políticas que 
predominou no governo de Perón dialogavam diretamente com 
o seu passado militar. Perón era o Exército [...] (p. 12) [grifo 
nosso].  

 

Tanta dedicação prestada à Argentina fez com que as representações 

nacionais se confundissem, em determinado momento, com as que se referiam 

ao general, transformando-o num mito, num ícone simbólico de sua nação. Em 

O romance de Perón, Martínez delibera acerca do momento exato em que o eu 

de Perón começa a ser “anulado” e sua personalidade passa a se misturar com 

a identidade argentina: 
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Quanto mais Juan Domingo se convertia no zero do zero, mais 
o Exército argentino se transformava no universo, na realidade, 
no envoltório do eu. Era o futuro, o único possível; era seu 
corpo, tatuado pela obediência, já incompreensível sem o 
uniforme. Como necessitava suprimir o passado, o Exército 
ocupou todo o lugar disponível (MARTÍNEZ, 1998, p. 173) [grifo 
nosso]. 

 

Dessa forma, homem e Estado podem ser considerados um, posto que 

não fosse possível pensar a identidade individual de Perón sem considerar a 

História da Argentina e vice-versa. As medidas tomadas pelo então presidente 

buscavam conciliar as necessidades das mais diversas camadas sociais, na 

tentativa de unificar o povo argentino em torno de uma ideia única de nação. 

Era interesse do Perón que todos os argentinos se sentissem representados e, 

por isso, 

 
estava disposto a conversar com todos os setores da 
sociedade e da política, dos radicais aos dirigentes das 
sociedades comunitárias, e era capaz de sintonizar o discurso 
adequado a cada um deles, apesar de manter um apelo 
constante a ‘todos os argentinos’ (ROMERO, 2006, p. 94) 
[grifo nosso]. 

 

A busca por uma unidade nacional é constante no governo de Perón, 

embora o apelo social aos mais desfavorecidos tenha tomado destaque. 

Apesar de governar em meio a muitas conturbações políticas e brigas pelo 

poder, a identidade de Juan Domingo Perón e a da Argentina se aproximam 

tanto que o próprio general desconhecia para si outra base familiar que não 

fosse o exército ou a pátria: “como vivíamos isolados dos civis, acabamos 

formando uma família. Alguém já disse por aí que eu nunca tive outra, que o 

exército foi meu único sentimento verdadeiro. E daí? Nunca fiz distinções entre 

pátria e exército (MARTÍNEZ, 1998, p. 115) [grifos do autor].  

Outro ponto que merece destaque é a influência do governo peronista ao 

longo dos anos. De acordo com Zagni, durante muito tempo, quando se 

discutia política na Argentina, “via de regra os assuntos em discussão eram 

encerrados quando, com um ar de superioridade, alguém sacava do bolso uma 

carta de Perón” (ZAGNI, 1988, p. 08), e a apresentava como autoridade final 

para a contenda, o que agradava profundamente as ambições do general, que 

se julgava um condutor de homens, pois “doutrinar, instruir, essa ideia é sua 
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obsessão. As massas devem impregnar-se de suas virtudes, reconhecer-

se no passado de Perón” (MARTÍNEZ, 1998, p. 51) [grifo nosso]. 

  
Se abracei a carreira militar, não o fiz para apropriar-me de 
terras – e a prova disso é que não as possuo – nem para 
fundar povoados, do que teria gostado bem mais, e sim para 
aprender a fundar homens: para conduzi-los” (MARTÍNEZ, 
1998, p. 114) [grifos do autor]. 

  

Além disso, em seus sonhos de onipotência plena, o general enxergava 

a si mesmo como a única solução possível para os problemas enfrentados por 

seu país. Nessa época, a Argentina enfrentava um sério período de crise, 

especialmente econômica, por causa do pós-guerra e dos sucessivos golpes 

políticos. No entanto, a unificação proposta pelo Estado Peronista, assim fica 

conhecida a Argentina durante o mandato de Perón, “terminou constituindo 

uma nova identidade social, os ‘humildes’, que completou o bloco de apoio ao 

governo” (ROMERO, 2006, p. 105). Pode-se afirmar que a facilidade de 

adequação do discurso a ambas camadas sociais ajudara o general a 

conquistar tanto apoio, além de promover/devolver a los descamisados o 

sentimento de pertencimento à nação argentina também.   

Daí a necessidade de manter as marcas da masculinidade sempre em 

evidência, uma vez que ao representante de uma nação, ao condutor/fundador 

de homens, não era permitido errar muito menos permitir dúvidas a respeito de 

sua história ou ações: “eu não conheço a dúvida. Um condutor não pode 

duvidar. O senhor já imaginou Deus duvidado, um instante que fosse? Se Deus 

duvidasse, o mundo inteiro desapareceria” (MARTÍNEZ, 1998, p. 357). No 

entanto, Martínez não apenas apresenta o homem, o general, o mito, ele 

considera também a construção do mito e até que ponto Perón teria construído 

uma história heroica para si, contrastando, talvez, com a memória de seus 

conterrâneos.   

No romance, Tomás Eloy Martinez se coloca dentro do texto literário, 

como personagem secundária, e entrega algumas fitas gravadas com 

entrevistas feitas a Perón para Zamora, seu alter ego literário. Posteriormente, 

o jornalista Zamora vai se valer dessas informações, anexadas a tantas outras 

que busca com familiares, companheiros do exército e também inimigos do ex-

presidente, para compor a “verdadeira” biografia do general: 
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Zamora trava uma disputa com Perón, mesmo quando este 
duelo não seja colocado abertamente. Mas a disputa existe. 
Desvendar a verdadeira biografia de Perón implica desvendar o 
mito por trás da esfinge. Será possível? Para isso Zamora tenta 
reconstruir a ‘verdadeira’ biografia e a base da mesma está na 
memória, já não nos documentos escritos (ZAGNI, 1988, p.10). 

  

A disputa pela “verdade” a respeito da imagem do mito, do ser 

masculino, construído socialmente e, por conseguinte, da identidade argentina, 

fica mais evidenciada quando são publicadas algumas contradições nas 

entrevistas que o general concedeu ao jornalista Martínez. Nessa ocasião, o 

general se altera e declara firmemente querer dominar a História: 

 
O senhor sabe que eu não digo palavrões. Mas para definir a 
história é preciso usar um. A história é uma puta, López. 
Sempre vai com quem paga mais. Cada lenda que 
acrescentam à minha vida me faz mais rico e me dá mais uma 
arma para me defender! Deixe tudo como está. Não quero 
uma estátua, mas uma coisa bem maior. Eu quero é 
governar a história. Enrabar essa vagabunda. (MARTÍNEZ, 
1998, p. 201) [grifo nosso]. 
 

 Isto nos conduz à reflexão do peronismo como doutrina, tamanha sua 

força e influência na História e na política argentina até os dias atuais. Luiz 

Alberto Romero (2006) afirma:  

 
o que, inicialmente, foi a doutrina peronista, converteu-se na 
Doutrina Nacional, consagrada nesses termos pela constituição 
de 1949, que articulava tanto o Estado quanto a comunidade 
organizada. Estado e movimento, movimento e comunidade 
confluíam no líder, que formulava a doutrina e a executava, de 
maneira flexível e pragmática, com sua arte de condutor 
(p.108). 

 

O legado político, deixado por Juan Domingo Perón, ganha força de lei 

quando sua masculinidade e bravura são transformadas em um mito, quando o 

general é apresentado com um homem, que a despeito das adversidades, se 

apresenta como líder, protagonista dos acontecimentos, disposto a qualquer 

sacrifício por sua nação: 

 
No intervalo, um deles sussurrou-me: não vá falhar conosco, 
hein, tenente? Isso tocou-me a alma. Um oficial do exército 
argentino não pode dar-se ao luxo de ser derrotado diante dos 
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subordinados. Muito menos lutando contra um civil, ainda por 
cima estrangeiro (MARTÍNEZ, 1998, p. 130) [grifos do autor].  

 

Embora Martínez construa o romance apresentando as diversas facetas 

do ser Perón, parece óbvio que a sede pelo poder precisa ser amenizada ou 

mesmo disfarçada nas obras sobre a vida do general. É necessário que o amor 

incondicional à nação se sobressaia, para que sua principal característica seja 

a de um homem de ação, sempre ponto a solucionar conflitos. Por isso, 

quando, no romance, lhe perguntam se ele quer o poder, Perón responde que: 

“Não é questão de querer ou deixar de querer. É uma questão de destino”. 

(MARTÍNEZ, 1998, p. 193) [grifos do autor]. Assim, a ideia mitológica em torno 

do general é reforçada e acentuada e, dessa forma, seus “seguidores” lhe 

devotariam lealdade como líder e, em consequência, ele se tornaria a própria 

simbologia do Estado argentino.  

De acordo com Romero (2006, p. 108), o intuito era “‘peronizar’ qualquer 

espaço da sociedade civil”, existia uma “tendência clara de ‘peronizar’ todas as 

instituições e transformá-las em instrumentos de doutrinamento”. Talvez, por 

isso, Perón não temesse a História, ele se julgava capaz de vencê-la, dominá-

la e usá-la a seu favor: 

 
O destino quis que eu sempre trabalhasse com homens. Para 
ser fiel a uma sorte tão boa, fiz de tudo para que os homens 
que trabalharam para mim guardassem a melhor das 
lembranças. Meus inimigos dizem que a lembrança é uma 
invenção, que a memória muda ao sabor do poder. Que 
quando eu estava no topo, a propaganda tratou de limpar todos 
os meus erros; e que nos tempos duros a sujeira veio a tona. 
Eu respondi que também pode-se inventar o esquecimento, a 
ingratidão. (MARTÍNEZ, 1998, p. 120) [grifos do autor]. 

 

 Enfim, a construção social do Estado/Nação argentino está intimamente 

ligada à construção da masculinidade em Perón. Nesse sentido, O romance de 

Perón empreende não apenas a apresentação de uma figura pública política, 

mas focaliza também a formação de “uma identidade que era tanto 

trabalhadora e popular, quanto peronista” (ROMERO, 2006, p. 109). Vale 

lembrar também que, no governo peronista, os inimigos eram tidos como 

antipatriotas, suas contendas não eram vistas como dirigidas necessariamente 

ao general, mas a todo um Estado, o que os colocava como excluídos do 
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sistema nacional de convivência. Perón e Argentina, portanto, confundem-se e 

misturam-se constantemente, como apresentado na citação a seguir: 

“confundem as palavras: destino, desatino, Perón, nação. Em sua cabeça, 

memória e história são um nó cego” (MARTÍNEZ, 1998, p. 168) [grifo nosso]. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
  

A narrativa de Tomás Eloy Martínez nos coloca em uma posição 

conflituosa da História argentina no século XX. Por ocasião do retorno de Juan 

Domingo Perón de seu exílio, diversos setores, com ideais políticos distintos, 

do peronismo se apressavam para recebê-lo. Essa disputa pela imagem do 

General protagonizada pela esquerda e direita política, todas ligadas a Perón, 

resulta na construção do enredo. É importante destacar que a obra é narrada 

com base em relatos (auto)biográficos e memorialísticos, permitindo, assim, a 

composição do lugar e do tempo em que os fatos principais ocorrem.  

Embora o título do romance sugira Perón como personagem principal, 

ele se torna, ao longo da ficção, um personagem a mais. Existem outros com a 

mesma importância para a compreensão da narrativa, portanto não seria 

ousado concluir que o movimento político do peronismo e a relação que 

mantém com seu líder se apresentam como os grandes protagonistas dessa 

obra ficcional. Nesse sentido, é possível afirmar que as questões históricas se 

tornam essenciais para o entendimento da ficção, ao passo que a ficção 

reconstrói a História. 

Sendo assim, conquanto se apresente como uma obra ficcional, a 

História é o ponto central de O romance de Perón, ainda que, ao assim 

proceder, Martínez não tivesse o intuito de resgatar o passado da Argentina. 

Ademais, a construção do discurso narrativo, utilizado pelo autor, demonstra 

que a História é algo vivo e dinâmico, pois existe uma necessidade social de 

sempre reformular o passado. Nesse sentido, estudar representações ficcionais 

da História nos permite vislumbrar alternativas e construir sentidos para o 

passado, reorientando as pretensas certezas e desmistificando algumas 

“verdades absolutas”. 

Nesse sentido, ao longo dos estudos realizados, foi possível confirmar 

nossa hipótese e reconhecer, em O romance de Perón, de Tomás Eloy 

Martínez, uma obra de ficção literária revestida pelo jornalismo. As estratégias 

ficcionais, adotadas por Martínez para representar a realidade, nos permitiram 

a visualização de elementos históricos importantes da cultura e da tradição 

social argentinas. Além disso, foi possível investigar, à luz das teorias 

escolhidas, espaço biográfico e identidade masculina, a (re)construção de 
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identidades sociais e políticas, considerando, especialmente, as personagens 

masculinas apresentadas na narrativa. 

No tocante aos estudos identitários, foi possível perceber como os textos 

literários, modelando um ideal masculino, influenciaram na cristalização de 

valores e tradições culturais. Nessa perspectiva, compreender a construção do 

Estado/Nação associada às questões de gêneros possibilita vislumbrar as 

identidades, sejam elas quais forem, como frutos de construções politico-

discursivas, sempre respondendo às necessidades sociais de cada época 

específica. 

É necessário destacar que, em O romance de Perón, a construção do 

mito se contrapõe à do homem, porém ambas possuem relações importantes 

com a construção da identidade nacional argentina. Dessa forma, a narrativa 

estudada não focaliza apenas uma figura masculina e política, mas todo um 

exército de homens, movidos pela bandeira do peronismo, que ajudam a 

construir as marcas identitárias de um Estado/Nação. 

Enfim, uma pesquisa destinada a trabalhar as relações entre História, 

ficção, identidade e gênero, não pode pretender apresentar respostas 

definitivas. Sendo assim, os anseios desse trabalho foram atingidos, pois 

acreditamos ter esboçado alguns questionamentos acerca dos temas aqui 

discutidos, sem, no entanto, esgotá-los em si mesmo.       
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