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RESUMO 
 

 

Esta pesquisa visa verificar como se configuram os conceitos de biografema e dialogismo nas 

coletâneas La otra realidad: antología (2006) e Lugar común la muerte (2009), do escritor 

argentino Tomás Eloy Martínez, relacionando-os aos estudos relativos ao espaço biográfico, 

por meio de metodologia qualitativa, com ênfase em pesquisa bibliográfico-analítica. Com o 

objetivo de promover importantes contribuições para os estudos mais recentes no campo das 

relações entre literatura e cultura, utilizaremos como pressuposto teórico privilegiado os 

seguintes autores: Mikhail Bakhtin (1997), Roland Barthes (1990), Décio Pignatari (1997), 

Michel Foucault (1999), Felipe Pena (2004), François Dosse (2007) e Leonor Arfuch (2010), 

dentre outros de grande relevância. Através de uma escrita singular, oriunda da mescla entre 

literatura e jornalismo, o jornalista e ficcionista aborda, por meio de sua escrita biográfica e 

fragmentária, ângulos selecionados das vidas de personalidades históricas, como por exemplo, 

a do conquistador espanhol Hernán Cortés, do cronista Bernal Díaz del Castillo, do ex-

presidente da Argentina, Juan Domingo Perón, e do historiador italiano Carlo Ginzburg, 

assim como de outros seres históricos que estiveram à margem da história oficial. Seus 

escritos, ao utilizarem os recursos da narrativa literária, possibilitam a seleção de diversas 

incidências biografemáticas, tornando sua obra vasta de signos ricos em significações e em 

forma de pormenores, o que nos permite entender que a operação biográfica, nas situações em 

estudo, implica a coleta de biografemas para a montagem de uma biodiagramação literária e 

de outra, teórica, que transita entre as esferas da escrita biográfica, da história, da literatura e 

do jornalismo, configurando o que denominamos “uma prosaica incerta”. 

 

Palavras-chave: Autoria, Biografema, Espaço biográfico, Jornalismo e narrativa literária, 

Prosaica.  
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RESUMEN 

 

 

Esta investigación tiene como objetivo verificar cómo se configuran los conceptos de 

biografema y dialogismo en las obras La otra realidad: antología (2006) e Lugar común la 

muerte (2009), del escritor argentino Tomás Eloy Martínez, relacionándolos con los estudios 

acerca del espacio biográfico, a través metodología cualitativa, con énfasis en la investigación 

analítica-bibliográfica. Buscando promover importantes contribuciones a estudios más 

recientes en el campo de las relaciones entre la literatura y la cultura, vamos a utilizar como 

referencial teórico los siguientes autores: Mikhail Bakhtin (1997), Roland Barthes (1990), 

François Dosse (2007) e Leonor Arfuch (2010), entre otros de gran relevancia. A través de 

una escrita única, que viene de la mezcla entre literatura y periodismo, el periodista y 

novelista (re)construye, por medio de su escritura biográfica, la vida de personajes históricos 

del gobierno argentino, como la del presidente Juan Domingo Perón, así como de otros seres 

históricos que estaban al margen de la historia oficial. Sus escritos, mediante el uso de los 

recursos de la narrativa literaria, permiten la selección biografemática, haciendo su obra rica 

en significados y signos en forma de detalles, lo que nos permite entender que la operación 

biográfica, en las situaciones en estudio, implica recoger biografemas para montar una 

biodiagramación que transita entre las esferas de la historia, la literatura y del periodismo. 

 

Palabras-clave: Autoría, Biografema, Espacio biográfico, Periodismo y Narrativa literaria, 

Prosaica. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

 

 Esta dissertação traça um plano de investigação com o intuito de verificar basicamente 

como se configuram os conceitos de biografema, criado por Roland Barthes (1990), e 

dialogismo, proveniente das inquietações do pensador russo Mikhail Bakhtin (1997), nas 

coletâneas La otra realidad: antología (2006) e Lugar común la muerte (2009), do jornalista, 

biógrafo e ficcionista argentino Tomás Eloy Martínez (Tucumán, 1934/Buenos Aires, 2010). 

A noção de biografema, tal como Barthes (1990) propôs, traz uma iluminação na forma como 

se narram vidas. A partir da década de 1970, a fecunda discussão levantada pelo semiólogo e 

filósofo francês abriu outras possibilidades para a escrita de uma vida, interferindo assim na 

relação entre o que se vive e o que se conta, 

Isso gerou profunda mudança nos mecanismos de constituição e seleção dos elementos 

fundantes da biografia, ocasionando nova postura de seleção e entendimento dos signos da 

vida narrada. Tal perspectiva valorizou o que é insignificante, e o que antes era deixado de 

lado, passando esses detalhes a serem evidenciados através do olhar atento do biógrafo, 

tornando o espaço aberto para as discussões acerca da biodiagramação e para os fractais 

biográficos.  

No que tange ao dialogismo, Mikhail Bakhtin (1997), através de suas reflexões, 

instaura nova ordem referente à forma como o texto é encarado, tanto por parte de quem 

escreve como de quem o analisa ou lê. Dessa forma, cria uma teoria linguística que percebe o 

texto como unidade aberta ao diálogo permanente, pois ele se realiza por intermédio de uma 

linguagem já essencialmente dialógica. Todo discurso, por mais monológico que pareça, 

carece de uma relação com o outro, seja por meio da linguagem ou até mesmo no interior da 

consciência. Na biografia ou no texto literário, o solo de vozes que se orquestram dentro do 

enunciado evidencia que todo texto é passível de se abrir para a interação com outro texto, 

assim como autor e leitor interagem mutuamente para a construção do sentido. O primeiro vai 

fornecendo as pistas e o segundo se encarrega de encontrá-las. 

Esta pesquisa se encaminhou por meio de um estudo teórico e qualitativo, centrado na 

análise bibliográfica dos textos selecionados. Neste primeiro capítulo, é apresentada a 

introdução, dando mostras dos principais temas que serão discutidos ao longo deste 

trabalho.  
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No segundo capítulo, buscamos elucidar de que forma a poética de Martínez pode 

ser entendida como incerta, pelo fato de o autor transitar entre os diversos gêneros da 

esfera jornalística, biográfica e ficcional, permitindo, por vezes, o intercâmbio desses três 

campos em sua escritura. O título dessa seção, “Uma poética da incerteza”, faz referência 

ao prólogo de La otra realidad: antología (2006), escrito por Cristine Mattos, denominado 

“Una poética de la incertidumbre” (2006, p. 7-17). Em (2.1) “Espaço biográfico, história e 

ficção”, discutiremos questões conceituais acerca do espaço biográfico contemporâneo, por 

meio do que postula Leonor Arfuch em seu livro Espaço biográfico: dilemas da subjetividade 

contemporânea (2010), bem como sua abertura para outras formas de incursões biográficas.  

Já em (2.2) “Gêneros biográficos e biografema” cabe mostrar como o biografema se 

configura dentro desse espaço dialógico de narração de vidas que não rompe com a tradição, 

mas que dialoga com ela.  O texto escolhido para a análise é a conferência proferida pelo 

escritor argentino em 1998, quando ao receber o título de Doutor Honoris Causa pela 

Universidade de Tucumán, que resulta no texto “Entre la realidad y la ficción”, publicado na 

coletânea La otra realidad: antología (MARTÍNEZ, 2006, p. 378-383) 

No terceiro capítulo, “Uma outra realidade”, fizemos referência, também no título, a 

uma das coletâneas que ora estudamos, por entendermos que a realidade trazida à tona por 

Martínez pode contribuir para repensarmos a forma como encaramos a relação entre história e 

ficção, já que os fatos considerados verdadeiros não entram em conflito, necessariamente, 

com os advindos da invenção, mas se complementam incessantemente. Em (3.1) “Autor-

criador, biógrafo e personagem” abordamos noções relativas à autoria, uma das questões 

levantadas por Bakhtin (1997), instaurando ele a distinção entre autor-criador e autor-pessoa, 

que passaram a ser verificadas como instâncias dentro das narrativas a partir da plurivocidade 

e do plurilinguismo presentes em “El triste peregrinaje hacia el Congreso” (2006, p. 159-

162), que integra La otra realidad: antologia, mas foi publicado originalmente no jornal La 

Opinión, de Buenos Aires, em dois de julho de 1974, e “Perón sueña con la muerte” (2009, p. 

19-26), capítulo de Lugar común la muerte, publicado inicialmente em jornais no ano de 

1970.   

Na segunda seção desse mesmo capítulo “Personagens biográficos”, evidenciamos as 

personagens biográficas que compõem os textos analisados e que fizeram parte dos 

acontecimentos históricos não só da Argentina, mas da América Latina. Importa destacar que, 

uma vez reconhecida a escrita jornalística do autor, não a estudamos nesse campo 

propriamente, quer dizer, em suas categorias ou em seus pressupostos de gênero, preferindo 
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detectar como se entrecruza e dá lugar a perspectivas mais contemporâneas e menos 

totalizantes da escrita autobiográfica e biográfica, revestidas de peculiaridades da narrativa 

literária. Nos textos analisados, já se percebe uma montagem biodiagramática que evoca uma 

subjetividade latente, advinda das personagens biográficas suscitadas nas narrativas em 

questão.  

No quarto capítulo, intitulado “Em busca de conceito para uma escrita incerta”, 

buscamos trazer à tona o Martínez que é ao mesmo tempo jornalista e ficcionista. Em (4.1),  

“Jornalismo, biografia e narrativa ficcional”, mostramos como essas facetas compõem o seu 

estilo, através de uma hibridez bem marcada, não só pela linguagem, mas também pelos temas 

que orquestra em suas narrativas, sendo elas, algumas vezes, de cunho também teórico-crítico, 

o que nos conduz para a questão do pluriestilismo presente em sua prosa poética. Tal 

posicionamento do autor leva-nos à criação do conceito de “bioteorema”, a partir da noção de 

teorema como parte minoritária de uma teoria científica.  Elegemos para análise o texto 

“Periodismo y narración: desafíos para el siglo XXI” (MARTÍNEZ, 2006, p. 232-245) 

resultante de uma conferência proferida pelo jornalista e ficcionista argentino em Guadalajara, 

México, no ano de 1997, publicada pela Fundación por un Nuevo Periodismo 

Iberoamericano, atualizada e reestruturada para publicação no jornal La Nación, de Buenos 

Aires, a 21 de novembro de 2001, com o título “El periodismo vuelve a contar historias”.  

Em (4.2) “Bioteoremas e Biodiagramação literária” são também abordadas novas 

formas de inflexões biográficas, juntamente com contribuições, inclusive, das ciências exatas 

e da teoria do caos, como é o caso da “Teoria da biografia sem fim”, criada por Felipe Pena 

(2004). Também percebemos pontos de contato entre os fractais biográficos e os biografemas, 

unidades menores tal como o fonema. Os textos “La Habana de Bernal Díaz: la memoria 

como transgresión” (2006, p. 277-285), anteriormente publicado em La Chispa 87: Selected 

Proceedings (MARTÍNEZ, 1987a); 1987b) e no volume LIII, n. 140, de julho-setembro de 

1987, da Revista Iberoamericana, de Pittsburgh, Estados Unidos  (MARTÍNEZ, 1987a) e “La 

batalla por la verdad” (MARTÍNEZ, 2006, p. 310-314), com primeira publicação no jornal 

La Nación, de Buenos Aires, a primeiro de abril de 2000, tornam ricas essas discussões. 

Décio Pignatari (1996) teoriza a respeito da biodiagramação, o que nos permite concluir que 

Martínez transcende esse conceito, criando o que chamamos pela primeira vez de 

“biodiagramação literária”. Por fim, no quinto e último capítulo, apresentamos as 

considerações finais, assinalando as contribuições desta pesquisa para a grande área das 

ciências humanas e, especificamente, para os campos da história e da teoria literária.  
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2. UMA POÉTICA DA INCERTEZA 

 

Autobiografias, biografias, diários íntimos, dentre outras formas e gêneros 

semelhantes, ocupam lugar privilegiado nas listas de livros mais vendidos em todo o mundo, 

o que demonstra crescente interesse pelo privado e pelo alheio, notado na popularidade de 

programas denominados reality shows. Isso comprova o “retorno do sujeito”, conforme 

Leonor Arfuch (2010, p. 18), para quem, o surgimento das novas tecnologias da comunicação 

fazem do ser humano contemporâneo alguém que reivindica o direito de representar e ser 

representado. A autora afirma que a configuração desse espaço de flexibilização narrativa vê-

se alterado por mudanças no cenário cultural e econômico pós anos 1990. A consolidação da 

democracia (também na política) fez brotar certa democratização nas narrativas: 

 
Uma nova inscrição discursiva, e aparentemente superadora, a ‘pós-

modernidade’, vinha sintetizar o estado de coisas: a crise dos grandes relatos 

legitimadores, a perda de certezas e fundamentos [...] o decisivo 

descentramento do sujeito e, coextensivamente, a valorização dos 

‘microrrelatos’, o deslocamento do ponto de mira onisciente e ordenador em 

benefício da pluralidade de vozes, da hibridização, da mistura irreverente de 

cânones, retóricas, paradigmas e estilos (ARFUCH, 2010, p. 17). 

 

Podemos ainda pensar em uma heterogeneidade de formas textuais biográficas a 

circularem socialmente, como relatos, testemunhos, entrevistas, confissões, diários, vídeos, 

teatro autobiográfico, conversas, anedotários, talk shows, dentre outros que figuram 

juntamente com gêneros biográficos clássicos, como a autobiografia, a biografia e o diário 

íntimo. Tais inscrições biográficas nos dão mostras da obsessão por “deixar impressões, 

rastros, inscrições, dessa ênfase na singularidade, que é ao mesmo tempo busca de 

transcendência” (ARFUCH, 2010, p.15). 

Segundo Cristine Fickelsherer de Mattos (2003a), no contexto histórico-filosófico 

contemporâneo, citar, reincorporar, plagiar, “recontextualizar” são termos que nos dão 

dimensão do trabalho de reelaboração de gêneros discursivos, não só os de enredo, mas 

também os massivos. Nesse sentido, ao combinar narrativa histórica, documento e literatura, o 

jornalista e ficcionista argentino Tomás Eloy Martínez aprofunda pontos de contato entre a 

representação da realidade e a narrativa de ficção, problematizando ainda mais esses 

contornos, ao construir o que a autora chama de “poética da incerteza” (2006, p. 07-17). 
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2.1 Espaço biográfico, história e ficção 

 

Para Leonor Arfuch (2010, p. 37), o avanço da midiatização oferece campo à 

afirmação da tendência contemporânea para a existência de gêneros (auto)biográficos 

estabelecidos com variações artísticas, audiovisuais, literárias e midiáticas, “[...] contribuindo 

para uma complexa trama de intersubjetividades, em que a superposição do privado sobre o 

público, do gossip – e mais recentemente do reality show – à política, excede todo limite de 

visibilidade”. Os cenários hipermidiático e acadêmico estão abertos às expressões biográficas, 

em indiscutível enlace com os gêneros literários. De acordo com a autora, o espaço biográfico 

é: 

Confluência de múltiplas formas, gêneros e horizontes 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 (2010, p. 58). 

 

Cristine Mattos (2003b) declara-se seduzida, nos escritos de Martínez, pela imprecisão 

de limites que suas narrativas apresentam, as quais transcendem parâmetros de gêneros 

conforme os conhecemos, pois possuem demasiada ficção para as bordas que definem as 

narrativas históricas e biográficas: 

 
Um dos mais palpáveis efeitos produzidos pela obra de Martínez talvez seja, 

assim, o seu difícil enquadramento em termos de gênero literário e/ou 

discursivo, que facilmente se transforma em entrave à produção crítica. 

Como classificar seus romances: romance histórico, biografia romanceada, 

romance biográfico, romance-reportagem, literatura de não ficção (de 

inspiração no new journalism), literatura de testemunho – ou ainda, como 

vimos, romance político, romance fantástico-político? É importante refletir 

sobre os gêneros fronteiriços, por constituírem eles, por assim dizer, a porta 

de entrada de todas as considerações sobre a obra de Martinez, que 

mergulham no vórtice dos seus elementos narrativos e não-narrativos. O 

problema é ainda mais profundo, quando se lida com gêneros tangenciais e 

tão indefinidos teoricamente como o são a biografia, o testemunho e a 

crônica jornalística. 

 

Tomás Eloy Martínez é um dos nomes mais significativos da literatura hispano-

americana, figurando entre expoentes renomados dessa literatura, como Jorge Luis Borges e 

Gabriel García Márquez, que juntos fazem parte de um grupo de autores oriundos da tradição 

literária latino-americana.  Tendo em vista o seu talento indiscutível para escrever histórias, 

seus livros, durante muito tempo, encabeçaram as listas dos mais vendidos na Argentina, pois, 
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revelou segredos com os quais a população argentina conviveu durante anos. Mergulhou a 

fundo no peronismo e na vida íntima do casal Perón. Ao longo de seus 76 anos, o escritor 

viveu de perto a realidade peronista, foi ameaçado pela Triple A (grupo guerrilheiro armado 

de extrema direita), viveu no exílio e, mesmo assim, essas nuances do Peronismo ficaram bem 

marcadas em sua obra.  

A literatura sul-americana, por si só, já se configura como um fenômeno particular, se 

tomarmos como base o período pós anos 60, pois se mostrou sempre muito politizada, fato 

que se deu pela eclosão de governos ditatoriais em diversos países do continente latino-

americano, sendo a Argentina um deles. Entre as décadas de 60 e 70, uma série de escritores e 

romancistas ficou conhecida na Europa e no resto do mundo pelo estilo singular que traziam 

em suas obras. Podemos citar nomes como o de Júlio Cortázar (Argentina), Carlos Fuentes 

(México), Mario Vargas Llosa (Peru) e Gabriel García Márquez (Colômbia). Márquez e Llosa 

foram, inclusive, premiados com o Prêmio Nobel de Literatura, nos anos de 1982 e 2010 

respectivamente. Muitos desses autores, assim como Martínez, enveredaram pelo campo do 

jornalismo o que, mais uma vez, garante a eles uma maior problematização da relação entre 

história e ficção.  

O premiado escritor Jorge Luis Borges (Argentina) foi um dos grandes fomentadores 

de uma forma de escrita que mesclava os desígnios ficcionais e históricos, cuja obra 

influenciou diretamente a de Tomás Eloy Martínez. Sempre presente nos escritos do jornalista 

argentino, Borges foi o responsável por inspirar uma gama de escritores latinos que, tal como 

ele, transitaram entre a realidade, a escrita dessa realidade e a ficção. 

No tocante à literatura argentina, particularmente, ficção poética e informação 

histórica, na maioria das vezes, conviveram juntos, e isso não é um fenômeno recente. Os 

gêneros da prosa sempre estiveram mais propícios para a tematização da história, bem como 

para a recapitulação da memória e também do testemunho como elementos que compõem 

essas escrituras. Adriana Ortega Clímaco (2014), em seu livro História e Ficção em Santa 

Evita, traça um panorama dos diversos escritores da tradição argentina que puseram, em suas 

obras, o “efeito de historicidade” oriundo da escrita de ficção. 

O primeiro nome que a autora aponta é do de Sarmiento, pertencente á Geração de 

1837, que escreveu Facundo (1845). Esteban Echeverría, pertencente à mesma geração, 

também é citado pela autora, já que através do conto “El matadero” (1871) relaciona história 

e literatura. José Marmol, com a Amalia (1951), escreve acerca da ditadura rosista. Ricardo 

Rojas, que escreveu Historia da Literatura Argentina (1924), buscando explicar a história 
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política argentina. Em seguida, Clímaco (2014) traz Borges, a partir do qual observa uma 

ficcionalização da história com elevado grau de estetização.  

Inseridos em uma produção literária mais recente, que reflete uma maior preocupação 

com questões teórico-críticas e que também relacionam história e ficção, estão o escritor e 

teórico-literário Ricardo Piglia, através do romance Respiração artificial (1980) e Rodolfo 

Walsh, cujo conto “Esa mujer” dialoga com o romance Santa Evita (1996) de Tomás Eloy 

Martínez. Manuel Puig, Juan José Saer, Luisa Valenzuela, Abel Posse e Osvaldo Soriano 

também têm lugar garantido nessa geração, assim como muitos outros que não foram citados.  

Martínez, como componente imprescindível dessa constelação, realizou pesquisas para 

escrever um trabalho sobre Perón, denominado Las memorias del General (1996), depois 

ampliado e reeditado como Las vidas del General (2004). Ficcionista de sucesso, construiu 

romances biográficos, como La novela de Perón (1985) e Santa Evita (1995), reconhecidas 

por abordarem essas personalidades históricas de forma mais complexa do que muitas 

biografias e narrativas históricas, ainda concentradas em perspectivas binárias ou 

maniqueístas. No ofício de jornalista, soube jogar com a verdade histórica, problematizando-a 

a partir das fendas deixadas pela história tradicional, ou seja, pelos tons “cinzas”, sobre os 

quais preferiu caminha. Segundo ele, a história oscila entre o branco e o preto, sendo que os 

cinzas merecem ser desvendados. 

Um dos cimentos em que se funda a sua escrita seria a persistência da dúvida, da 

incerteza e da instabilidade. Aquele que quiser se defrontar com universos fascinantes, 

fronteiras movediças, atalhos e miragens, deve ler a obra do ficcionista, biógrafo e jornalista 

argentino. É primordial, no entanto, passar um pouco desse primeiro “umbral analítico” 

adentrar nas estruturas complexas de sua escrita, perguntando-se inclusive sobre as 

consequências dos seus procedimentos narrativos para os estudos literários: 

  
A voz de Tomás Eloy Martínez presta homenagem a tudo aquilo que não se 

define. Trata-se de três escassos exemplos, porém também em seus 

romances as certezas inerentes aos sentidos da realidade, a história e a 

verdade deixam de ser tais pelas reflexões das personagens ou pela 

contraposição de diferentes versões dos acontecimentos. O leitor não chega a 

uma conclusão definitiva. Por que trair então o que a escritura quer dizer (ou 

não quer dizer) com classificações como a busca das bordas entre realidade e 

ficção? (MATTOS, 2006, p.09)1. 

                                                           
1 No texto fonte: “La voz de Tomás Eloy Martínez rinde homenaje a todo aquello que no se define. Se 

trata de tres escasos ejemplos, pero también en sus novelas las certezas inherentes a los sentidos de la 

realidad, la historia y la verdad dejan de ser tales ya sea por las reflexiones de los personajes o por la 

contraposición de diferentes versiones de los hechos. El lector no logra a una conclusión definitiva. 
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No texto “Entre la realidad y la ficción”, publicado em La otra realidad: antología, 

Martínez (2006, p. 378-383) atesta que, desde sempre, se preocupava em “saber por que 

certos feitos que parecem corresponder só à ordem da ficção sucedem na realidade, ou de que 

maneira a realidade impregna, ainda que involuntariamente, as ficções. (MARTINEZ, 2006, 

p.378-383)2. Para o autor, “A realidade é sempre insatisfatória”3 e à medida que escreve, tenta 

convencer o seu leitor imaginário de que a realidade inventada é a única existente, firmando 

uma espécie de pacto:   

 
Se escrevo para explorar os limites entre o real e o fictício, escrevo 

também desde que o desconheço, desde o que não compreendo, desde o 

que me afeta (quer dizer, seguindo a velha etimologia da palavra, desde 

aquilo que de algum modo me reconstrói). Escrevo para reconhecer esses 

desconhecimentos que estão ali e ante os quais não quis permanecer cego. 

(MARTINEZ, 2006, p.382)4. 

 

Com o mesmo dilema pela frente, a escrita biográfica situa-se nas fronteiras do desejo 

de verdade, proveniente da investigação científica, e da dimensão estética procedente de seu 

valor artístico. Desse modo, mantém-se constante a tensão entre a vontade de verdade, à qual 

se refere François Dosse (2007), e uma narração que passe pelos domínios ficcionais: 

 
A ajuda da ficção para o trabalho biográfico é efetivamente inevitável na 

medida em que é impossível reproduzir a riqueza e a complexidade da vida 

real. Não somente o biografo deve recorrer à sua imaginação, diante das 

lacunas de sua documentação e os vazios temporais que trata de preencher, 

mas a mesma vida é um continuo entremeado de esquecimento e memória. 

Querer extrair tudo à luz é ao mesmo tempo a ambição que guia o biografo 

e uma aporia que o condena ao fracasso (DOSSE, 2007, p.55)5. 

 

                                                                                                                                                                                     
¿Por qué traicionar entonces lo que la escritura quiere decir (o no quiere decir) con encasillamientos 

como la búsqueda de los bordes entre realidad y ficción?” (MATTOS, 2006, p. 09). 
2 No texto fonte: “saber por qué ciertos hechos que parecen corresponder sólo al orden de la ficción 

suceden en la realidad, o de qué manera la realidad impregna, aun involuntariamente, las ficciones” 

(MARTÍNEZ, 2006, p. 378).  
3 No texto fonte: “La realidad es siempre insatisfactoria” (MARTÍNEZ, 2006, p. 382). 
4 No texto fonte: “Si escribo para explorar los límites entre lo real y lo ficticio, escribo también desde 

que lo desconozco, desde lo que no comprendo, desde lo que me afecta (es decir, siguiendo la vieja 

etimología de la palabra, desde aquello que de algún modo me rehace). Escribo para reconocer esos 

desconocimientos que están allí y ante los que no quisiera permanecer ciego” (MARTÍNEZ, 2006, p. 

382).  
5 No texto fonte: “La ayuda de la ficción para el trabajo biográfico es efectivamente inevitable en la 

medida en que es imposible reproducir la riqueza y complejidad de la vida real. No solamente el 

biógrafo debe recurrir a su imaginación ante las lagunas de su documentación y los vacíos 

temporales que trata de rellenar, sino que la misma vida es un continuo entramado de olvido y 

memoria. Querer sacarlo todo a la luz es a la vez la ambición que guía al biógrafo y una aporía que 

lo condena al fracaso” (DOSSE, 2007, p. 55). 
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As narrativas de valor biográfico dotam-se da constante busca por uma verdade, pois 

se alicerçam primeiramente nos dados históricos. No entanto, não podemos deixar de 

considerar os artifícios que permeiam a representação dessa realidade, já que o texto narrado 

continua sendo signo, conforme lembra Tomaz Tadeu da Silva (2010): 

 

O princípio básico de construção desses textos é o de uma relação não-

imediata com a ‘realidade’. Eles funcionam para produzir um ‘efeito de 

realidade’, fazendo o leitor esquecer os códigos e os artifícios de 

representação pelos quais a realidade transmuta-se em 

‘significado/significante’. O texto realista esconde essa passagem: nisso 

consiste o truque (SILVA, 2010, p. 39). 

 

O historiador francês Roger Chartier, em “Uma trajetória intelectual: livros, leituras, 

literaturas” (2011, p. 21-53), afirma que “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” (p. 27). A partir da “realidade de representação”, notamos a força da literatura na 

construção de uma história nacional. Em conformidade a essa ideia, Martínez (1996, p. 89-99) 

declara no seu texto “Historia y ficción: dos paralelas que se tocan”: 

 
Na Argentina, o romance me pareceu sempre um meio mais certeiro para 

aproximar-se da realidade que as outras formas de escritura. Primeiro, 

porque a realidade é já por si só romanesca. E logo, porque a complexidade 

dessa realidade romanesca exige que a nação seja narrada com 

instrumentos mais flexíveis e, evidentemente, mais complexos 

(MARTINEZ, 1996, p.96)6.   

 

Arfuch (2010, p. 101) afirma que, no gênero biográfico e em outros gêneros nos quais 

se procura, de uma ou de outra forma, narrar uma realidade que existiu previamente, o limite 

entre público e privado é quase imperceptível e às vezes se dissolve. Ao ler uma biografia, o 

leitor busca olhar pelo buraco da fechadura, desse modo, a história sozinha não dá conta de 

preencher todos os vazios suscitados. Por sua vez, o escritor argentino situa essa questão no 

seu contexto: 

 
A revelação do privado (memórias, autobiografias, diários) é o território 

onde a literatura encontra seu lugar natural no século XIX e também a 

fonte à qual vão recorrer os historiadores de começos do século XX. O 

                                                           
6 No texto fonte: “En la Argentina, la novela me ha parecido siempre un medio más certero para 

acercarse a la realidad que las otras formas de la escritura. Primero, porque la realidad es ya de por 

sí novelesca. Y luego, porque la complejidad de esa realidad novelesca exige que la nación sea 

narrada con instrumentos más flexibles y, por supuesto, más complejos” (MARTINEZ, 1996, p. 96). 
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privado e o público são então afluentes de um mesmo rio. As explorações 

de destinos individuais nas grandes ficções do século XIX (Facundo, 

Martín Fierro, Amália, Uma excursão aos índios ranqueles) se leem 

também como testemunhos sociais e como documentos políticos. A 

literatura Argentina nasce, pois, com o que Jitrik definia naquele mesmo 

ensaio como ‘uma irreprimível vontade de passar o privado ao público, o 

íntimo à praça’ (MARTINEZ, 1996, p.91)7. 

 

Se Tomaz Tadeu da Silva (2010, p. 33) afirma que, enquanto uns proclamam o fim da 

representação, outros reivindicam o direito de “representar”, o gênero biográfico tem como 

compromisso a busca pela representação da realidade, porém, até que ponto, ou, sob que 

aspecto, a realidade é real? Vivemos realmente uma crise de representação? Segundo o autor 

referido: 

 
Não há mais referentes na extremidade da cadeia de significação: apenas 

signos e imagens que simulam o ‘real’. Perdida qualquer conexão dos 

signos com seus referentes, a paisagem cotidiana está povoada por 

simulacros: representações de representações. [...] No simulacro não há 

mais representação. Estamos em pleno reino da hiper-realidade (SILVA, 

2010, p. 32). 

 

O eu fragmentado, a mobilidade e fluidez das novas identidades, assim como o 

deslocamento de modelos identitários fixados, incidem no texto literário, mais precisamente 

nas questões relativas à autoria. Sobre a crise de representação, trata Michel Foucault em As 

palavras e as coisas (1999), onde inicialmente busca construir uma arqueologia das ciências 

humanas a partir da transição entre os séculos XVIII e XIX: “na modernidade, ou melhor, só 

na modernidade o homem aparece na dupla posição de objeto de conhecimento e de sujeito 

que conhece, ou como aquilo que é preciso conhecer e aquilo que é preciso pensar. Eis, 

sinteticamente, o fio condutor de sua argumentação” (MACHADO, 2005, p. 86). 

Para Foucault (1999, p. 27), as similitudes decepcionam, assim como as analogias são 

sempre frustradas. Na obra literária Dom Quixote (de Miguel de Cervantes), considerada por 

ele como o primeiro dos romances modernos, percebe-se uma busca incessante pelas 

similitudes, já que Quixote tenta viver uma vida de cavaleiro, tal qual a dos livros que lia. É 

possível ver a frustração do cavaleiro andante por não conseguir reproduzir, na íntegra, os 

                                                           
7No texto fonte: “La revelación de lo privado (memorias, autobiografías, diarios) es el territorio 

donde la literatura encuentra su lugar natural en el siglo XIX y también la fuente en la que van a 

abrevar los historiadores de comienzos del siglo XX. Lo privado y lo público son entonces afluentes 

de un mismo río. Las exploraciones de destinos individuales en las grandes ficciones del siglo XIX 

(Facundo, Martín Fierro, Amalia, Una excursión a los indios ranqueles) se leen también como 

testimonios sociales y como documentos políticos. La literatura argentina nace, pues, con lo que Jitrik 

definía en aquel mismo ensayo como ‘unas irreprimibles ganas de pasar lo privado a lo público, lo 

íntimo a la plaza’” (MARTÍNEZ, 1996, p. 91). 
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feitos e histórias que costumava ler. Há, portanto, uma quebra: a escrita e as coisas não se 

assemelham mais. O que se vê não é o que se diz; a questão não será mais das similitudes, 

mas das identidades e diferenças: “A linguagem rompe seu velho parentesco com as coisas 

para entrar nessa soberania solitária onde só reaparecerá em seu ser absoluto, tornada 

literatura; pois que aí a semelhança entra numa idade que é, para ela, a da desrazão e da 

imaginação” (FOUCAULT, 1999, p. 65). 

Transitando de qualquer modo no terreno da semelhança, ao narrar aspectos de uma 

realidade atestada pela história, o biógrafo cria uma realidade paralela, que pode ser entendida 

como “realidade outra”, já não coincidente com a primeira, porém, isso não quer dizer que 

estejam em conflito. Portanto, objeto e signo rompem sua aliança: “a linguagem, no entanto, 

não se tornou completamente impotente. Doravante, detém novos poderes e que lhe são 

próprios” (FOUCAULT, 1999, p. 65). Em consonância ao proposto por Foucault, Mattos 

(2006) expõe que: “Martínez converte a distância entre as coisas e as palavras, entre os 

acontecimentos passados e sua cintilação discursiva, em um motor para sua escritura” 

(MATTOS, 2006, p.10)8. Suas narrativas de valor biográfico, por exemplo, assumem caráter 

de materialidade do signo; não podem representar a realidade dos biografados em sua 

totalidade pois esse mundo ocupa o lugar de “coisa”, ou seja, do que está na referencialidade 

da cadeia.  

Segundo Foucault (1999), a linguagem continua sendo o lugar onde a verdade se 

enuncia, “é por isso que todas as linguagens do mundo, tal como foi possível conhecê-las 

graças a essa conquista, formam, em conjunto, a imagem da verdade” (p. 50). O filósofo 

francês observa a mudança epistemológica que, entre as épocas clássica e moderna, atesta um 

distanciamento entre as palavras e a coisas. Se apenas a língua primeira tinha o poder de 

representação direta do real, não podendo reproduzir essa situação, instaura-se a crise de 

representabilidade, já antes mencionada. Esse desligamento direto da linguagem com o real 

propiciou o surgimento da literatura, que, embora se aposse do real, não tem por objetivo se 

encerrar nele: 

 
O ser da linguagem da literatura moderna aparece quando desaparece essa 

linguagem primeira, absoluta, imediata, mas, ao mesmo tempo, muda, 

oculta – a Palavra de Deus, a Verdade, o Modelo – que toda obra de 

linguagem deve restituir, retraduzir, repetir, representar, e a linguagem, 

então, se volta para uma linguagem anterior – o já dito, o rumor, o 

                                                           
8No texto fonte: “Martínez convierte la distancia entre las cosas y las palabras, entre los 

acontecimientos pasados y su lucimiento discursivo, en un motor para su escritura” (MATTOS, 2006, 

p. 10). 
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murmúrio de tudo o que foi pronunciado, as palavras acumuladas na 

história – com o objetivo principal de repeti-las, através de um movimento 

de destruição das palavras que liberta outras, incessantemente, 

indefinidamente, infinitamente (MACHADO, 2005, p. 110). 

 
 

 Se a obra de Tomás Eloy Martínez encontra-se em intersecção semelhante, os 

principais gêneros que norteiam sua escrita não prescindem dos gêneros populares: 

 
O histórico é essencial para dar sentido à realidade presente, como tradição 

ou como matéria reconfigurável desde o atual. É fundamental também para 

a formação dos horizontes de expectativa dos leitores, não importa de que 

gênero de texto. Os textos contemporâneos, ao incluirem o leitor como 

instância participante do processo de significação, não podem eludir a 

presença dos gêneros populares. Desde o século XIX, gêneros massivos 

como o folhetim e o conto policial vem formando gêneros de leitores e 

orientando sua leitura (MATTOS, 2003a)9. 
 

Situada principalmente entre o histórico, o jornalístico e o literário, a obra de Martínez 

não serviria para divulgar o que a história se viu impossibilitada de contar? Ou ainda, não 

traria à tona o que a erudição buscou silenciar? Seria a literatura, com seus sentidos 

enganadores, a condutora do viés histórico? Mediante isso, o jornalista e romancista argentino 

reivindica: 

 

Que se narre agora através de ficções que a recriem, que a redemocratizem, 

que lhe restaurem as fantasias com que foi fundada, é um signo de que os 

quadros vivos começam a sair de seus marcos mortos, e de que a ficção e a 

história, em vez de moverem-se por esses caminhos paralelos que jamais se 

encontram, começaram a entrelaçarem-se e a fertilizarem-se mutualmente 

(MARTINEZ, 1996, p.98)10. 

 

Ficcionais, históricas ou híbridas, as mais variadas formas de narração do eu e de 

vidas, assim como os métodos (auto)biográficos, delineiam território reconhecível, uma 

cartografia da trajetória individual que segue em busca de uma coletividade. Na 

                                                           
9 No texto fonte: “Lo histórico es esencial para dar sentido a la realidad presente, como raigambre o 

como materia reconfigurable desde lo actual. Es fundamental también para la formación de los 

horizontes de expectativas de lectores de no importa qué género de texto. Los textos contemporáneos, 

al incluir al lector como instancia participante del proceso de significación, no pueden eludir la 

presencia de los géneros populares. Desde el siglo XIX, géneros masivos como el folletín y el cuento 

policial vienen formando géneros de lectores y orientando su lectura” (MATTOS, 2003a).  
10 No texto fonte: Que se narre ahora a través de ficciones que la re-crean, que la re-democratizan, 

que le restauran las fantasías con que fue fundada, es un signo de que los cuadros vivos empiezan a 

salir de su marcos muertos, y de que la ficción y la historia, en vez de moverse por esos caminos 

paralelos que jamás se encuentran, han empezado a entrelazarse y a fertilizarse mutuamente 

(MARTÍNEZ, 1996, p. 98). 
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contemporaneidade, as narrativas de cunho biográfico mostram-se menos presas às regras, 

coexistindo formas que se assemelham aos moldes tradicionais e outras marcadas pela ruptura 

e transgressão desses modelos. Seria a união entre narrativas canônicas e “produtos 

estereotípicos da cultura de massa” (ARFUCH, 2010, p.15).     

Ainda nas palavras da autora, há também exercícios de escrita que, sem abandonar o 

modelo de narração da vida de uma personalidade existente, “se afastam da fidelidade 

histórica para dar lugar a novos híbridos – em nosso cenário atual, o auge de narrações 

romanceadas em torno de personagens históricos bem conhecidos, sem pretensão de 

veracidade” (ARFUCH, 2010, p. 140). 

 

2.2 Gêneros biográficos e biografema 

 

Os gêneros biográficos, como pudemos entender anteriormente, assumem uma 

“imagem de verdade” na tentativa de representar o vivido, não se apresentando como o 

acontecimento em si, mas como uma de suas refrações, sob o olhar de um agente 

fundamental: o biógrafo. Na contemporaneidade, a idade das semelhanças dá lugar às 

metáforas e comparações que, presentes mesmo na biografia e na autobiografia, se 

responsabilizam por complementar aquilo de que as fontes e documentos sozinhos não dão 

conta e acabam por interferir significativamente na compreensão do todo textual: 

 
A perspectiva do biógrafo, antes ocultada atrás de uma imparcialidade de 

cunho realista é agora desvendada por análises críticas ou incorporada 

como enunciado ao próprio texto, em biografias consideradas menos 

históricas ou mais literárias, que revelam metadiscursivamente (ou criam a 

ilusão da revelação) o ponto de fuga a partir do qual se produz o discurso 

biográfico. É assim que Tomás Eloy Martínez surge no tecido dos dois 

romances como personagem construtor de biografia (identificado com o 

jornalista Zamora, em La novela de Perón e com o próprio personagem-

narrador Tomás Eloy Martínez, em Santa Evita) (MATTOS, 2003b). 

 

Atualmente, nossa relação com o passado está ameaçada pelo ímpeto incontrolável de 

criar histórias imaginárias e/ou imaginadas. O presente, então, é “[...] herança e ruptura, 

invenção e inércia ao mesmo tempo”, como afirma Roger Chartier em seu livro A história ou 

a leitura do tempo (2010, p. 68). Quando o autor fala em “invenção”, entendemos que a 

memória tem uma proximidade maior com a fabulação, sendo ela a condutora do viés 

ficcional dentro das narrativas memorialísticas. Nesse caso, as autobiografias estão mais 

propensas a passear pelos domínios da ficção, já que, ao contrário das biografias, não 

possuem uma relação tão próxima e direta com as fontes e documentos.  
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A biografia limitou-se, durante muito tempo, a transcrever histórias de pessoas 

ilustres, através de uma narrativa linear que aprofundava os pontos de contato com a história. 

No entanto, não podemos deixar de mensurar o seu caráter literário, pois o biógrafo não 

assume total imparcialidade na narração dos fatos, já que imprime suas impressões sobre o 

outro e o constitui a partir de sua consciência. Construir uma biografia requer certa ousadia, já 

que o biógrafo necessita emitir uma versão mais particularizada dos fatos, evidenciando as 

intenções e motivações de suas personagens. É o que faz Martínez, ao tocar nos segredos de 

alcova dos seus biografados, nos gostos e nas inflexões. 

A diferença básica entre autobiografia e biografia é que a primeira seria a forma de 

narração do próprio eu, evidenciando acontecimentos transpassados pela memória individual 

como forma de autorrepresentação social e também coletiva, buscando a ressignificação de 

uma vida na narração, como afirma Arfuch (2010, p. 62). Outras formas de construção 

biográfica coadunam-se a esse modelo mais tradicional, como no caso dos diários, relatos, 

confissões, entre outros. Entretanto, abre-se o leque para abordagens mais fragmentárias nas 

maneiras pelo meio das quais hoje se contam vidas. Tal como entende Arfuch (2010, p. 29), 

essas formas de narração do vivido tomam para si uma dimensão dialógica que considera a 

figura do outro como elemento determinante de toda interlocução: 

 
A descrição da vida de um outro que é ao mesmo a razão da própria vida 

ganha aqui uma dimensão particular, inaugurando talvez essa devoção que 

alentou, desde então, tantas gerações de biógrafos. Mas há outro lugar 

sobre vidas alheias que parece deixar aqui uma marca primigênica, as 

‘histórias secretas’, que pretendem explicar os grandes acontecimentos 

(guerras, revoluções, alianças) por um rosto oculto e, consequentemente, 

mais verdadeiro: paixões, ciúmes, desejos irrefreáveis, decisões de alcova, 

motivações que escapam às causalidades públicas ou publicamente 

invocadas (ARFUCH, 2010, p. 44). 

 

O espaço biográfico, como um cenário que se abre para a multiplicidade de formas 

biográficas, abrange também narrativas elaboradas pela emergência da memória, seja ela 

individual ou coletiva. Desse modo, as vidas passam a ser narradas sob o princípio da 

ficcionalidade, contexto no qual se inserem diversos gêneros que podem assumir a forma de:  

 
[...] diários, de cartas, de romances, de contos ou novelas, cujo processo de 

narração pode abranger a autoconfissão, a convergência de múltiplos 

pontos de vista que concorrem para conceber o ‘retrato’ do biografado ou o 

predomínio de uma voz narradora que relata o que presenciou, valendo-se 

de sua condição de testemunha para legitimar o conhecimento dos fatos 

(SARAIVA, 2011, p. 152). 
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O “biografema” incide no espaço biográfico contemporâneo como uma das formas 

possíveis de narração do vivido, transpassado não só pelas reminiscências da memória, como 

também pelas intermitências da ficção. Roland Barthes em seu livro Sade, Fourier, Loyola 

(1990) reconstrói a vida desses três escritores por meio de biografemas. O autor, pela primeira 

vez, utiliza esse neologismo e inaugura uma forma singular que abandona o percurso 

totalizante, tal como faz a biografia tradicional, fazendo com que o texto se abra para os 

detalhes, valorizando os resíduos sígnicos que juntos dão volume e significado à escritura. 

 
Se eu fosse escritor, já morto, como gostaria que a minha vida se reduzisse, 

pelos cuidados de um biógrafo amigo e desenvolto, a alguns pormenores, a 

alguns gostos, algumas inflexões, digamos “biografemas”, cuja distinção e 

mobilidade poderiam viajar fora de qualquer destino e vir tocar, à maneira 

dos átomos epicurianos, algum corpo futuro, prometido à mesma 

dispersão; uma vida furada, em suma, como Proust soube escrever a sua na 

sua obra, ou então um filme à moda antiga, de que está ausente toda a 

palavra e cuja vaga de imagens (esse flumen orations em que talvez 

consistia ‘o lado porco’ da escritura) é entrecortada, à moda de soluços 

salutares, pelo negro apenas escrito do intertítulo, a irrupção desenvolta de 

outro significante: o regalo branco de Sade, os vasos de flores de Fourier, 

os olhos espanhóis de Inácio (BARTHES, 1990, p. 12). 

 

Dosse (2007, p. 300) cita o exemplo de uma autora que, tal como Barthes, valoriza os 

detalhes: “Arlette Farge empreendeu outra forma de exploração da singularidade da massa de 

anônimos”11. Através dos arquivos judiciais do século XVIII, a escritora “presta uma atenção 

especial a alguns pequenos signos, restos que à priori podem parecer insignificantes”12. Ainda 

nas palavras de Dosse, “Esses pequenos detalhes podem por si só dizer tudo sobre um 

individuo”13. Em seu texto “Tarsila do Amaral e Cacilda Becker: biografemas”, Elaine 

Caramella (1996) afirma que o conceito de biografema, no sentido dado por Barthes, é:  

 
[...] necessariamente uma questão de leitura, de seleção e valorização 

daqueles resíduos sígnicos que tomam volume na própria leitura. 

Fragmentos de um corpo que retornam não pela subjetividade de um estilo, 

nem de um sujeito como ilusão, mas de um sujeito da escritura que entende 

a linguagem como representação (CARAMELLA, 1996, p. 22).   

 

                                                           
11 No texto fonte: “Arlette Farge ha empreendido otra forma de exploración de la singularidad de la 

masa de anónimos” (DOSSE, 2007, p.300).  
12 No texto fonte: “presta una atención especial a algunos pequeños signos, restos que a priori 

pueden parecer insignificantes” (DOSSE, 2007, p.300).  
13 No texto fonte: “esos pequeños detalles pueden por sí solos decirlo todo sobre un individuo” 

(DOSSE, 2007, p.300).  
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 O sujeito biografemático, requerido por Barthes, é disperso, assim como as cinzas 

lançadas ao vento após falecer. Dessa forma, percebemos a relação que o biografema tem com 

a morte. O próprio Barthes espera que, depois de morrer, um biógrafo amigo se aproprie de 

sua vida, a fim de pulverizá-la:  

 
O ‘biografema’ apresenta uma relação forte com a desaparição, com a 

morte; remete à uma espécie de arte da memória, a um memento mori, a 

uma possível evocação do outro que já não é. Barthes sugere uma evocação 

ligeira por meio de um detalhe distanciador e revelador de uma 

singularidade (DOSSE, 2007, p.306)14. 

 

Barthes (1990) remete à singularidade e gostos das personalidades que se propôs a 

narrar: “Quando Sade está trabalhando, trata a si mesmo por vós” (1990, p. 123). Assim como 

no fragmento: “Sade teve vários jovens secretários (Reillame, o pequeno Malatié ou Lamatié, 

Rolland, Lefèvre, de quem teve ciúme e cujo retrato furou a canivetadas); eles fazem parte do 

jogo sadiano por serem ao mesmo tempo servos de escritura e servos de luxúria” (p.166). 

Muitas dessas pequenas informações podem não ter destaque na biografia tradicional, no 

entanto, em uma abordagem biografemática, ganham importância na construção de um sujeito 

que está sendo narrado.  

O mesmo acontece quando Barthes se refere até mesmo às preferências culinárias de 

Sade, oferecendo um detalhe que gera um desdobramento muito maior para o entendimento 

de questões outras: 

 
Sade não gosta de pão. Isso tem uma razão duplamente política. Por um 

lado, o pão é emblema de virtude, de religião, de trabalho, de pena, de 

necessidade, de pobreza, e é como objeto moral que deve ser desprezado; 

por outro, é um meio de chantagem; os tiranos escravizam o povo 

ameaçando retirar-lhe o pão; é um símbolo de opressão. O pão sadiano é 

pois um signo contraditório: moral e imoral, condenado no primeiro caso 

pelo Sade contestário e no segundo caso pelo Sade republicano 

(BARTHES, 1990, p. 119). 

 

De modo semelhante ao que faz Barthes em Sade, Fourier, Loyola, Martínez conta 

detalhes mínimos, passagens de vida talvez nunca vistas por muitos outros escritores, 

referentes a uma gama de seres históricos das mais diversas esferas, principalmente, das artes, 

da literatura e da política. Esses biografemas imersos entre reflexões teóricas e recorrências a 

                                                           
14 No texto fonte: “El ‘biografema’ presenta una relación fuerte con la desaparición, con la muerte; 

remite a una especie de arte de la memoria, a un memento mori, a una posible evocación del otro que 

ya no es. Barthes sugiere una evocación ligera por medio de un detalle distanciador y revelador de 

una singularidad” (2005, p. 306). 
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estratégias da narrativa literária encontram exemplo de incidência no artigo “Entre la realidad 

y la ficción” (2006, p. 378-383). Em seu interior, uma rápida e certeira abordagem a James 

Joyce traz à tona significativa informação sobre o romancista irlandês que nos ajuda, 

inclusive, a entender traços de sua personalidade:  

Logo soube que Joyce havia passado uma vez dezesseis horas verificando 

se todas as partes de uma oração de Ulisses estavam onde deveriam estar, 

porque qualquer deslocamento destruía o efeito de conjunto. E eu em vão 

tratava de imitar-los, sem me dar conta que, por muita razão que alguém 

encontre nos modelos, mais razão há em explorar os seus próprios limites 

(MARTINEZ, 2006, p.383)15. 

 

 O autor atesta ainda que não quer escrever fora da história, nem simulando o que não 

lhe concerne; em seu posicionamento teórico, deixa claro que sua escrita não tem intenções de 

reafirmar somente o histórico ou o ficcional, mas busca unir essas duas pontas, a fim de 

construir uma forma de narrar que passe pelo hibridismo, sem abandonar, inclusive, o 

jornalismo: 

Não concordo com o velho lema desconstrucionista segundo o qual todo 

texto deve suspender quase por completo seu aspecto referencial. Não 

quero suspender nada, não quero renunciar a nada que prive a minha 

linguagem de todos os recurso e as técnicas que essa linguagem foi 

aprendendo à força de exercitar-se cotidianamente, à força de buscar-se a si 

mesma. Não quero castrar essa linguagem da paixão investigadora que 

aderiu ao passar pelo jornalismo, nem da febre visual que contagiou ao 

escrever cinema ou texto sobre cinema; não quero privá-la dos sobressaltos 

que a transfiguram quando ouve musica, vê um Hyeronimus Bosch e 

reconhece a fala de sua infância nos campos de Tucumán; não quero tão 

pouco obrigá-la a esquecer a paisagem das teorias críticas que moveram os 

meridianos da inteligência, aqui ou afora. Não quero, enfim, escrever fora 

da história, nem longe, nem simulando o que não me concerne 

(MARTINEZ, 2006, p.382)16. 

 

                                                           
15 No texto fonte: “Luego supe que Joyce había pasado una vez dieciséis horas verificando si todas las 

partes de una oración de Ulysses estaban donde debían estar, porque cualquier dislocación destruía 

el efecto del conjunto. Y yo vanamente trataba de imitarlos, sin advertir que por mucha razón que uno 

encuentre en los modelos, más razón hay en explorar los límites de uno mismo” (MARTÍNEZ, 2006, 

p. 383).       
16No texto fonte: “No coincido con el viejo lema desconstruccionista según el cual todo texto debe 

suspender casi por completo su aspecto referencial. No quiero suspender nada, no quiero renunciar a 

nada que prive a mi lenguaje de todos los recursos y las técnicas que ese lenguaje ha ido aprendiendo 

a fuerza de ejercitarse cotidianamente, a fuerza de buscarse a sí mismo. No quiero castrar esa 

lenguaje de la pasión investigadora que se adhirió al pasar por el periodismo, ni de la fiebre visual 

que se contagió al escribir cine o textos sobre cine; no quiero privarlo de los sobresaltos que lo 

transfiguran cuando oye música, ve un Hyeronimus Bosch o reconoce el habla de su infancia en los 

campos de Tucumán; no quiero tampoco obligarlo a olvidar el paisaje de las teorías críticas que le 

han movido los meridianos de la inteligencia, aquí o afuera. No quiero, en fin, escribir fuera de la 

historia, ni lejos, ni simulando que no me concierne” (MARTÍNEZ, 2006, p. 382). 
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Assim como essa, outras narrativas biografemáticas de Martínez, ao representarem o 

universo real, recuperam um acontecimento de palavra que convoca uma complexidade 

existencial. Seus textos dão pistas sobre sua poética, possibilitando observar o diálogo que 

trava com filósofos e historiadores, tais como Michel Foucault, Roger Chartier e Roland 

Barthes. Tendo em mente uma hibridez de temas e formas, o jornalista, biógrafo e ficcionista 

consegue recontar vidas de sujeitos históricos conhecidos, como o ex-presidente argentino 

Juan Domingo Perón. Ele narra mais do que revelam muitos fatos trazidos a lume pela 

historiografia tradicional, penetra em segredos íntimos e de Estado, enveredando não só pela 

autenticidade das fontes e documentos, mas também pelo solo movediço da memória e da 

ficção.  
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3. UMA OUTRA REALIDADE 

 

Tomás Eloy Martínez delineia uma poética na qual expõe fundamentos acerca das 

escritas biográfica e memorialística. Seus textos ainda revelam leituras, inclinações e 

correntes teóricas com as quais se identifica, a fim de narrar, sob pontos de vista nada 

canônicos, acontecimentos relacionados a personalidades históricas como Evita Perón em “La 

tumba sin sosiego” (MARTÍNEZ, 2004, p. 135-168) e em várias narrativas de Réquiem por 

un país perdido (MARTÍNEZ, 2003) e El sueño argentino (MARTÍNEZ, 1999). O autor 

clarifica um período emblemático da história argentina, a exemplo da sucessão dos governos 

peronistas (1946-1952 e 1952-1955), tendo sido, a segunda dessas administrações, 

interrompida pelo golpe militar denominado “Revolução Libertadora”.  

Como jornalista e romancista, Martínez segue caminho inverso ao que fazem muitos 

livros de história, pois abandona a dureza com que se narram os fatos, optando por enveredar 

pelos tons “cinzas da história”. Há certamente uma imprecisão em afirmar que sai do 

jornalismo para ingressar na esfera literária, ou que percorre trajeto inverso. O que podemos 

garantir é que, na maioria dos seus escritos, mantém as características desses dois campos, 

numa espécie de cruzamento, pois, segundo ele, a literatura e o jornalismo são atividades que 

compactuam de uma mesma essência: o ofício de contar histórias. Para María Rosa Lojo 

(2001) “toda ficção é uma forma de verdade e que em nada desmente a condição ficcional e 

criativa de um texto em que suas fontes sejam reconhecidamente reais ou históricas”. Dessa 

forma, o que irá diferenciar o relato ficcional, historiográfico ou jornalístico é o modo de 

contar, ou seja, a maneira como essas fontes se despregam na densidade metafórica e a 

pluralidade semântica do escopo literário. 

David Lara Ramos (2003) afirma que Martínez enxerga a ficção como o elemento 

vital de todo o relato, porém não a ficção distante da realidade plausível, com seres de outro 

mundo, mas terrenal, provável, certa. Podemos ver isso quando, ao tratar do peronismo, o faz 

nem tão somente através da figura de seu condutor, o general Perón, mas também de sua 

mulher, Evita, responsável direta por uma popularidade advinda também de políticas que 

procuraram ampliar o apoio à grande faixa de setores populares não sindicalizados. Através 

da Fundação de Ajuda Social Eva Perón, o governo peronista construiu escolas, lares para 

idosos e órfãos, hospitais e casas de saúde, além de distribuir alimentos e presentes, estimular 

o turismo e o esporte.  

Esses são fatos comprovados por narrativas históricas, e que o autor argentino também 

contemplou em seus romances biográficos e em textos de suas coletâneas jornalísticas, muitas 
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vezes sob outro viés. Em algumas passagens de suas obras, somos tomados pelo sentimento 

de dúvida, se estamos diante de um texto biográfico, jornalístico ou de pura ficção. O fato é 

que “toda ficção engendra sua própria verdade, à medida que reelabora algo ‘real’ através de 

mediações: em primeiro termo – transliterada, submetida às novas leis do imaginário – à 

experiência vital do seu próprio autor” (LOJO, 2001)17. 

Dentre uma gama de seres históricos, o escritor busca não só contemplar a memória 

coletiva de um povo, mas também as armadilhas da memória no tecido ficcional de La novela 

de Perón (MARTÍNEZ, 1985); os detalhes íntimos da vida do casal Perón, os anseios e 

frustrações de Evita, suas dores, glórias e a peregrinação de seu corpo após a morte, fato que 

mais parece ficção do que realidade e, por isso, narrado no romance Santa Evita 

(MARTÍNEZ, 1996). O repentino falecimento da primeira dama aos 33 anos, tendo em vista 

sua beleza e pouca idade, gerou no povo argentino um sentimento de inconformismo. Após o 

anúncio de sua morte, acabaram-se as flores na capital do país e nas cidades circunvizinhas. A 

lamentação provocada pelo falecimento prematuro de Eva, bem como a imagem mítica 

construída em torno de si, permitiram que o seu viúvo continuasse a contar com a simpatia do 

povo, mas não por muito tempo.  

Depois de desencadeada uma série de questões que envolviam o peronismo e a Igreja, 

travou-se uma batalha entre o governo de Perón e o Partido Democrata Cristão (fundado 

recentemente). O ex-presidente argentino foi alvo de uma conspiração que planejou inclusive 

a sua morte. Pressões militares fizeram com que Perón renunciasse em 20 de setembro de 

1995. No dia 23 do mesmo mês, o general Eduardo Lonardi se apresentou em Buenos Aires 

como presidente provisório da nação, diante de uma multidão tão numerosa quanto a que 

Perón havia deixado (Cf. ROMERO, 2006, p. 124). O regime peronista é encarado como um 

fenômeno curioso e verdadeiramente argentino. Segundo o historiador Félix Luna (1995, p. 

143), alguns falam de “populismo ou terceiro-mundismo, outros de um sistema fascista 

atenuado ou de um sistema próprio dos países latino-americanos, onde o exército tinha uma 

hegemonia através de um partido único”. 

Figura muito representativa para esse governo, com seu poder de persuasão. Evita 

moveu as classes populares. Exercendo várias funções dentro da máquina governista, ela 

buscava: 

 

                                                           
17 No texto fonte: “toda ficción engendra su propia verdad, a la vez que reelabora algo ‘real’ a través 

de mediaciones: en primer término  ̶  transliterada, sometida a las nuevas leyes de lo imaginario  ̶  la 

experiencia vital de su autor mismo” (LOJO, 2001). 
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Em primeiro lugar, estabelecer o contato do governo com o movimento 

operário, com os grêmios. Em segundo lugar, ser a chefe do Partido 

Peronista Feminino, isto é, a chefe nata de um eleitorado novo que tinha se 

incorporado ao cenário nacional e que tinha enorme importância numérica. E 

em terceiro lugar, de certa forma, Evita era quem, através de sua oratória 

arrebatadora e de seu fanatismo, insuflava, nos grupos peronistas uma 

mística difícil de se manter durante tanto tempo. Seis anos, com efeito, são 

muito tempo para manter uma mística e, no entanto, Evita o conseguiu até 

que sua saúde veio a traí-la (LUNA, 1995, p. 151). 

 

 Após a derrubada de seu governo, Perón viria a passar grande parte do seu exílio em 

Madrid, casando-se com Isabel (María Estela Martínez), mais tarde, dada a conhecer como 

Isabelita Perón. Diante dos governos militares que se sucederam na Argentina, uma série de 

grupos militantes se formou em prol da retomada do poder peronista. Embora tivessem 

inclinações políticas distintas, intentavam provocar uma revolta popular que culminasse na 

derrubada dos militares, empreendendo finalmente a conquista do poder por parte de Juan 

Domingo Perón e seus aliados, que incluíam tanto a extrema direita quanto várias tendências 

da esquerda. Depois de muitos enfrentamentos e assassinatos, em 25 de maio de 1973, o 

peronista Hector J. Cámpora assume o governo, após ter vencido as eleições presidenciais.  

 Em 20 de junho do mesmo ano, Perón retorna definitivamente à Argentina e 

Cámpora renuncia no dia 13 do mês seguinte. O presidente da Câmara dos Deputados (genro 

de López Rega, o secretário particular de Perón e também ministro do Bem-Estar Social) – 

Raúl Lastiri – assume temporariamente a presidência. Em setembro de 1973, ocorre nova 

eleição e Perón é eleito democraticamente com 62% dos votos. Em 1º de julho de 1974, o 

então presidente argentino morre e Isabelita, então vice-presidenta, assume o poder, sendo 

logo deposta pelos chefes militares em 1976 (ROMERO, 2006, p. 186). Tais acontecimentos 

são representados direta e indiretamente na obra de Tomás Eloy Martínez e, pois, em suas 

coletâneas Lugar común la muerte (2009) e La otra realidad: antologia (2006). 

 

 

3.1 Autor-criador, biógrafo e personagem 

 

 A figura do autor, na obra literária, se responsabiliza pelo narrador que pode dar ou 

não a voz às personagens. Nos gêneros do espaço biográfico, quando assume o desafio de 

relatar vidas, pressupõe-se que a linguagem não é mais tida como “matéria inerte”, pelo 

contrário, o texto passa a ser visto como acontecimento dialógico (ARFUCH, 2010, p. 8). 

Faz-se justo que haja, no momento da leitura, uma indagação acerca do gênero 
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(autobiografia? biografia? narrativa histórica? narrativa literária? discurso híbrido?). 

Entretanto, uma das características da tendência narrativa contemporânea, na qual se insere 

Martínez, é a de um cruzamento entre os campos da literatura, da historiografia, do jornalismo 

e do testemunho, advinda dos papéis sociais exercidos por seus sujeitos enunciadores, como é 

o caso do escritor argentino, que transita em mais de uma dessas esferas.  

Assim, cabe antes de tudo conceituar a figura do autor, discutindo suas implicações 

nos textos de valor biográfico, à luz do pensador russo Mikhail Bakhtin (1997). Inicialmente, 

é necessário desmembrar a figura do autor, durante muito tempo, estudada como uma só. No 

entanto, os estudos bakhtinianos entendem por autor-pessoa aquele ou aquela que assina um 

texto, mas não pode se tornar uma imagem, pois só o autor-criador pode responsabilizar-se 

pelas imagens e pelo sistema imagético de sua obra. O último de tais autores, o criador, 

consiste fundamentalmente em “posição estético formal cuja característica básica está em 

materializar uma relação axiológica com o herói e seu mundo, olhando-o com simpatia, 

generosidade, reverência, proximidade ou mesmo com antipatia, amargura, crueldade, crítica 

ou melancolia” (FARACO, 2008, p. 38).  

É esse autor-criador que dá forma e acabamento ao mundo do herói, registrando os 

eventos da vida, recortando-os e reorganizando-os esteticamente: “O autor de uma obra está 

presente somente no todo da obra. Não será encontrado em nenhum elemento separado do 

todo, e menos ainda no conteúdo da obra, se este estiver isolado do todo” (BAKHTIN, 1997, 

p. 403). O ato de criação artística envolve um processo complexo de elaboração estética, no 

qual é preciso que o autor tenha certo excedente de visão em relação ao mundo do herói e se 

coloque em posição de exterioridade para cumprir com sua missão estético-formal 

engendradora da obra literária.  

Há complexo processo de transposições refratadas e refratantes, pois a realidade vivida 

(caldo axiológico) é transportada para outro plano axiológico (a obra), operando sobre sistema 

de valores estabelecidos e criando novos sistemas de valores: 

 
No ato artístico, aspectos do plano da vida são destacados (isolados) de sua 

eventicidade, são organizados de um modo novo, subordinados a uma nova 

unidade, condensados numa imagem autocontida e acabada. É o autor-

criador – materializado com uma certa posição axiológica frente a uma certa 

realidade vivida e valorada – que realiza essa transposição de um plano de 

valores para outro plano de valores, organizando um novo mundo (por assim 

dizer) e sustentando essa nova unidade (FARACO, 2008, p. 39). 
 

 Percebemos esse deslocamento no texto “Perón sueña con la muerte” (MARTÍNEZ, 

2009, p. 19-26), quando é narrada uma conversa do jornalista argentino com José López 
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Rega. O autor-criador parte do testemunho do autor-pessoa a fim de estabelecer a instância 

com a qual conta para organizar esteticamente a maior parte do discurso – “Estas foram, uma 

por uma, as palavras que disse o Secretário”18 (p. 19) – primeiramente conduzido na própria 

voz desse, como adiante veremos, sobre um dos últimos momentos do general Perón, seus 

temores e amarguras após sonhar com a morte. 

  O narrador que domina no texto usa constantemente o verbo “dizer” a fim de passar a 

palavra para López Rega, à qual contrapõe sua intrusão irónica, entrecruzando-se, pois, ao 

autor-pessoa. Esse assim se investe da função de narrador-personagem, demarcando o 

excedente de visão do autor-criador quanto ao universo de suas personagens cujas posições se 

contrapõem: “Disse que o General o havia olhado com agradecimento, como se sua vida 

dependesse dele (e o Secretário cria, em efeito, que a menor de suas distrações bastaria para 

dissolver a vida do General a nada”19 (MARTÍNEZ, 2009, p. 19-20).  

No prosseguimento da narrativa, Tomás Eloy Martínez representa-se por meio da 

primeira pessoa do singular e através das aspas, o que à primeira vista indicaria a presença do 

autor-pessoa. Em observação mais atenta, percebemos que a voz narrativa, responsável por 

oferecer a palavra a López e Perón, também a compartilha com o próprio Martínez, mais 

acentuada e assumidamente transformado em narrador-personagem através da figura de um 

jornalista, em clara correspondência à profissão real do autor-pessoa:  

 

Eram três da tarde. Caminhávamos entre luzes tão cristalinas que ainda não 

terminávamos de dar um passo quando já o sentíamos apagado. Às vezes, a 

névoa das frituras madrilenas saía ao nosso encontro, confundida com o 

cheiro de algumas flores prematuras. O Secretário e eu havíamos nos 

reunido um par de horas mais cedo em seu escritório na Gran Vía onde 

administrava – ‘para sobreviver’, disse – um invisível negócio de importação 

e exportação. Apenas entrei, havia me oferecido três livros de sua coleção, 

dedicados ‘ao amigo cronista’ com uma letra infantil e laboriosa 
(MARTÍNEZ, 2009, p. 23).20  

 

                                                           
18 No texto fonte: “Estas fueron, una por una, las palabras que dijo el Secretario” (MARTÍNEZ, 

2009, p. 19) 
19 No texto fonte: “Dijo que el General lo había mirado con agradecimiento, como si su vida 

dependiera de él (y el Secretario creía, en efecto, que la menor de sus distracciones bastaría para 

disolver la vida del General en la nada)” (MARTÍNEZ, 2009, p. 19-20).  
 
20 No texto fonte: “Eran las tres de la tarde. Caminábamos entre luces tan cristalinas que aún no 

terminábamos de dar un paso cuando ya lo sentíamos borrado. A veces, el vaho de las frituras 

madrileñas nos salía al encuentro, confundido con el vaho de algunas flores prematuras. El 

Secretario y yo nos habíamos dado cita un par de horas antes en sus oficinas de la Gran Vía, donde 

administraba  ̶  ‘para pucherear’, dijo  ̶  un invisible negocio de importación y exportación. Apenas 

entré, me había ofrecido tres libros de su cosecha, dedicados ‘al amigo cronista’ con una letra infantil 

y laboriosa” (MARTÍNEZ, 2009, p. 23).  
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O narrador-personagem correspondente ao autor-pessoa também se reveste da função 

de biógrafo, utilizando-se de biografemas, como ao discorrer acerca do autógrafo de López, 

evidenciando aspecto ínfimo na vida do sujeito do enunciado, que muitas vezes pode ser tido 

como irrelevante. No entanto, esse elemento dá mostras de sua personalidade e nos ajuda a 

compreender muitos de seus atos:  

 

A assinatura respirava a duras penas dentro de uma rubrica envolvente que 

se deixava cair sobre cada letra como uma pálpebra; ao pé da rubrica, uma 

franja desprendida do R ou do G (a caligrafia era ingênua e ao mesmo tempo 

confusa) estava adornada por três pontos em forma de triângulo. ‘Não são os 

pontos da maçonaria – me explicou, curando-se em saúde – Pelo contrário, 

permitem identificar as pessoas que têm fé em Deus e amor pelo 

conhecimento. Observe o triângulo; está mais fechado que o dos maçons’ 
(MARTÍNEZ, 2009, p. 23).21 

 

Necessário esclarecer que uma das características do gênero biográfico é a 

possibilidade de aproximação entre autor e herói, pois o biógrafo sempre deixa marcas no 

biografado e vice-versa. Por isso, torna-se possível pensar em coincidência entre pessoas 

(autor/herói), mas somente fora dos limites da obra escrita. Bakhtin (1997) afirma que o valor 

biográfico pode ser o princípio organizador do ato de narrar vidas, seja da vida do outro ou de 

si mesmo, e “pode dar forma à consciência, à visão, ao discurso” (p. 166), que terá da própria 

vida: 

 
Na biografia, o autor é ingênuo, aparenta-se com o herói: podem inverter 

seus respectivos lugares (daí a possibilidade de uma coincidência de 

pessoas na vida, isto é, da autobiografia). O autor, claro, como um 

elemento constitutivo da obra de arte, jamais coincide com o herói: eles 

são dois, sem entrar todavia numa relação de oposição, já que o contexto 

de seus respectivos valores é da mesma natureza; o portador da unidade da 

vida  ̶  o herói  ̶, e o portador da unidade da forma   ̶  o autor  ̶ pertencem 

ambos a um mesmo mundo de valores. O autor, como portador da unidade 

formal acabada, não tem de superar a resistência do herói no nível do 

sentido da vida (ético-cognitivo), o herói em sua vida encontra-se sob o 

domínio do autor-outro potencial (BAKHTIN, 1997, p. 179). 

 

É possível que haja confluência entre a voz do escritor como pessoa e a do autor-

criador, porém só será esteticamente criativa se “houver deslocamento, isto é, se o escritor for 

capaz de trabalhar em sua linguagem permanecendo fora dela” (FARACO, 2008, p. 40). Nos 

                                                           
21 No texto fonte: “La firma respiraba a duras penas dentro de una rúbrica envolvente, que se dejaba 

caer sobre cada letra como un párpado; al pie de la rúbrica un fleco desprendido de la R o de la G (la 

caligrafía era ingenua pero a la vez confusa) estaba adornado por tres puntos en forma de triángulo. 

‘No son los puntos de la masonería – me había explicado, curándose en salud –. Por lo contrario, 

permiten identificar a las personas que tienen fe en Dios y amor por el conocimiento. Observe el 

triángulo: está más cerrado que el de los masones” (MARTÍNEZ, 2009, p. 23). 
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casos em que herói e escritor “aparentemente” coincidem, nas narrativas autobiográficas, fica 

claro que, sem deslocamento, não há ato criativo. Essa transposição acontece em algumas 

passagens autobiográficas da narrativa “Perón sueña con la muerte” (MARTÍNEZ, 2009, p. 

19-26), como a seguinte, em que o jornalista se refrata como autofiguração, mas assinala entre 

aspas as palavras do narrador-personagem de si mesmo e sua distância em relação ao narrador 

principal:  

Acompanhei-o para retirar umas cartas no hotel Gran Vía, e logo a comer 

um pouco de presunto em uma taberna da rua Serrano. A tarde ia nos 

levando até o Palácio do Oriente, onde não quis entrar porque os portais de 

acesso eram demasiado altos e me passavam maus pressentimentos. 

Perguntou-me se eu era supersticioso ou se, quem sabe, havia conseguido 

atravessar esse estreito tecido das aparências além dos quais tudo é mágico: 

‘Ainda estou do lado de cá’, lhe disse. Porém devo confessar-lhe que 

quando venho a Madrid, torno-me supersticioso (MARTÍNEZ, 2009, p. 23-

24).22 

 

A presença de pronomes como “lo” (lo acompañé - o acompanhei) e “le” (le dije – lhe 

disse), assim como do verbo em tempo presente (estoy), dão mostras de que o narrador é 

também personagem da narração e que interfere em seu decorrer, construindo as figuras de 

López e do General a partir do próprio olhar. Junto à voz daquele, é possível perceber ainda a 

voz do autor-pessoa em recuo para um tempo anterior ao narrado; a fusão conteúdo-forma 

marca a presença do autor-criador na totalidade narrativa:  

 
Recordei que já na primeira viagem, quatro anos antes, havia me retirado 

da cidade com a impressão de que às noites baixavam legiões de 

semeadores a borrifar as ruas com sementes de beatos. Atemorizavam-me 

as mulheres de luto, as tabernas com nomes de santos, o sabor de borra de 

velas que tinham as verduras. Porém, creio que não lhe confiei essas 

apreensões (MARTÍNEZ, 2009, p. 23).23 

  
 

                                                           
22 No texto fonte: “Lo acompañé a retirar unas cartas de hotel Gran Vía, y luego a comer un bocadillo 

de jamón en una tasca de la calle Serrano. La tarde nos iba llevando hacia el Palacio del Oriente, 

donde no quise entrar porque los portales de acceso eran demasiado altos y me comunicaban malos 

presentimientos. Me preguntó si yo era supersticioso o si, quién sabe, había conseguido atravesar esa 

delgada tela de las apariencias más allá de las cuales todo es mágico: ‘Aún estoy del lado de acá’, le 

dije. Pero debo confesarle que cuando vengo a Madrid me vuelvo supersticioso’” (MARTÍNEZ, 

2009, p. 23-24).  
23 No texto fonte: “Recordé que ya el primer viaje, cuatro años antes, me había marchado de la 

ciudad con la impresión de que las noches bajaban legiones de sembradores a espolvorear las calles 

con semillas de beatos. Me atemorizaban las mujeres de luto, las tabernas con nombres de santos, el 

sabor a esperma de velas que tenían las verduras. Pero creo que no le confié esas aprensiones 

(MARTÍNEZ, 2009, p. 23).  
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A autorrepresentação de Martínez (2009) se acompanha de discurso indireto quando se 

refere ao secretário, demarcando cuidado do autor-criador com suas distintas dimensões 

axiológicas e posições sociovalorativas:  

 

Os livros que me havia dado começavam a pesar. Nos internamos nos 

jardins de Sabatini e nos sentamos ao fim diante da estátua de Afonso, o 

sábio. López Rega completou uma larga exposição sobre a era da 

espiritualidade que se avizinhava, em que todos os homens reconheciam o 

General como um condutor e um iluminado. Advertiu que a sociedade de 

consumo chegava a seu fim, e que por havê-la combatido sem buscar antes 

a proteção das Forças Imateriais, o General havia perdido o poder em 1955. 

Não voltou a ocorrer, disse: o espírito do General está inflamado agora de 

energia eletromagnética, e só espera a chegada do Grande Ano Planetário 

para usarem a fundo essa energia contra os inimigos. Leu a incompreensão 

em meu rosto e vi que seus olhos se endureciam. Perguntou-me se 

duvidava dele. Respondi que não se tratava disso: simplesmente, nos 

movíamos em distintas longitudes de onda (p. 24)24 
 

Numa inflexão autobiográfica como essa, podemos considerar o mesmo que afirma 

Bakhtin (1997) sobre a autobiografia, quer dizer, que o autor-criador representa a si mesmo, 

ou melhor, um aspecto de si mesmo, pois não é possível representar o seu todo. É claro que 

tanto a biografia quanto a autobiografia não oferecem o todo do herói, pois este não pode ser 

acabado no âmbito dos valores biográficos: 

 
O autor da biografia é o outro possível, cujo domínio sobre mim na vida 

admito com a maior boa vontade, que se encontra ao meu lado quando me 

olho no espelho, quando sonho com a glória, quando reconstruo uma vida 

exterior para mim; é o outro possível que penetrou em minha consciência e 

que com frequência me governa a conduta, o juízo de valor e que, na visão 

que tenho de mim, vem colocar-se ao lado de meu eu-para mim; é o outro 

instalado em minha consciência, com quem minha vida exterior pode 

conservar uma suficiente maleabilidade [...] é o outro que também poderia 

tornar-se meu duplo-usurpador se eu deixasse, se não o vencesse; é o outro 

com quem, não obstante, posso viver, com toda espontaneidade-ingenuidade, 

uma vida movimentada e feliz [...] Esse outro que exerce seu domínio sobre 

mim não entra em conflito com meu eu-para mim, uma vez que, no plano 

dos valores, continuo a ser solidário com o mundo dos outros, uma vez que 

                                                           
24 No texto fonte: “Los libros que había regalado empezaban a pesarme. Nos internamos en los 

jardines de Sabatini y nos sentamos al fin ante la estatua de Alfonso el sabio. López Rega completó 

una larga exposición sobre la era de espiritualidad que se avecinaba, en la que todos los hombres 

reconocían al General como un conductor y un iluminado. Advirtió que la sociedad de consumo 

llegaba a su fin, y que por haberla combatido sin buscar antes la protección de las Fuerzas 

Inmateriales el General había perdido el poder en 1955. No volverá a ocurrir, dijo: el espíritu del 

General está inflamado ahora de energía electro-magnética, y sólo espera la llegada del Gran Año 

Planetario para emplear a fondo esa energía contra los enemigos. Leyó la incomprensión en mi cara 

y vi que los ojos se endurecían. Me preguntó si dudaba de él. Le respondí que no se trataba de eso: 

simplemente, nos movíamos en distintas longitudes de onda” (MARTÍNEZ, 2009, p. 24). 
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me percebo dentro de uma coletividade — de minha família, de meu país, da 

cultura universal; a posição de valor do outro tem autoridade sobre mim, ele 

pode conduzir a narrativa da minha própria vida e estarei interiormente de 

pleno acordo com ele (BAKHTIN, 1997, p.167). 

 

O jornalista que, no mesmo texto, se projeta em figura de narrador-personagem e se 

investe da função de biógrafo, não abre mão do talento de romancista ao narrar sua entrevista 

com López. Abre-a de forma literária, demonstrando a refração da história ocorrida por meio 

da narrativa quando recorre ao inseto que, bem mais tarde, utilizará na abertura e em várias 

passagens de seu romance Santa Evita: “Uma borboleta amarela pousou na cabeça de Afonso 

o sábio. O ar da tarde era tão diáfano que podia ver como a borboleta, ao agitar-se, perdia o pó 

das asas” (MARTÍNEZ, 2009, p. 24)25. O mesmo recurso simbólico aparecerá na página 

seguinte: “Uma linha de brisa desbaratou o ar (foi algo mais leve do que a brisa: sua 

reverberação ou sua sombra). A borboleta levantou voo e se perdeu nos confins das 

Macieiras”26 (MARTÍNEZ, 2009, p. 25).  

Um desses parágrafos nos quais a borboleta cintila oferece abertura e o outro, 

fechamento, a uma parte do diálogo, de tal modo interrompido, entre o jornalista e o 

secretário, respectivamente, autor-pessoa que se transforma em narrador-personagem e 

personagem secundária que ganha status de primária, assim na vida como no desenvolvimento 

do texto:   

– Por sorte para você e para mim, o General está agora mais distante do bem 

e do mal – eu o  ouvi dizer – É puro espírito. 

– Talvez por isso tenha sonhos tão difíceis de interpretar – insinuou, 

apontando a alguma lacuna oculta da sua onipotência. 

– O General não tem sonhos, mas visões – declarou com certa solenidade –. 

Já não está em condições de sonhar. Faz cinco anos, pouco depois de minha 

chegada a Madrid, lhe fizeram uma operação muito delicada. O coração 

estava fraco e não podia resistir. Morreu. Os médicos iam anunciar morte 

quando eu os detive: concedam-me somente meia hora, lhes disse. Total, já 

não há nada a perder. Fechei-me na sala, a sós com o General e chamei-o por 

seu nome astral. Ao terceiro chamado, ressuscitou. Agora é minha energia 

cósmica que o mantém vivo. 

– E o General sabe disso? 

– Intui – disse –. Quando souber verdadeiramente, já não haverá meio de 

salvá-lo. Morrerá por toda a eternidade (MARTÍNEZ, 2009, p. 25).27 

                                                           
25 No texto fonte: “Una mariposa amarilla se posó en la cabeza de Alfonso el Sabio. El aire de la tarde 

era tan diáfano que podía ver como la mariposa, al agitarse, perdía el polvillo de las alas” 

(MARTÍNEZ, 2009, p. 24). 
26 No texto fonte: “Una línea de brisa desbarato el aire (fue algo más ligero que la brisa: su 

reverberación o su sombra). La mariposa levantó vuelo y se perdió en las lejanías del Manzanares” 

(MARTÍNEZ, 2009, p. 25).  

 
27 No texto fonte: “Por suerte para usted y para mí, el General está ahora más allá del bien y del mal  

– le oí decir  – Es puro espíritu. 
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Ao final da entrevista, o “Bruxo” que desejava prolongar seu domínio sobre o 

protegido tece comentário, sucedido por ameaça, a respeito da importância espiritual e 

política que se auto tributa, em sinal da antipatia que despertava não só no autor-pessoa como 

em grande parte dos argentinos. O sentimento, no entanto, é refratado pelo narrador-

personagem que o figura, clara intervenção do autor-criador para marcar distância e não 

declarar de forma direta a crueldade e a bizarrice da personagem:  

 

– Há algo que não sei ver claramente – disse –: essas frases que o General 

não ouviu no sonho e que haviam sido um mal presságio. De onde as tirou, 

López? 

– São orações egípcias, do Livro dos mortos – inventou –. Porém essas 

frases ou qualquer outra haviam dado no mesmo. Proferí-as para que o 

General ficasse pensando nelas e as pusesse dentro de suas visões. Um dia 

me chamará, me dirá que as ouviu, e voltarei a explicar-lhe que são um 

aviso de perigo. 

– Que ganhará com isso? – lhe perguntei.   

– Eu, nada. Não estou ao lado do General para ganhar ou perder. Porém o 

movimento sim sairá ganhando. O General se porá a averiguar de onde 

vem o perigo, e quando souber, rodará a cabeça de algum traidor. 

(MARTÍNEZ, 2009, p. 25-26)28.  

 

Nessa passagem, fica evidente que, por detrás do autor-criador, a voz responsável por 

mover as peças do jogo narrativo, ecoa a voz do autor-pessoa, a fim de nos oferecer segredos 

nunca antes contados. Sua projeção em narrador-personagem compartilha com o narrador 

principal do texto a condução do enredo biografemático (descentrado) em Perón, López Rega 

                                                                                                                                                                                     
– Tal vez por eso tiene sueños tan difíciles de interpretar  – le insinué, apuntando hacia algún blanco 

oculto de su omnipotencia. 

– El General no tiene sueños sino visiones  – declaró con cierta solemnidad  –. Ya no está en 

condiciones de soñar. Hace cinco años, poco después de mi llegada a Madrid, le hicieron una 

operación muy delicada. El corazón estaba débil y no pudo resistir. Murió. Los médicos iban a dar el 

anuncio de la muerte cuando yo los detuve: concédanme solamente media hora, les dije. Total, ya no 

hay nada que perder. Me encerré en el quirófano, a solas con el General y lo llamé por su nombre 

astral. Al tercer llamado, resucitó. Ahora es mi energía cósmica la que lo mantiene vivo. 

– ¿Y el General lo sabe? 

– Lo intuye – dijo –. Cuando lo sepa verdaderamente, ya no habrá modo de salvarlo. Morirá por toda 

la eternidade” (MARTÍNEZ, 2009, p. 25).   
28 No texto fonte: “Hay algo que no sé ver claro – dije –: esas frases que el General no oyó en el 

sueño y que hubieran sido un mal presagio. ¿De dónde las sacó, López?  

– Son oraciones egipcias, del Libro de los muertos – inventó –. Pero esas frases o cualquier otra 

hubieran dado lo mismo. Las dije para que el General se quedara pensando en ellas y las metiera 

dentro de sus visiones. Un día me llamará, me dirá que las oyó, y volveré a explicarle que son un 

aviso de peligro. 

– ¿Que ganará con eso? – le pregunté.  

– Yo, nada. No estoy al lado del General para ganar o perder. Pero el movimiento sí saldrá ganando. 

El General se pondrá a averiguar de dónde viene el peligro, y cuando lo sepa, rodará la cabeza de 

algún traidor” (MARTÍNEZ, 2009, p. 25-26).  
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e nele mesmo. De modo similar, no texto “El triste peregrinaje hacia el Congreso” (2006, p. 

159-162), os fatos que se sucedem ao longo do dia mesclam-se com as aparições das 

personagens dentro do texto, dentre elas, o narrador-personagem. A ação propriamente dita se 

dá por meio das incursões dos caminhantes que desejavam ver o corpo do General Perón pela 

última vez, em velório ocorrido no Congresso Nacional, dia primeiro de julho desse ano.  

O narrador de Martínez com frequência intermedia a comunicação logo interrompida 

entre o cronista, também personagem da narrativa (figuração do autor-pessoa), e um velho 

que, inconsolável pela morte do presidente, “[...] Com a ponta de um ramo desenhava 

simplicidades sobre o gramado da praça Lorea, ao cair a tarde. Perto dali, sentadas nas 

escadas do monumento aos dois Congressos, algumas mulheres faziam e desfaziam os nós de 

seus lenços (p. 159)29. No fragmento citado a seguir, notamos uma voz que não é a do autor-

pessoa, mas da instância que tem excedente de visão sobre os acontecimentos narrados e as 

figuras ali expressas: “O jornalista se aproximou do velho e lhe perguntou desde que horas 

estava ali [...]” (p. 159)30.  

O autor-criador vale-se do narrador principal do texto para falar sobre a peregrinação 

de multidões que iam ver o corpo do General, como se não acreditassem que ele estivesse 

morto, e como se as notícias pudessem se modificar a qualquer momento. Nesse momento, o 

silêncio: 

 

Prontamente, assumia a forma de uma reverberação sob os afluentes 

humanos que caminhavam pela Avenida de Maio; ou bem era o barulho de 

uma ambulância distante; ou, ao anoitecer, era a certeza de que ali, abaixo da 

enorme cúpula do Congresso recortada contra o céu da cidade, jazia um 

homem cujo destino havia se entrelaçado com o dos caminhantes, e cujo 

silêncio todos haviam temido amplamente (MARTÍNEZ, 2006, p. 159).31 

 

A imagem do silêncio que comunica é recorrente e apenas parece quebrada quando 

uma ou outra voz é representada na narração, como no caso da transmissão do discurso do 

moço, dos peregrinos e de Baldomero, personagem que ganha mais corpo no desenho de 

                                                           
29 No texto fonte: “[...] Con la punta de una rama dibujaba simplezas sobre el césped de la plaza 

Lorea, al caer la tarde. Cerca de allí, sentadas en las escalinatas del monumento a los dos Congresos, 

algunas mujeres hacían y deshacían los nudos de sus pañuelos” (p. 159). 
30 No texto fonte: “El cronista se acercó al viejo y le preguntó desde qué hora estaba allí [...]” (p. 

159). 
31 No texto fonte: “De pronto, asumía la forma de una reverberación bajo los largos afluentes 

humanos que caminaban por Avenida de Mayo; o bien era el quejido de una ambulancia lejana; o, al 

anochecer, era la certidumbre que allí, bajo la enorme cúpula del Congreso recortada contra el cielo 

de la ciudad, yacía un hombre cuyo destino se había entrelazado con el de los caminantes, y cuyo 

silencio todos habían temido largamente” (MARTÍNEZ, 2006, p. 159). 
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Martínez. Os amigos de origem europeia, Gómez e Roldán, também adquirem consistência na 

escritura e suas vozes seguem sendo evidenciadas e por hora se cruzam em um mesmo 

discurso, como que atribuído a ambos. Ao fim da narrativa, um grito surge do meio do povo, 

não se sabe quem o emitiu, mas se torna representativo do povo argentino, revelando-se como 

exemplo latente da plurivocidade que ecoa em uma única voz.  

Na era contemporânea, relatos como esse estimulam uma revitalização do escrito, uma 

revalidação de formas canônicas, anteriormente fixadas, e outras talvez esquecidas, como 

diários, cartas e relatos pessoais. Há, por assim dizer, uma confluência de múltiplas 

perspectivas de narrar o vivido na poética da Martínez como um todo, narrações que vão 

desde os relatos publicados nos jornais diários, com notórias visadas biográficas, até à 

reelaboração estilística de biografias, a exemplo do que ocorre nos romances La novela de 

Perón (MARTÍNEZ, 1985) e Santa Evita (MARTÍNEZ, 1995), os quais mesclam tanto a 

narrativa factual como estratégias literárias, acrescentadas a um estilo advindo da escrita 

jornalística. 

A obra martineziana assim torna-se paralela à configuração das narrativas biográficas 

da contemporaneidade, cada vez mais enlaçadas não só com a literatura e o jornalismo, mas 

também com a história. Mediante isso, a biografia irá se mover num terreno indeciso entre o 

testemunho, o romance, e o relato histórico, ajustando-se entre a “interpretação minuciosa de 

documentos e a figuração de espaços reservados que, teoricamente, só o eu poderia alcançar” 

(ARFUCH, 2010, p.138).  

Tomás Eloy Martínez (2006) reúne esses gêneros através de perspectiva 

biografemática, quando inscreve no corpo morto de Perón, em “El triste peregrinaje hacial el 

Congreso” (p. 159-162), as vozes e línguas sociais de figuras anônimas, minoritárias na 

história argentina, inclusive, a de si mesmo, feito personagem. Também ao descortinar os 

segredos de alcova do general já moribundo, solitário e frágil, que só dispõe dos cuidados e 

sortilégios de seu secretário, a quem dedica sua mais inteira confiança em “Perón sueña con 

la muerte” (MARTÍNEZ, 2009, p. 19-26). No “Prólogo a la primera edición” (p. 11-12) 

dessa coletânea, datado de 1978, o escritor adverte que todos os textos do libro foram escritos 

para viver um dia ou uma semana. O autor utiliza o termo “exumá-los”, como uma maneira de 

aceitar suas próprias leis, que obedecem tanto à imaginação quanto ao documento. Afirma 

também que recorreu a fontes díspares como o testemunho pessoal, as cartas, as estatísticas, 

as notícias veiculadas, as investigações historiográficas e os livros de memórias. 
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Ao enunciar a vida do ex-presidente argentino, entremeada à de outros seres 

históricos, o jornalista as reconstrói tendo em vista a mirada investigativa do biógrafo no qual 

primordialmente se converte, sem perder o tino jornalístico, o talento de ficcionista e as 

atestações de quem viveu também a história narrada. Em narrativas de caráter autobiográfico 

ou biográfico, não se pode perder de vista o enfoque dialógico requerido por seus processos 

narrativos já que, para narrar sobre uma outra pessoa, apesar do acesso a fontes e 

testemunhas, é preciso se revestir de alteridade, converter-se em outro, ainda que 

momentaneamente.  

 

 

3.2 Personagens biográficas e biodiagramação literária 

 

Nos gêneros de valor biográfico, a subjetividade que marca os processos de escrita e 

sua assimilação sempre gerou dúvidas concernentes à construção das identidades, já que, 

nessa empreitada, o autor deve converter-se em outro para se apropriar de aspectos da vida do 

biografado a fim de representá-la. Mattos (2006) cita Tomás Eloy Martínez, o qual parece 

entender a dimensão dialógica do fazer literário quando conclui que “se o eu cria outro eu 

distinto de si mesmo, se há outro na projeção fictícia de nossos sonhos, é porque há outro em 

nós. Se somos outro, então podemos ser todos” (p.12).      

 A autora afirma ainda que Martínez propõe vínculos entre a dupla realidade-ficção e 

outras dualidades, sendo esses enlaces frutos de uma constante relação com a alteridade, ou 

seja, “o outro com o eu, a vida com a outra vida, ou com a morte, o homem com sua obra, o 

leitor com o autor” (MATTOS, 2006, p. 12). Não importa se essa oposição se orienta da 

realidade para a ficção ou vice-versa, se do eu para outro ou ao contrário. O importante é que 

essa realidade alheia se constitua nesse percurso sempre dialógico.     

 O pensador russo Mikhail Bakhtin (2002) tratou, em sua obra Questões de literatura e 

de estética (2002), de noções referentes ao dialogismo, categoria presente em toda a escrita de 

Martínez. Na obra mencionada, Bakhtin constrói uma teoria do romance, elevando-o à 

condição de gênero privilegiado, por ser um fenômeno pluriestilístico, plurilíngue e 

plurivocal. O romance ganhou o foco dos estudos bakhtinianos por abarcar a convergência de 

diversos estilos e linguagens sociais diferentes. O pensador russo resgata a historicidade do 

gênero, defendendo que seja entendido e estudado pelo campo da “prosaica”, já que, como 

afirma Maria Inês Batista Campos (2009, p. 118) “é marcado pelo inacabamento e pela 
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valorização da vida cotidiana”. Embora seja dado o enfoque ao romance, sua teoria pode ser 

estendida e reivindicada também pelas narrativas literárias em prosa, ficando inclusos nessa 

os gêneros biográficos e autobiográficos.        

 O plurilinguismo surge como condição primordial para a existência do dialogismo nas 

obras literárias reivindicadas pela “prosaica”, sendo então a reunião das vozes sociais dentro 

da obra literária. Segundo Bakhtin, é graças a este plurilinguismo social e ao crescimento em 

seu solo de vozes diferentes que os gêneros da prosa orquestram todos os seus temas, todo seu 

mundo objetal, semântico, figurativo e expressivo, e é por meio dos gêneros intercalados, dos 

discursos das personagens que se introduz e se instaura na obra literária: 

 

Para avançar na compreensão do plurilinguismo como conjunto de 

linguagens diferentes trazidas pelas personagens que falam nas suas 

linguagens e nos seus discursos originais, é preciso pensar o mundo 

social real com o exterior ao mundo escrito. Esses mundos, entretanto, 

são associados, e não excludentes. O discurso das personagens e os 

gêneros intercalados, entremeados às formas exteriores, compõem a 

malha discursiva prosaica (CAMPOS, 2009, p. 123). 

 

 As narrativas biográficas, que configuram o cerne deste trabalho, poderão ser vistas 

sob o viés do dialogismo bakhtiniano, bem como da prosaica, por apresentarem pontos de 

contato com a teoria do romance, já que essa pode se estender às expressões literárias em 

prosa. Em seu texto “Espaço biográfico na biobibliografia de Bakhtin: quatro espirais de um 

pensamento sinuoso”, Mitidieri (2012) percorre considerações sobre o espaço biográfico nos 

escritos de Bakhtin, apresentando os temas mais significativos da arquitetônica bakhtiniana 

para a construção de uma teorização acerca das narrativas (auto)biográficas:  

 

Tal articulação exige a presença daqueles três conceitos globais: diálogo, 

inconclusibilidade e prosaica. Da mesma forma, precisa levar em conta, 

fundamentalmente quanto à estilização de formas e gêneros 

(auto)biográficos operada pelo gênero romanesco, textos que compõem o 

terceiro e o quarto pontos sublinhados na presente investigação (‘Da 

história e teoria do romance’, ‘Das retomadas e rasuras’). Na empreitada, 

sobressaem os termos autoria, dialogismo, exotopia e outreidade assim 

como as discussões sobre o referente histórico, sobretudo, 

espaciotemporal (MITIDIERI, 2012, p. 396). 

 

O pensamento bakhtiniano opera de forma orquestradamente cíclica, já que um 

conceito se reporta a outro, de forma a criar um percurso marcado pelas idas e vindas, tal 

como uma espiral, porém ampliando-se a outras possibilidades. Tal perspectiva evidenciada 

anteriormente centra-se na terceira espiral do pensamento teórico bakhtiniano, cuja 

dialogicidade interna da linguagem se constitui em um dos aspectos fundamentais do estilo 
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prosaico, prestando-se a uma elaboração literária e específica presente somente no todo da 

obra: 

O dialogismo, como dinâmica natural da linguagem, da cultura e da 

sociedade, que inclusive autoriza a ver dessa maneira o trabalho mesmo 

da razão, permite justamente apreender a combinatória peculiar que cada 

uma das formas realiza. Por outro lado, a concepção bakhtiniana do 

sujeito habitado pela alteridade da linguagem compatível com a 

psicanálise, habilita a ler, na dinâmica funcional do biógrafo, em sua 

insistência e até em sua saturação, a marca da falta, esse vazio 

constitutivo do sujeito que convoca a necessidade de identificação e que 

encontra, segundo minha hipótese, no valor biográfico – outros dos 

conceitos bakhtinianos – enquanto ordem narrativa e atribuição de 

sentido à (própria) vida, uma ancoragem sempre renovada  (ARFUCH, 

2010, p. 30). 

 

Essa dialogicidade da linguagem na prosa possibilita a afirmação de vozes outras, que 

abrem espaço também para o diálogo social. Segundo Bakhtin (1997), a narrativa literária em 

prosa caracteriza-se por uma dinamicidade permanente, o que permite completa 

reinterpretação e reavaliação, está para o “presente absoluto” e se articula com o não acabado, 

sendo que o herói incorpora uma postura ideológica, assumindo máscaras e linguagens 

diversas que marcam esse compêndio de gêneros em constante devir. O dialogismo se mostra 

através do plurilinguismo e da plurivocidade, manifestados na transmissão da fala que 

reverbera a voz de outrem, firmando diálogo com outros discursos e também com outras 

obras, pois, como afirma Bakhtin (1997): “o texto só vive em contato com outro texto” (p. 

405). 

As narrativas em prosa, ao se abrirem para o diálogo com diversas vozes sociais, 

passam a ser encaradas como um fenômeno plural, que orquestra diversas vozes distintas, 

sendo, portanto, plurivocal. Ao falarmos de voz, não iremos nos deter à noção de voz (fala de 

um personagem), mas de um compósito sócio-histórico que permite organizar os gêneros da 

prosa em um sistema estilístico concreto. O pluralismo dialógico (plurilinguismo) de Bakhtin 

(2002, p. 134) preserva, no texto biográfico, a diversidade de vozes discursivas 

(plurivocalidade), ou seja, é o próprio dialogismo incorporado no discurso, a dinâmica entre 

vozes sociais engendradas em um espaço de inter-relações responsivas.  

O discurso das personagens é uma forma de organização plurilinguística, já que suas 

palavras são as de outrem numa linguagem de outrem e, também, podem refratar as intenções 

do autor, que, ao permitir a refração das intenções mesmo, cria uma segunda linguagem do 

autor. Nas situações de fala cotidiana, a fala de outrem é tida como transmissão de um 

discurso, ao passo que, na literatura, essa transmissão é entendida como representação de uma 
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linguagem. Sendo assim, o homem que fala e sua palavra são objetos de representação verbal 

e literária. 

 

Em primeiro lugar, todas essas formas são representadas e reproduzidas 

nos enunciados familiares e ideológicos – dos personagens do romance, e 

também nos gêneros intercalares – nos diários, nas confissões, nos artigos 

de jornal, etc. Em segundo lugar, todas as formas de transmissão 

dialógica da palavra de outrem podem igualmente depender 

indiretamente dos problemas da representação literária do sujeito falante 

e de sua palavra com uma orientação para a representação da linguagem, 

submetendo-se com isso a uma transformação literária precisa 

(BAKHTIN, 1997, p.154). 

 

Em “Perón sueña con la muerte” (2009, p. 19-26), o dialogismo se mostra através da 

representação artística das falas de López e Perón, intermediadas pela voz do autor-pessoa. 

No início do texto, logo após uma frase introdutória do narrador, a utilização do discurso 

direto e das aspas para marcá-lo parece relacionar-se ao domínio que López Rega exercia 

sobre o General, ao final da sua vida, do qual dá mostra ao relatar o momento em que esse 

desperta, antes de contar o sonho que mais parecia um presságio: 

 
‘Eu estava no quarto quando o General despertou sobressaltado. Havia 

esperado junto à cama, como todas as noites, com a ponta dos dedos em 

estado de alerta. Os males que o inimigo enviava desprezavam-se pela 

janela e pelos respiradouros do céu raso. Bastava um gesto dos meus 

dedos para obrigá-los a irem embora. Sempre atuei como um para-raios 

contra os males que o General tem dentro dos sonhos’ (MARTÍNEZ, 

2009, p. 19)32. 

 

A frase reguladora do narrador, seguida de dois pontos – “Disse que o havia tocado, 

para lhe impor sossego”33 (MARTÍNEZ, 2009, p. 19) – intermedia a narração dedicada ao 

“Bruxo”, contemplando aspectos da aparência do ex-presidente ao despertar: “a pele do 

General estava úmida, porém havia uma estranha qualidade no suor, como se pertencesse a 

outro corpo e ficasse ali desorientado”34 (MARTÍNEZ, 2009, p. 19). Na sequência, a voz de 

                                                           
32 No texto fonte: “‘Yo estaba en el dormitorio cuando el General despertó sobresaltado. Me había 

quedado montando guardia junto a la cama, como todas las noches, con la punta de los dedos en 

estado de alerta. Los males que enviaba el enemigo se asomaban por la ventana y por los 

respiraderos del cielo raso. Bastaba un ademán de mis dedos para obligarlos a macharse. Siempre 

actué como un pararrayos contra los males que el General tiene adentro de los sueños’” 

(MARTÍNEZ, 2009, p. 19). 
33 No texto fonte: “Dijo que lo había tocado, para imponerle sosiego:” (MARTÍNEZ, 2009, p. 19). 
34 No texto fonte: “la piel del General estaba húmeda, pero había una extraña calidad en el sudor, 

como si perteneciera a otro cuerpo y se hubiera quedado allí por desorientación” (MARTÍNEZ, 

2009, p. 19). 
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López, feito narrador-personagem, mas sob rigoroso controle da instância narrativa, é 

subsumida pelo discurso indireto: 

 

Descobriu em seu peito a praga de manchinhas pálidas que costumavam 

brotar nas épocas de tristeza mais profunda, quando o General sentia que 

todos o abandonaram e que também ele próprio acabaria por abandonar-

se. Viu o movimento reflexo com que ligou a rádio para escutar o 

informativo das sete, e o desencanto com que havia apagado ao dar-se 

conta de que eram apenas três da manhã (MARTÍNEZ, 2009, p. 19)35. 

 

A recorrência ao verbo “dizer”, agora entre parênteses, marca de forma mais 

acentuada as diferentes vozes: “Havia imaginado (disse) que ele voltaria a queixar-se de 

ardências na bexiga, da umidade que lhe gelava as articulações, da pequena dor deixada em 

algum lugar na uretra pela sonda que acabavam de lhe retirar”36 (MARTÍNEZ, 2009, p. 20). A 

instância narrativa continua a se valer do discurso indireto para dar conta da sondagem que 

López faz ao organismo de Perón: “[...] disse que havia levado o olhar aos filtros dos rins, que 

havia medido a densidade do vento nos alvéolos pulmonares, que havia acompanhado a 

corrente sanguínea durante um longo trecho para ouvir sua velocidade e sua cadência. Não 

havia encontrado sinais de turbação”37 (MARTÍNEZ, 2009, p. 20).  Nesse instante, a narração 

justaposta do secretário e do narrador se acresce da breve fala de Perón, destacada 

graficamente no texto: “Não havia encontrado sinais de turbação. Pensou então que o General 

faria como sempre, um gesto de afastamento antes de voltar o rosto para a parede: vá dormir 

López. Porém não foi assim [...]”38 (MARTÍNEZ, 2009, p.20). A reiteração do verbo (“Dijo” 

e “así dijo”) indica a reorganização discursiva e talvez a descrença do narrador ao secretário. 

Esse anuncia indiretamente, não sem antes oferecer interpretação prévia, que o ex-presidente 

contaria o sonho: 

                                                           
35 No texto fonte: “Descubrió en su pecho la plaga de manchitas pálidas que solían brotar en las 

épocas de tristeza más honda, cuando el General sentía que todos lo abandonaban y que también él 

mismo acabaría por abandonarse. Vio el movimiento reflejo con que encendió la radio para escuchar 

el informativo de las siete, y el desencanto con que la había apagado al advertir que eran apenas las 

tres” (MARTÍNEZ, 2009, p. 19).  
36 No texto fonte: “Había imaginado (dijo) que él volvería a quejarse de ardores en la vejiga, de la 

humedad que le enfriaba las articulaciones, de la pequeña llaga dejada en algún rincón de la uretra 

por la sonda que acababan de retirarle” (MARTÍNEZ, 2009, p. 20). 
37 No texto fonte: “[...] dijo que había llevado la mirada hacia los filtros de los riñones, que había 

medido la densidad del viento en los alvéolos pulmonares, que había acompañado a la corriente 

sanguínea durante un largo trecho, para oír su velocidad y su cadencia. No había encontrado señales 

de turbación” (MARTÍNEZ, 2009, p. 20). 
38 No texto fonte: “No había encontrado señales de turbación. Pensó entonces que el General haría 

como siempre, un ademán de apartamento antes de volver la cara hacia la pared: Váyase a dormir, 

López. Pero no fue así [...]” (MARTÍNEZ, 2009, p. 20).  
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Viu-o incorporar-se na cama com lentidão como se temesse ser extinto 

pelo movimento, dissimulando o emagrecimento da face com um sorriso 

tão falso que parecida esculpido sobre a carne viva. Só ao fim de um 

instante soltou a voz. Disse que poucas vezes a havia ouvido sair tão 

tenuemente, e ainda não sabia se era porque os medos do sonho haviam 

tardado em retirar-se da voz ou porque o General, inseguro de suas 

forças, queria mantê-la em um lugar descansando. Confiou-lhe (assim 

disse) que havia sonhado um sonho de morte tão alheio a todos os sonhos 

de vida que só ele, López Rega, com seu conhecimento dos astros e o 

instinto de que estava dotado para ler os desígnos da noite, saberia 

decifrar sem equívocos. A declaração do General lhe surpreendeu (assim 

disse) porque não acreditou que em um corpo com tão avançada 

mortalidade como o seu pudesse haver lugar para os sonhos 

(MARTÍNEZ, 2009, p. 20, grifos nossos)39.   

 

Assim, o narrador principal do texto reorganiza, por obra do autor-criador, o discurso 

do sui generis braço direito de Perón, personagem transformada em narrador-personagem, da 

mesma forma que o sujeito histórico no qual se fundamenta, a transitar da função de 

mordomo para o cargo de ministro de Estado. O sonho do General é narrado entre aspas e, 

dentro dele, suas falas aparecem grifadas quando expressam a voz de um eu que enxerga a si 

mesmo: 

‘Me vi suspenso no ar’ – havia contado o General –, mas não temia cair. 

Arrancava das árvores umas frutas granuladas que não tinham gosto nada. 

Os pássaros me feriam com os bicos e as garras, porém quando se 

afastavam de mim dava-me conta de que eram eles e não eu que vertiam 

sangue. No fundo de uma cratera vulcânica Isabel cavava a cova onde me 

enterrariam. Vi que Paladino, na borda da cratera, devorava uma das 

minhas pernas. Eu sentia minhas duas pernas intactas no ar, e no entanto, 

sabia que aquela outra perna era também meu corpo. Vi Vandor 

recompor suas cinzas e ocupar, com os ossos vestidos de uniforme, uma 

poltrona que deveria ser o presidente. Todos vocês falavam do meu 

enterro em um dialeto que eu desconhecia, ainda que me desse conta pela 

entonação do significado das palavras. Prontamente, também estive em 

terra. Melhor dito, esteve em terra a consciência de que era eu, porque 

meu corpo era de outro. Olhei para cima e vi que um homem muito triste 

flutuava no ar. Quem é?, perguntei assustado. Ninguém pode ajudá-lo a 

descer? Alguém (me parece que era você, López), respondeu: É o pobre 

                                                           
39 No texto fonte: “Lo vio incorporarse en la cama con lentitud como si temiera ser deshojado por el 

movimiento, disimulando la demacración de la cara con una sonrisa tan falsa que parecía tallada 

sobre la carne viva. Sólo al cabo de un rato soltó la voz. Dijo que pocas veces la había oído salir tan 

tenuemente, y aún no sabía si era porque los miedos del sueño habían tardado en retirarse de la voz o 

porque el General, inseguro de sus fuerzas, quería mantenerla en un sitio descansado. Le confió (así 

dijo) que había soñado un sueño de muerte tan ajeno a todos los sueños de vida que sólo él, López 

Rega, con su conocimiento de los astros y el instinto de que estaba dotado para leer los designios de 

la noche, sabría descifrar sin equivocaciones. La declaración del General le sorprendió (así dijo) 

porque no creía que en un cuerpo con tan avanzada mortalidad como el suyo pudiera haber lugar 

para los sueños” (MARTÍNEZ, 2009, p. 20, grifos nossos). 
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Perón, e não vale a pena descê-lo porque está morto. Nesse momento, 

despertei’ (MARTÍNEZ, 2009, p. 21)40. 

 

 

Em seguida, o narrador retoma o discurso indireto centrado em López ao contar que 

esse foi à cozinha preparar chá para o General e o via reproduzir em um caderno as palavras 

de sua mulher, Isabel, do sindicalista peronista Augusto Timoteo Vandor, assassinado em 

1969, e de Jorge Daniel Paladino, representante político de Perón na Argentina entre 1969 e 

1971, em um dialeto que não parecia humano. Perón registrava também elementos do sonho 

que o deixaram intrigados, bem como detalhes de cada um dos personagens biográficos que 

foram citados em seus sonhos: 

 

Ao voltar com as xícaras, havia encontrado o General anotando em seu 

caderno de cabeceira alguns detalhes que de repente lhe pareciam 

imprescindíveis: a fulguração de um diamante nas mãos de Isabel, os 

cachos de fogo que fluíam da cabeça de Paladino e, sobretudo, as feridas 

que correspondiam a seu corpo mas que no entanto apareciam sobre  o 

corpo dos pássaros. O que você pode ver, López?, havia lhe perguntado. 

São agouros bons ou maus? (MARTÍNEZ, 2009, p. 21-22)41. 
 

 O recurso de inserir as falas de Perón no texto parece ampliado no momento em que o 

discurso indireto é reduzido para acolher o discurso direto de forma menos difusa, e sem 

marcação entre aspas ou com grifos, mas agora com travessões, no seguinte diálogo entre o 

ex-presidente e seu braço direito: 

 

                                                           
40 No texto fonte: “‘Me vi suspendido en el aire’ – había contado el General –, pero no temía caer. 

Arrancaba de los árboles unas frutas de polvo que no sabían a nada. Los pájaros me herían con los 

picos y las garras, pero cuando se apartaban de mí advertía que eran ellos y no los que pendían 

sangre. En el fondo de un cráter volcánico Isabel cavaba la fosa donde me enterrarían. Vi que 

Paladino, en el borde del cráter, devoraba una de mis piernas. Yo sentía mis dos piernas intactas en 

el aire, y sin embargo sabía que aquella otra pierna era también mi cuero. Vi a Vandor recomponer 

sus cenizas y ocupar, con los huesos vestidos de uniforme, un sillón que debía ser del presidente. 

Todos ustedes hablaban de mi entierro en un dialecto que yo desconocía, aunque me daba cuenta por 

la entonación del significado de las palabras. De pronto, también yo estuve en tierra. Más bien dicho, 

estuvo en tierra la conciencia de que era yo, porque mi cuerpo era de otro. Miré hacia arriba y vi que 

un hombre muy triste flotaba en el aire. ¿Quién es?, pregunté asustado. ¿Nadie puede ayudarlo a 

bajar? Alguien (me parece que era usted, López) respondió: Es el pobre Perón, y no vale la pena 

bajarlo porque está muerto. En este momento desperté’ ” (MARTÍNEZ, 2009, p. 21).   
41 No texto fonte: “Al volver con las tazas, había encontrado el General anotando en su cuaderno de 

cabecera algunos pormenores que de pronto le parecían imprescindibles: la fulguración de un 

diamante en las manos de Isabel, los tirabuzones de fuego que fluían de la cabeza de Paladino y, 

sobre todo, las heridas que correspondían a su cuerpo pero que sin embargo aparecían sobre el 

cuerpo de los pájaros. ¿Qué puede ver usted, López?, le había preguntado. ¿Son augurios buenos o 

malos?” (MARTÍNEZ, 2009, p. 21-22). 
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Disse que ele, López Rega, havia repetido o sonho em voz alta para 

verificar se o movimento dos pássaros estava influenciado pelos 

movimentos do céu. Depois de cada frase, havia esperado a aprovação do 

General. Assim foi, López, dessa maneira. 

– Recorda se em algum momento do sonho ouviu dizer que o rio cabe no 

oceano? – havia perguntado o secretário.  

– Não. Só estavam falando da minha morte. 

– E quando voava, alguém lhe disse que se situava no centro mas que 

caminhava pela encosta? 

– Ninguém – havia respondido o General – O dialeto que vocês falavam 

estava feito de sentimentos e não de palavras. 

– Então o sonho não quer dizer nada – havia interpretado López – 

Qualquer desses duas frases poderia ser um aviso de que o senhor estava 

em perigo. Mas como ninguém as pronunciou, os signos da morte, do 

vulcão e do ar foram se anulando mutuamente (MARTÍNEZ, 2009, p. 

22)42. 

 

 

Ao encerrar a narração sobre o sonho do General, Martínez (2009, p. 22) recorre outra 

vez ao discurso indireto: “Disse que havia retirado um dos doiss travesseiros do General, para 

ajudá-lo a relaxar. Antes de apagar a luz, impôs-lhe as mãos sobre os olhos, levando-o 

lentamente a um nada pelo qual não passavam os sonhos nem as turbulências do pensamento” 

(p. 22)43. Nessa passagem, a voz de Martínez revestido de narrador-personagem toma vulto 

dentro da narrativa. 

Em relação às vozes sociais representadas por Perón, López e Martínez, temos: a) a 

voz de um presidente, que assume uma posição de líder e mito político por vasto tempo, 

enfeixando as expectativas de um grande pacto social; b) a de um secretário dado a segredos e 

esoterismos, que tece, através de suas relações, seu domínio e sua influência sobre o 

presidente, inclinando seu terceiro e breve governo à extrema direita; c) a do jornalista, 

responsável por externar à humanidade segredos nunca revelados, através de seu olhar 

                                                           
42 No texto fonte: “Dijo que él, López Rega, había repetido el sueño en voz alta para verificar si el 

movimiento de los personajes estaba influido por los movimientos del cielo. Luego de cada frase, 

había esperado la aprobación del General. Así fue López, de esa manera 

– ¿Recuerda si en algún momento del sueño oyó decir que el río cabe en el océano? – había 

preguntado el Secretario. 

– No. Sólo estaban hablando de mi muerte. 

– Y cuando volaba, ¿nadie le dijo que se situara en el centro pero que caminara por el costado? 

– Nadie – había respondido el General – El dialecto que ustedes hablaban estaba hecho de 

sentimientos pero no de palabras. 

– Entonces el sueño no quiere decir nada – había interpretado López –. Cualquiera de esas dos frases 

hubiera ser un aviso de que usted estaba en peligro. Pero como nadie las pronunció, los signos de la 

muerte, del volcán y del aire se fueron anulando mutuamente” (MARTÍNEZ, 2009, p. 22). 
43 No texto fonte: “Dijo que había retirado de una de las dos almohadas del General, para ayudarlo a 

relajarse. Antes de apagar la luz, le había impuesto la mano sobre los ojos, llevándolo lentamente 

hacia una nada por la que no pasaban los sueños ni las turbulencias del pensamiento” (MARTÍNEZ, 

2009, p. 22). 
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investigativo, que tenta balizar a avaliação do Peronismo para além dos binarismos. Perón 

suscita, através da descrição de seu sonho, as vozes de: d) Isabel, Vandor e Paladino.  

Isabel (que na verdade, se chamava Maria Estela Martínez) foi a terceira esposa de 

Perón e também vice-presidente, sendo a primeira mulher a se tornar presidente nas Américas 

e a primeira a comandar uma República no mundo, tendo conquistado esse feito em 1974 pelo 

Partido Justicialista, após a morte de Perón no mesmo ano. Isabel e López tinham uma relação 

muito próxima, o que possibilitava ao “Bruxo” exercer seus domínios também sobre ela, 

semelhantemente ao que fazia com o General. Vandor, por sua vez, foi um líder sindical que 

morreu no fim da década de 1960, acusado de traição por propor um Peronismo sem Perón, 

durante o exílio do casal na Espanha. Paladino foi delegado pessoal do ex presidente 

argentino, no mesmo período em que ele esteve exilado, sendo um dos mais importantes 

nomes da corrente Justicialista que apoiava o seu retorno ao poder.  Mais uma vez, é 

essa afirmação de vozes dentro da narrativa que possibilita a representação do plurilinguismo 

como dinâmica inerente à condição literária. 

Em “El triste peregrinaje hacia el Congreso” (MARTÍNEZ, 2006, p. 159-162), 

podemos ver em vários fragmentos que o autor-criador representa a voz de suas personagens 

não só como mera transmissão do discurso de outrem, evidenciando posicionamentos 

ideológicos bem definidos. Como sabemos, essa narrativa trata da peregrinação de cidadãos 

argentinos com o objetivo de chorar e dar o último adeus a Perón após sua morte. 

No que tange à transposição de vozes, o jornalista por hora as transmitiu diretamente 

e, em outros momentos, as representa a partir de seu próprio discurso, como ocorre ao narrar o 

diálogo com o velho que, sentado sobre folhas de jornais, nas proximidades do velório de 

Perón, responde ao cronista responsabilizado pela reportagem, que afigura o autor-pessoa:  

“[...] Desculpe-me – respondeu o homem, sem levantar o olhar do chão –. Não tenho espírito 

para andar em conversações” (p. 159)44. Encontramos o mesmo papel de agente narrativo, a 

separar entra aspas uma voz que já não é a sua, nesta citação: “As mulheres disseram quase o 

mesmo: que haviam chegado ao amanhecer, de Guernica, e que não falariam, ‘para que, já 

não são palavras o que nos faz falta’” (p. 159)45. 

  Nesses atos estéticos, há um jogo de deslocamentos das línguas sociais, entendido 

como heteroglossia/dialogismo (múltiplas e heterogêneas línguas sociais - compósitos verbo-

                                                           
44 No texto fonte: “[...] Discúlpeme – respondió el hombre, sin levantar la mirada del suelo –. No 

tengo espíritu para andar en conversaciones” (MARTÍNEZ, 2006, p. 159). 
45 No texto fonte: “Las mujeres dijeron casi lo mismo: que habían llegado al amanecer, desde 

Guernica, y que no hablarían, ‘para qué, ya no son palabras lo que nos hace falta’ ” (MARTÍNEZ, 

2006, p. 159).  
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axiológicos). O autor-criador, tido como “voz segunda”, dentro do todo estético, possibilita a 

afirmação de vozes outras que abrem espaço para o social. Ainda com base nessa narrativa, 

não só a voz tem importância, mas também o silêncio que, para o autor, introduz grande 

significação no entendimento do processo pelo qual uma parte do povo argentino passava no 

dia em que Perón morreu: “Todos os homens sabem que o silêncio pode ser ouvido quando se 

avizinha ou quando acaba de evaporá-se. Ontem, em Buenos Aires, a consciência do silêncio 

foi tanta que persistiu durante o dia inteiro” (MARTÍNEZ, 2006, p. 159)46. 

Nessa mesma narrativa, percebemos a presença de diversas vozes sociais, sendo elas: a 

do jornalista (responsável pela matéria), a do velho enlutado, das mulheres silenciosas e a dos 

jovens exaltados e inconformados com a morte do General. O plurilinguismo se mostra a 

partir não só da inserção de outras vozes dentro do próprio texto (plurivocidade), mas de seu 

reconhecimento enquanto vozes sociais. Há, portanto, o trabalho do autor-criador no 

compartilhamento entre a voz do narrador principal e a de um dos muchachos, que lia em voz 

alta: “Antes se dizia ‘Temos que educar ao soberano’ e todo o mundo lhe dava vinho e 

pasteis. Nós dizemos agora: ‘Temos que elevar a cultura do povo’, e nos colocamos a 

trabalhar para fazê-lo” (2006, p. 160)47. 

O principal recurso utilizado pelo autor-criador para a representação literária das 

outras vozes em seu texto é a utilização das aspas. O próprio garoto, que lê em voz alta, utiliza 

esse mesmo recurso para representar, através da leitura, vozes que, não sendo exclusivamente 

suas, pertencem: 1) ao povo, a uma máxima que circulava em período histórico anterior (“é 

preciso educar o soberano”); 2) a um “nós” coletivo (“é preciso elevar a cultura do povo”). O 

mesmo procedimento pode ser percebido no momento em que o autor narra o encontro do 

jornalista com os peregrinos: 

 
Duas raças de peregrinos confluíram ontem nos arredores do Congresso: a 

dos que simplesmente queriam estar ali, ‘para que ao General não lhe falte 

nossa companhia’, e a dos que estavam dispostos a não ir embora sem vê-

lo, ‘ainda que tenhamos que dormir aqui uma semana inteira’ 

(MARTÍNEZ, 2006, p.160)48.  

                                                           
46 No texto fonte: “Todos los hombres saben que el silencio sólo puede ser oído cuando se avecina o 

cuando acaba de evaporarse. Ayer, en Buenos Aires, la consistencia del silencio fue tanta que 

persistió durante el día entero” (MARTÍNEZ, 2006, p. 159).  
47 No texto fonte: “Antes se decía ‘Hay que educar al soberano’ y todo el mundo le daba vino y 

empanadas. nosostros decimos ahora: ‘Hay que elevar la cultura del pueblo’, y nos ponemos a 

trabajar para hacerlo” (MARTÍNEZ, 2006, p. 160).  
48 No texto fonte: “Dos razas de peregrinos confluyeron ayer en los alrededores del Congreso: la de 

los que simplemente querían estar allí, ‘para que el General no le falte nuestra compañía’, y la de los 

que estaban dispuestos a no marcharse sin verlo, ‘aunque tengamos que dormir aquí una semana 

entera’ ” (MARTÍNEZ, 2006, p.160). 
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 Martínez dá conta de personagens biográficas secundárias, que emergem como vozes 

quase anônimas, que vão sendo mostradas ao longo da narrativa. É o caso daqueles que 

encontraram em Perón o pai que lhes faltava: “e por isso o que o senhor vê aqui não é só um 

povo, mas sim uma fila de órfãos” (MARTÍNEZ, 2006, p. 161).49 O autor não nomeia 

determinadas personagens, como o velho, as mulheres, os peregrinos e o moço. No entanto, 

refere-se a Baldomero (vendedor de ferros-velhos de 71 anos), como um daqueles “que 

estavam dispostos a não ir embora sem ver” Perón morto. O autor-criador cita integralmente a 

fala do idoso, utilizando mais uma vez as aspas como recurso: “antes que clareasse tomei um 

ônibus e rumei para o Congresso”50 Também quando a personagem afirma que: “Quis Perón 

não por mim mas pelo bem que nos fazia, e agora não me vou sem vê-lo; aqui me postarei na 

fila até que eu possa dizer que lhe colocaremos o ombro para que não se desfaça o que fez” 

(2006, p. 160)51. São perceptíveis as marcas do autor-criador na organização do discurso.  

Na narrativa, são também representados Gómez e Roldán, dois amigos que vieram de 

Banfield e Avellaneda, subúrbios da grande Buenos Aires. Tanto esses quanto Baldomero 

assumem o caráter de personagens biográficas secundárias, marcando a presença dos 

“descamisados” ao velório do presidente. A voz dos suburbanos aparece primeiramente como 

unificada numa só, quando creem que não precisariam entrar ao recinto, basta: “que o general 

veja de cima que o estamos acompanhando” (MARTÍNEZ, 2006, p. 161)52. Após isso, as 

mesmas vozes aparecem já separadas, porém a de Roldán surge primeiro em virtude da 

explicação de seu nome: “porque Roldán é na verdade Roldani, um erro do Registro Civil, 

como acontece a muitos” (p. 161)53. O primeiro deles é de origem espanhola e o outro, 

italiana; ambos seguiram viagem ao Monumento a los Dos Congresos a fim de que Perón 

pudesse ver que eles não o abandonaram.   

A presença de Gómez e Roldán nessa passagem evidencia também a voz dos 

imigrantes, que, advindos da Europa no século XIX e começo do século XX, povoaram o solo 

argentino a fim de transmitir aos nativos os “bons costumes europeus”, dentre eles, o senso de 

                                                           
49 No texto fonte: “y por eso lo que usted ve aqui no es sólo un pueblo sino más bien una fila de 

huérfanos” (MARTÍNEZ, 2006, p. 161). 
50 No texto fonte: “antes de que aclarara tomé un coletivo y rumbié para el Congreso” (2006, p. 160). 
51 No texto fonte: “Quise a Perón no por mí sino por el bien que nos hacía, y ahora no me voy sin 

verlo; aquí me plantaré en la fila hasta que pueda decirle que le pondremos el hombro para que no se 

deshaga lo que hizo” (2006, p. 160). 
52 No texto fonte: “que el general vea desde arriba que lo estamos acompañando” (MARTÍNEZ, 

2006, p. 161) 
53 No texto fonte: “por qué el Roldán es en verdad Roldáni, un error del Registro Civil, como nos pasa 

a tantos”  (p. 161). 
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obediência, tal como desejou Alberdi (principal responsável pelo processo de imigração 

argentina). Resquícios do processo imigratório acabaram por gerar uma massa de 

descendentes dos primeiros imigrantes europeus que lá chegaram, que já não achava mais 

espaço nas políticas para o campo e repovoou as cidades, ocupando os seus subúrbios e 

bairros mais pobres. As medidas populistas do governo Perón atingiram as camadas menos 

abastadas da população, incluindo principalmente a classe trabalhadora, grande parte dela, 

formada por esses imigrantes.  

No mesmo parágrafo, o narrador se reporta a uma fala que não sabemos ao certo quem 

a pronunciou, no entanto, a mesma está evidenciada de forma direta: “Creem-se, por isso, 

representantes cabais desta Argentina com muitas caras à qual Perón lhe infundiu por fim, ‘a 

personalidade verdadeira’” (MARTÍNEZ, 2006, p. 161)54.  Mais adiante, Gómez, que não tira 

os olhos da cúpula, afirma: “Estamos sofrendo agora – disse, como se refletisse em voz alta – 

e, não há de nos vir mal o sofrimento” (p. 161)55. O narrador segue evidenciando as vozes dos 

amigos por meio do discurso direto. Roldán é novamente evocado na narrativa: 

 

O pior inimigo de Perón – segue Roldán – foi a vida fácil que tivemos, o 

sentimento de abundância a que fomos nos acostumando. De nada valia a 

Perón pedir que lutássemos mais e mais para levar o país adiante. Nós 

sempre andávamos no mesmo, queixando-nos. Só agora vamos valorizar o 

que ele nos dava (MARTÍNEZ, 2006, p. 161-162)56. 

 

Perón continua a ocupar o papel de personagem principal dessa narrativa, sendo 

evocado pelo jornalista e pelas personagens secundárias. Ao fim da narração, ouve-se um 

grito, visceral e lastimoso, que se propaga em meio ao silêncio dos caminhantes: “¡Perooón!” 

(MARTÍNEZ, 2006, p. 162). Tal voz não é atribuída a nenhum dos personagens referenciados 

na narração, mas ao povo unido por ela, a formar um conjunto que à primeira vista pode 

parecer homogêneo. Vale ressaltar que o peronismo na Argentina estava dividido entre 

correntes distintas na década de 1970, porém, o elo comum que os movia era o apelo ao 

retorno de Perón. Entre esses, estavam os grupos guerrilheiros que enfrentavam as forças 

                                                           
54 No texto fonte: “Se creen, por eso, representantes cabales de esta Argentina con muchas caras a la 

que Perón le infundió por fin, ‘la personalidad verdadera’ ” (MARTÍNEZ, 2006, p. 161). 
55 No texto fonte: “Estamos sufriendo ahora – dice, como si reflexionara en voz alta –, y no ha de 

venirmos mal el sufrimiento” (2006, p. 161).  
56 No texto fonte: “El peor inimigo de Perón –sigue Roldán– fue la vida fácil que tuvimos, el 

sentimento de abundancia a que nos fuimos acostumbrando. De nada le valía a Perón pedir que 

lucháramos más y más para sacar adelante el país. Nosotros siempre andábamos en lo mismo, 

quejándonos. Sólo ahora vamos a valorar lo que él nos daba” (MARTÍNEZ, 2006, p. 161-162). 
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ditatoriais: Los Montoneros, Resistencia Peronista, Grupo Combativo de Taco Ralo, Ejército 

Revolucionario del Pueblo e Ejército Guerrillero del Pueblo. 

A proximidade de Tomás Eloy Martínez com os fatos narrados é inegável, já que parte 

de sua história de vida se funde à do período histórico evidenciado em suas obras.  No 

prólogo de Lugar común la muerte (2009),  o autor afirma que os feitos mostrados são 

também frutos de suas vivências: “Esses passados reaparecem agora intactos nesses exercícios 

de escrita onde mesclei pela primeira vez as águas da literatura e do jornalismo” (2009, p. 

13).57 Embora os textos analisados possuam uma relação muito próxima com a realidade, o 

jornalista acrescenta certos desvios à perspectiva centrada no universo do real.  Essa forma de 

narrar insere sua interpretação das molduras contextuais para além da realidade mesma, em 

direção a uma realidade outra, que não pode ser descartada. 

Segundo ele, avançar à frente das convenções da verossimilhança permitiu-lhe advertir 

que ao lado dessa fronteira há uma linguagem da imaginação que é igualmente verdadeira. Há 

três décadas atrás os jogos com a ficção eram inusuais. Hoje já são um lugar comum. Um 

exemplo disso são “Perón sueña con la muerte” (2009, p. 19-26) e “El triste peregrinaje 

hacia al Congreso” (2006, p. 159-162) em que narra aspectos da vida e morte de Perón. Essas 

narrativas mostram facetas distintas do General. Na primeira, ele assume uma posição de 

fragilidade, não se parecendo em nada com a figura de político influente que dominou a 

Argentina e que conquistou o carinho e idolatria dos segmentos mais populares. Na segunda, 

mesmo estando morto, o Perón que é suscitado assume a identidade de um homem cujo 

destino se cruzou com o de todo um povo. Não é mais o Perón que, enquanto que na 

iminência da morte, se mostrava dominado pela influência de seu secretário. 

Nos textos das duas coletâneas que analisamos, o escritor argentino busca evidenciar 

passagens da vida de personalidades históricas talvez imperceptíveis para outros. Em Lugar 

común la muerte (2009), dirige seu foco especialmente a escritores, filósofos e políticos, na 

proximidade da morte, como observamos na narrativa “Perón sueña con la muerte” (p. 19-

26). As personagens biográficas e seus feitos parecem tornar-se mais críveis quando saem da 

esfera histórica e ingressam nas coordenadas da literatura, mediadas pela biodiagramação 

literária do autor-criador, na qual sobressai o dialogismo assinalado pelo pluriestilismo, pela 

plurivocalidade e pelo plurilinguismo.  

                                                           
57 No texto fonte: “Esos pasados reaparecen ahora intactos en estos ejercicios donde mezclé por 

primera vez las aguas de la literatura y del periodismo” (MARTÍNEZ, 2009, p. 13) 
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O poeta e ensaísta Décio Pignatari (1997, p. 14) acresce que o conjunto de 

biografemas forma o que ele chama de biodiagramação. Dessa forma, não é possível conceber 

o conjunto de uma vida sem que passemos primeiramente pelos subsignos formantes, 

metonímicos, que são os biografemas.  Sendo assim, o percurso normal e normativo é o que 

conduz o biografema, ou a montagem desses para o biodiagrama. Não há como negar que essa 

outra realidade interfere significativamente no que possamos ter conhecido anteriormente a 

respeito delas, o que justifica o título deste capítulo da presente dissertação, inspirado no 

capítulo “La otra realidad” (p. 351-408) da outra coletânea de sua autoria aqui estudada, La 

otra realidad: antología (MARTÍNEZ, 2006).  
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4. EM BUSCA DE CONCEITO PARA UMA ESCRITA INCERTA  

 

Na obra de Tomás Eloy Martínez, a relação com a realidade se faz perceptível, embora 

não se configure do mesmo modo em todos os seus textos. No que tange a sua escrita 

jornalística, a familiaridade com a esfera literária empresta-lhe dimensão bastante subjetiva, 

mas nem por isso afastada da busca por uma, dentre outras possíveis verdades, num país por 

demais marcado por ficções que assumiram status de realidades traumáticas, como nos casos 

dos “desaparecidos” políticos dos anos 1960-1970. Ângulos inesperados e aspectos inusitados 

de personalidades históricas das mais diversas esferas, principalmente das artes, da literatura e 

da política, povoam sua coletânea La otra realidad: antología (2006) em meio a reflexões 

teóricas e recorrências da narrativa literária. 

Em “Periodismo y narración: desafíos para el siglo XXI” (2006, p. 232-245) Martínez 

discorre acerca desse ofício e do seu compromisso em levar a notícia a toda sorte de pessoas, 

reportando-se ainda à virada na forma de narrar, ocorrida num tempo em que milhares de 

colegas seus chegam às redações perguntando-se como farão para narrar o que todos já viram 

e ouviram, bombardeados que são pelo rádio, pela televisão e pela internet. O autor indaga 

sobre como seduzir, através da linguagem, esses que já experimentaram as complexidades de 

um fato real. A provável resposta residiria na forma como se narram os acontecimentos: 

 
Quase todos os días, os melhores jornais do mundo estão se liberando do velho 

colete que os obriga a dar a notícia obedecendo à ordem de responder nas 

primeiras linhas as seis perguntas clássicas ou – em inglês – as cinco; o que, quem, 

onde, quando, como e por que. Esta velha ordem estava associada, por sua vez, 

com um respeito sacramental pela pirâmide invertida, que foi imposta pelas 

agências informativas há um século (MARTÍNEZ, 2006, p. 234)58. 

 

 

Hoje, a maior norma que a escrita de notícias deve seguir é a dos diagramadores, 

porém, esses já entendem que um bom jornalista deve ocupar quantas páginas lhe forem 

necessárias. Enquanto o documento instaura uma verdade a princípio inquestionável, a escrita 

jornalística se utiliza da dúvida para confirmar ou às vezes refutar o que sinalizam as fontes. 

Nesse viés contemporâneo, interessa conhecer o indivíduo por trás da experiência 

evidenciada: “as notícias melhor contadas são aquelas que revelam, através da experiência de 

                                                           
58 No texto fonte: “Casi todos los días, los mejores diarios del mundo se están liberando del viejo 

corsé que obliga a dar noticia obedeciendo el mandato de responder en las primeras líneas a las seis 

preguntas clásicas o ─ en inglés ─ las cinco W: qué, quién, dónde, cuándo, cómo, y por qué. Este 

viejo mandato estaba asociado, a la vez, con un respecto sacramental por la pirámide invertida, que 

fue impuesta por las agencias informativas hace un siglo” (MARTÍNEZ, 2006, p. 234). 
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uma só pessoa, tudo o que se precisa saber”59. A opção pelos pontos de vista oferecidos por 

pessoas reais que tenham vivido os fatos históricos torna necessário investigar primeiramente 

“qual é a personagem paradigmático que poderia refletir, como um prisma, as luzes 

cambiantes da realidade” (MARTÍNEZ, 2006, p. 235)60. Qualquer mínimo desvio pode fazer 

com que o leitor perca a confiança que o jornalista demorou anos para construir: “antes, os 

jornalistas de alma sonhavam escrever ainda que fosse só um romance na vida; agora, os 

romancistas de alma sonham escrever uma reportagem ou uma crônica tão inesquecível 

quanto um romance” (MARTÍNEZ, 2006, p. 237)61.  

No juízo de Tomás Eloy Martínez (2006), escritores como Barbara Tuchman, Charles 

Dickens, Daniel Defoe, Giovanni Boccacio, Honoré de Balzac, Marcel Proust e Nicholas 

Nickleby demonstraram que a realidade não passa diante dos nossos olhos como natureza 

morta, mas sob a forma de relato no qual existe um diálogo com a vida, para além das 

estatísticas e dos discursos: “Dar uma noticia e contar uma história não são sentenças tão 

alheias como poderiam parecer à primeira vista. Pelo contrário: na maioria dos casos, são dois 

movimentos de uma mesma sinfonia. Os primeiros grandes narradores foram, também, 

grandes jornalistas” (2006, p. 238)62. O que buscamos evidenciar, a seguir, é como o fazer 

jornalístico e literário podem estar unidos quando o intuito é narrar uma vida, ou fragmentos 

dela, pois, essas esferas são faces de um mesmo dado, que é o ato de narrar. 

 

4.1 Jornalismo, biografia e narrativa ficcional 

A notícia não consegue abarcar a realidade em todas as suas dimensões.  Tampouco há 

passividade no ato de representar a realidade, mesmo em textos considerados mais factuais e 

com menor recorrência ao imaginário: “o jornalista não é um agente passivo que observa a 

realidade e a comunica; não é uma mera roldana de transmissão entre as fontes e o leitor mas, 

antes de tudo, uma voz através da qual se pode pensar a realidade, reconhecer as emoções e as 

                                                           
59 No texto fonte: “las noticias mejor contadas son aquéllas que revelan, a través de la experiencia de 

una sola persona, todo lo que hace falta saber” (MARTÍNEZ, 2006, p. 235). 
60 No texto fonte: “cuál es el personaje paradigmático que podía reflejar, como un prisma, las 

cambiantes luces de la realidad” (MARTÍNEZ, 2006, p. 235). 
61  No texto fonte: “antes, los periodistas de alma soñaban con escribir aunque sólo fuera una novela 

en la vida; ahora, los novelistas de alma sueñan con escribir un reportaje o una crónica tan 

inolvidables como una bella novela” (MARTÍNEZ, 2006, p. 237).  
62 No texto fonte: “Dar una noticia y contar una historia no son sentencias tan ajenas como podría 

parecer a primera vista. Por lo contrario: en la mayoría de los casos, son dos movimientos de una 

misma sinfonía. Los primeros grandes narradores fueron, también, grandes periodistas” 

(MARTÍNEZ, 2006, p. 238). 
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tensões secretas da realidade, entender o porquê e o para que e o como das coisas com o 

deslumbramento de quem as está vendo pela primeira vez” (MARTÍNEZ, 2006, p. 241)63. 

Por outro lado, o jornalista deve respeitar a informação precisa: “Cada vez que um 

jornalista joga lenha no fogo fátuo do escândalo está apagando, com cinzas o fogo genuíno da 

informação. O jornalismo não é um circo para exibir-se, mas um instrumento para pensar, 

para criar, para ajudar o homem em seu eterno combate por uma vida mais digna e menos injusta” 

(MARTÍNEZ, 2006, p. 237-238)64.  

Grande parte das biografias atuais é escrita por jornalistas que, segundo Felipe Pena, 

em Teoria da biografia sem fim (2004), embora finjam “[...] não sentir a dor de seu próprio 

fingimento” (p.15), reafirmam compromissos com o universo real, diferentemente dos poetas. 

Por sua vez, em “Periodismo y narración: desafíos para el siglo XXI” (p. 232-245), Martínez 

(2006) afirma que muitos deles não conseguem refletir acerca desses elementos; alguns, por 

falta de tempo e outros, por uma questão de formação. Sobre esses tópicos, assim se 

posicionam Juracy Saraiva, Cláudia Schemes e Denise Castilhos de Araújo (2011): “O 

desnudamento do fingir é, pois, o principal apanágio que distingue a biografia ou a 

autobiografia literária das biografias históricas e jornalísticas, uma vez que a presença da 

fantasia e o apelo à imaginação do leitor também nessas coexiste, não sendo possibilitado ao 

biografismo literário abstrair-se da estruturação de um processo de representação do real” (p. 

153). 

Conforme Pena (2004, p. 20), o relato biográfico mais tradicional tenta organizar os 

acontecimentos de uma vida em obediência a uma forma diacrônica, na “ilusão” de que essa 

estória tenha início, meio e fim, formando um conjunto coerente. Ao utilizar o termo ilusão, o 

autor refere-se a Pierre Bourdieu (2006) quando afirma, no texto “A ilusão biográfica”, que o 

biógrafo é cúmplice desse aspecto ilusório, pois tenta satisfazer a seu leitor, que espera dele 

uma “suposta” realidade. Entretanto, 

 

[...] o máximo que a biografia pode oferecer é uma reconstrução, um efeito de real. 

O biógrafo é o responsável pela criação artificial de sentido, já que tem interesse em 

                                                           
63 No texto fonte: “[...] el periodista no es un agente pasivo que observa a la realidad y la comunica; 

no es una mera polea de transmisión entre las fuentes y el lector sino, ante todo, una voz a través de 

la cual se puede pensar la realidad, reconocer las emociones y las tensiones secretas de la realidad, 

entender el por qué y el para qué y el cómo de las cosas con el deslumbramiento de quien las está 

viendo por primera vez” (MARTÍNEZ, 2006, p. 241). 
64 No texto fonte: “Cada vez que un periodista arroja leña en el fuego fatuo del escándalo está 

apagando con cenizas el fuego genuino de la información. El periodismo no es un circo para 

exhibirse, sino un instrumento para pensar, para crear, para ayudar al hombre en su eterno combate 

por una vida más digna y menos injusta” (MARTÍNEZ, 2006, p. 237-238). 
 



57 
 

aceitar a coerência da existência narrada, pois seu discurso baseia-se na preocupação 

de ‘tornar razoável, de extrair uma lógica ao mesmo tempo retrospectiva e 

prospectiva, uma consciência e uma constância, estabelecendo relações inteligíveis, 

como a do efeito à causa eficiente ou final’. Ao organizar a vida como uma estória 

linear, o biógrafo fornece uma razão de ser ao seu objeto e tranquiliza seu leitor, que 

se identifica no passeio pela ‘estrada percorrida’ (PENA, 2004, p. 20). 

 

 

A partir do momento em que a história de uma vida se associa a um caminho trilhado, 

parece facilitar a escrita, assim como sua recepção por parte do leitor, mas “a sedução vive de 

um modelo epistemológico anacrônico e não contempla as transformações na experiência 

espacial e temporal” (PENA, 2004, p. 20). Mesmo assim, ao confrontar variáveis 

autobiográficas e biográficas contemporâneas, Leonor Arfuch (2010) observa alguns eixos e 

tendências prioritários: “a subjetividade que os relatos punham em jogo vinha em geral 

‘atestada’ pela admissão do ‘eu’, pela insistência nas ‘vidas reais’, pela autenticidade das 

histórias na voz de seus protagonistas, seja na transmissão ao vivo das câmeras ou na 

inscrição da palavra gráfica, pela veracidade que o testemunho impunha ao terreno 

escorregadio da ficção” (PENA, 2004, p. 21). 

As atuais redes de conexões e relações submetem-se ao poder exercido pela mídia na 

regulação dos nossos atos e na reconfiguração da memória, portanto, não ficam tão longe da 

simplicidade, muitas vezes precária, das fórmulas narrativas midiáticas. Felipe Pena (2004) 

propõe a construção de um discurso biográfico que se coloque como alternativa ao modelo 

diacrônico com o qual estamos acostumados e que vem fazendo sucesso no mercado editorial, 

de modo que a simultaneidade possa substituir a noção de linearidade temporal: “No 

momento em que lembramos de algo, o que era passado torna-se narrativa e articula-se no 

presente, sendo portanto simultâneo a este presente. E o que seria futuro é apenas uma 

especulação, podendo ser articulado apenas no discurso, o que também o tornará presente” 

(PENA, 2004, p. 23). 

Tal operação consiste na reinterpretação do presente, ou seja, numa presentificação do 

tempo: 

 

O movimento é reciclável. O Ser apaga, mas, em seguida, inscreve-se de novo. A 

origem é sempre reinaugurada, até porque cada momento é único e não pode ser 

resgatado em seu exato teor. E se a memória não resgata a exatidão, o momento já 

será outro no instante do resgate, que passa a ser a parte mais importante desse 

processo. Nenhum sentido pode ser considerado como previamente constituído. 

Nada está pronto, tudo está sendo feito. O que nos interessa é o percurso, não a 

origem ou meta (PENA, 2004, p. 24). 
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 A historiografia, assim como o jornalismo, não reconstrói nem reconstitui a realidade, 

mas a reinterpreta. Grande parte do equívoco de se pensar que a história pode ser revivida 

começa nos juramentos feitos nas cerimônias de formatura dos novos jornalistas, em que 

assumem o compromisso com a verdade. As notícias veiculadas cotidianamente passam por 

reelaborações escritas e visuais, quando literalmente montadas nas ilhas de edições. Como 

discurso, a notícia também se povoa pelos diálogos firmados com outros acontecimentos, 

textos, e pelo posicionamento ideológico de quem escreve: “a mídia reconstrói o 

acontecimento na operação jornalística, mas, junto com ela, vende a crença de que a 

montagem não interfere na construção da realidade” (PENA, 2004, p. 49). 

Muitos jornalistas têm optado por percorrer os caminhos dos relatos biográficos, 

livros-reportagens, romances históricos e biografias propriamente ditas. Marcada pela 

hibridez de linguagens e gêneros, essa tendência contemporânea ganha os mercados editoriais 

de todo o mundo. Entretanto, resistem as tentativas de narrar o vivido através de uma 

trajetória sequencial, coerente e lógica. Outra ambiguidade do gênero biográfico consiste em 

que: 

 

[...] tanto pode ser um instrumento da pesquisa social quanto estabelecer, ao 

contrário, uma forma de evitá-la, pois o indivíduo, ao mesmo tempo em que tem 

limites claros e um número restrito de relações significativas, vivencia incontáveis 

aspectos que um historiador não conseguirá explorar na totalidade. Um terceiro 

aspecto problemático situa-se na percepção dos historiadores que podem imaginar os 

biografados como atores históricos que obedecem a um modelo de racionalidade 

anacrônico e limitado, o que, de fato, não acontece (SARAIVA; SCHEMES; 

ARAÚJO; 2011, p. 131). 

 

 A operação biográfica requer coragem para tocar nas feridas, defeitos e virtudes do 

biografado. As fontes e documentos sozinhos não dão conta de expressar a identidade de um 

sujeito, mas o biógrafo tem em suas mãos a montagem do quebra-cabeças, a fim de construir 

a subjetividade que a ele se evidencia. Essa construção, porém, não pode tomar como base 

uma temporalidade diacrônica, já que é impossível absorver todos os aspectos da vida e da 

identidade do sujeito biografado, por meio de uma narrativa sequencial e lógica: “A 

identidade biográfica acha-se confrontada com a travessia do tempo, e sofre nesse percurso 

alterações múltiplas que suscitam uma incessante alteração das linhas segundo ritmos não 

lineares, a partir de quebras temporais, de fenômenos tardios e de um futuro do passado que 

ultrapassa os limites biológicos da finitude da existência” (SARAIVA; SCHEMES; ARAÚJO 

2011, p. 134). 

Permitindo-se um recuo temporal ao século XVI no artigo “La Habana de Bernal 

Díaz: la memoria como transgresión” (p. 277-285), Martínez (2006) afirma que Bernal Díaz 
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del Castillo (1492-1584) se reapropria da colonização espanhola no México, refutando a 

Historia de la conquista de México, de Francisco Lópes de Gómara, preenchendo seus vazios, 

na Historia verdadera de la conquista de la Nueva España (1553-1575). Esse texto relataria 

uma Havana instável, movediça e insignificante, não mais existente à época em que o 

historiador o escreveu, quando era vista pelos historiadores como uma ínfima aldeia (Cf. 

MARTÍNEZ, 2006, p. 279). 

Diferentemente do que ocorre em “Perón sueña con la muerte” (2009, p. 19-26) e 

“Triste peregrinaje hacia el Congreso” (2006, p. 159-162), aqui não observamos a intrusão 

autobiográfica do escritor, a projeção do autor-pessoa como personagem fundida a uma 

instância narrativa. É Bernal Díaz quem, em meio a um processo assinalado pelos vaivéns 

entre sua memória, como partícipe dos fatos, e as estratégias de um narrador que realiza 

cuidadosa iluminação dos pormenores geográficos nas descrições espaciais, apresenta a 

cidade cubana, ao fim de sua Historia verdadera, como ponto crucial de uma parte da história 

do continente americano; lugar de passagem, mas também de transgressão e marginalidade, 

onde se fala especialmente do que acontece na capital, Santiago de Cuba. “As intrigas, os 

favoritismos, os informes enviados aos Reis se cozinham em Santiago ou em Trinidad. Em 

Havana, não se tocam esses instrumentos: eles só ressoam. A chegada de Cortés colocará fim 

a esse papel vicário” (MARTÍNEZ, 2006, p. 280)65.  

Na verdade, La Habana torna-se uma personagem difícil de se apreender, apesar das 

minúcias que a narrativa revela sobre a sua geografia física e da confiança assegurada por 

Bernal Díaz na primeira pessoa do singular, para que Martínez (2006) varie sua abordagem 

biografemática: “Digo que nenhum capitão e soldado passou a esta Nova Espanha três vezes 

seguidas, como eu; de maneira que sou o mais antigo descobridor e conquistador que houve e 

nem há na Nova Espanha” (p. 278)66. Esse eu autobiográfico corresponde ao autor-pessoa 

aqui fundido ao autor-criador de sua Historia verdadera, escrita que, além de funcionar como 

biografema, demonstra: “O autor se encontra no momento inseparável em que o conteúdo e a 

forma se fundem, e percebemo-lhe a presença acima de tudo na forma” (BAKHTIN, 1997, p. 

403).   

                                                           
65 No texto fonte: “Las intrigas, los favoritismos, los informes enviados a los Reyes se cocinan en 

Santiago o en Trinidad. En La Habana no se tocan esos instrumentos: sólo se los oye resonar. La 

llegada de Cortés pondrá fin a ese papel vicario” (MARTÍNEZ, 2006, p. 280).  
66 No texto fonte: Digo que ningún capitán y soldado pasó a esta Nueva España tres veces arreo, unas 

tras otras, como yo; por manera que soy el más antiguo descubridor y conquistador que ha habido ni 

hay en la Nueva España”  
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O historiador evidencia uma Havana morta para os pares, mas plena de sentidos numa 

escritura que não lhe toma a centralidade ocupada antes da conquista do México, quando não 

era um mero porto no horizonte, mas ponto de encontro e abastecimento. “Daí que ao resgatar 

essa imagem desvanecida pelo presente, Bernal reivindica não tanto a função histórica da 

Havana na conquista do México quanto suas infalibilidade como testemunha: ele sabe como 

tudo começou, ele esteve ali cada vez que a verdadeira história aconteceu” (MARTÍNEZ, 

2006, p. 280)67. No pacto firmado com o leitor, o fato de o autor-pessoa supostamente ter 

visto e vivido aquilo que é contado por seu narrador oferece garantia aos acontecimentos, 

ainda que esfume o necessário excedente de visão do autor-criador: “A clara identificação 

entre autor e narrador que há desde o começo mesmo do relato impõe um sutil movimento 

dessa estratégia. Uso a ideia de identificação no sentido que atribui Philippe Lejeune em Le 

Pacte autobiographique: eu vivi esta história, eu a estou narrando, esses acontecimentos me 

pertencem” (MARTÍNEZ, 2006, p. 277-278)68. 

Bernal Díaz desenvolve sua narrativa de modo a construir uma autorrepresentação, 

criando uma projeção de si mesmo, que ele põe em jogo na sua escritura, de modo semelhante 

ao que faz o pintor espanhol diego Velásquez em seu famoso quadro “Las Meninas”, de 1656, 

em que retratou membros da corte espanhola, mais precisamente da família de Felipe IV, rei 

da Espanha. Foucault (1999), em As palvras e as coisas, ao se reportar à obra prima 

mencionada, mostra não só a figura do próprio Velásquez representado na pintura, mas como 

o pintor tece um diálogo com seu expectador através do olhar: “os olhos do pintor captam-no, 

constrangem-no a entrar no quadro, designam-lhe um lugar ao mesmo tempo privilegiado e 

obrigatório, apropriam-se de sua luminosa e visível espécie e a projetam sobre a superfície 

inacessível da tela virada” (p. 21). 

No relato de Bernal, sua voz emergindo claramente do texto, atestando e dando 

veracidade aos fatos, não deixa de, assim como o pintor espanhol, estabelecer um vínculo 

entre autor-criador e leitor, sendo o primeiro não mais a figura autorrepresentada no quadro, 

mas na escritura. Há, dessa forma, um contrato firmado entre as duas instâncias, autor e leitor, 

estando elas a serviço de um diálogo maior entre temporalidades. A inflexão autobiográfica 

                                                           
67 No texto fonte: “De ahí que al rescatar Bernal esa imagen desvanecida por el presente, 

reivindica no tanto la función histórica de La Habana en la conquista de México cuanto su 

infalibilidad como testigo: él sabe cómo empezó todo, él estuvo allí cada vez que la verdadera 

historia sucedió” (MARTÍNEZ, 2006, p. 80). 
68 No texto fonte: “La clara identificación entre autor y narrador que hay desde el comienzo mismo 

del relato imponen un sutil movimiento de esa estrategia. Uso la idea de identificación en el sentido 

que le asigna Philippe Lejeune en Le Pacte autobiographique: yo viví esta historia, yo la estoy 

narrando, estos hechos me pertenecen” (MARTÍNEZ, 2006, p. 277-278).  
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recorre ao passado com a visão estruturadora do presente, coincidindo com os 

desenvolvimentos teóricos de Lejeune e Northrop Frye, citados por Martínez (2006) para 

autenticar sua ideia de que a escritura gera a significação de textos dessa espécie, bem como 

um encadeamento lógico dos fatos, que só pela memória não seria possível obter: “Na façanha 

narrada, omitem-se o desconcerto, os acasos e as desrazões da façanha vivida: como se a 

história tivesse respondido, passo a passo, a um plano perfeito” (p. 279-280)69. O cronista 

parece valer-se da forma biografemática, à maneira que procede Roland Barthes em Sade, 

Fourier, Loyola (1990), ao narrar o local por meio de detalhes significativos: “a aldeia é 

criadouro de porcos, armazém de toucinho e algodão; a medida do valor e da destreza de 

certos homens, na extensa enumeração com que termina o capítulo 23, está dada pelo cavalo 

que monta” (MARTÍNEZ, 2006, p. 280-281)70.  

A figura montada ao cavalo, tal como descreve Bernal em diversos momentos de sua 

narrativa, remonta ao mito do Centauro, que teve origens na Grécia Antiga. Homens da 

cintura para cima e cavalos da cintura para baixo, eram criaturas que viviam como selvagens, 

se alimentando de carne crua em montanhas e florestas. Estudos mostraram também que essa 

figura mítica também surge na mitologia asiática, originando-se a partir das gandarvas, que 

em sânscrito significa cavalos, seres híbridos dados às mulheres, vinhos e às adivinhações. 

O fato é que a figura do Centauro vem ultrapassando séculos e sendo incorporada em 

diversas culturas, sendo assim, é considerado um signo transcultural. Embora muito presente 

no imaginário europeu, é na América Latina que esse mito ganha outros contornos. Segundo 

Zilá Bernd (2007, p. 103), “desde que Cortés desembarcou no Golfo do México com seus 

cavaleiros, a relação homem-cavalo ganhou novas dimensões”. A autora evoca a voz de 

Brunel (1998), citado por D. Nouhaud, quando afirma que “desde que um primeiro espanhol 

desceu do cavalo, um índio teve o desejo de montar para tornar-se o que ele acabava de deixar 

de ser; e todo um continente mestiço, viu no homem-cavalo a imagem da glória, do poder, da 

revanche”. 

No Brasil, assim como na Argentina e Uruguai, a associação da figura do homem-

cavalo em textos literários se deu mais expressamente em regiões geográficas cujos autores 

tinham uma relação mais estreita com a cultura hispânica. É o caso do sul do país, em que a 

                                                           
69 No texto fonte: En la hazaña narrada se omiten el desconcierto, los azares y las desazones de la 

hazaña vivida: como si la historia hubiese respondido, paso a paso, a un plan perfecto” (MARTÍNEZ, 

2006, p. 279-280). 
70 No texto fonte: “la aldea es criadero de puercos, almacén de tocino y de algodón; la medida del 

valor y de la destreza de ciertos hombres, en la extensa enumeración con que termina el capítulo 23, 

está dada por el caballo que monta” (MARTÍNEZ, 2006, p. 280-281).  
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figura do gaúcho ganha destaque, de modo que não podemos dissocia-la da presença do 

cavalo: 

 

Nesse sentido, o centauro espelha um pouco o habitante do Mundo Novo, 

cujo signo da descoberta está em voga e em constante ressignificação, 

visitando não apenas a noção de compósito, mas certamente a do 

monstruoso, a aberração. Isso feito, circulam igualmente no imaginário tanto 

o desejo de pureza, do atávico, quanto o da diversidade, da hibridez. Sem 

anunciar um início ou um fim, nesse processo atuam todas as impressões ao 

mesmo tempo, resultado disso uma aporia, uma transculturalidade. É o que 

parece traduzir a figura do centauro (BERND, 2007, p. 108).  

 

No relato oferecido pelo conquistador Bernal Díaz, ainda que apenas a sua voz seja 

citada diretamente no artigo jornalístico em análise, sua escritura não prescinde de alguns 

sujeitos envolvidos na empresa colonizadora, mas há pouco do ser humano a guardar: “Os 

soldados são despidos de seu anonimato para que Bernal Díaz possa evocar o cavalo que 

montam: aquele ia em um que ‘não foi bom para coisas de guerra’, o outro é uma ‘égua 

machorra que corria pouco’. Do homem, há poucas marcas: o rastro da guerra que se avizinha 

se desloca até a montaria” (MARTÍNEZ, 2006, p. 81)71. A evocação de Bernal, cuja fala que 

destaca a importância do cavalo naquele contexto muitas vezes é marcada entre aspas, 

mantém diálogo permanente entre o seu escrito histórico e o texto de Martínez (2006): 

 

Quando não é assim, a sorte está selada pelo cavalo: o castanho zaino de 

Cortés ‘se lhe ’ morrerá em San Juan de Ulúa; o oveiro de Baena ‘não saiu 

bom para coisa nenhuma’. Há cavalos com mais de um dono; a égua alazã de 

Pedro de Alvarado e Hernán López de Ávila, ‘muito boa, de jogo e de 

carreira’, é tomada por fim por Alvarado, não se sabe se comprando-a ou por 

força; e o cavalo escuro a que chamam de Arriero, ‘um dos bons que 

passamos na Armada’, é compartilhado por Ortiz, o músico, e por um tal 

Bartolomeu García, ‘que costumava ter minas de ouro’. O que se sucede 

neste momento com os cavalos parece – salvo no caso de Cortés – mais 

memorável do que aquilo que sucede com os homens (p. 281)72. 
 

                                                           
71 No texto fonte: “Los soldados son desvestidos de su anonimato sólo para Bernal Díaz pueda evocar 

el caballo que montan: aquél iba en uno que ‘no fue bueno para cosa de guerra’, el otro es una 

‘yegua machorra que corría poco’. Del hombre hay pocas marcas: el rastro de la guerra que se 

avecina se desplaza hacia la montura” (MARTÍNEZ, 2006, p. 81). 
72 No texto fonte: “Cuando no es así, la suerte está sellada por el caballo: el castaño zaíno de Cortés 

‘se le’ morirá en San Juan de Ulúa; el overo de Baena ‘no salió bueno para cosa ninguna’. Hay 

caballos con más de un dueño: la yegua alazana de Pedro de Alvarado y Hernán López de Ávila, 

‘muy buena, de juego y de carrera’, es tomada al fin por Alvarado, no se sabe si comprándola o por 

fuerza; y el caballo oscuro al que llaman el Arriero, ‘uno de los buenos que pasamos en la Armada’, 

es compartido por Ortiz el músico y por un tal Bartolomé García, ‘que solía tener minas de oro’. Lo 

que se sucede en este momento con los caballos parece – salvo en el caso de Cortés – más memorable 

que lo que sucede con los hombres” (2006, p. 281). 
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O artigo jornalístico salienta um jogo especular em relação ao tempo dentro do escrito 

de Bernal Díaz, em passagem sobre a qual Martínez (2006) afirma que o historiador entreviu 

a última sorte dos soldados espanhóis, como quem entreabre uma porta e elucubra 

distraidamente acerca do que fazem ou dizem no futuro:  

 

Em algum momento o leitor viu chegar Francisco de Montejo, que ‘depois 

de ganhar o México foi adiantado governador de Yucatán’, ou o mordomo 

Cristóbal de Guzmán, a quem apressaré Guatemuz. Porém quando chega a 

hora de montar os cavalos, o destino dos homens de imobiliza; uma vertente 

nova se abre na história. Os soldados pertencem nesse ponto a um lugar sem 

tempo, ou melhor dito, navegam limitados ao tempo dos cavalos. Os cavalos 

saíram bons, ou corredores, ou bem agitados. Os homens, ao contrário, não 

têm atributos (2006, p. 281)73. 
 

 

Ao ser exposta pelo narrador do artigo em discurso direto, a voz do autor do relato 

histórico parece convocar a ele mesmo enquanto outra instância, quer dizer, como a 

personalidade histórica que teria vivido os fatos, sugerindo uma explicação: “ ‘não se podia 

achar cavalos nem negros (escravos) se não fosse a preço de ouro, e a esta causa não passaram 

mais cavalos, porque não havia nem de quem comprá-los’. Não é a causa única. Para Bernal 

Díaz, o cavalo é signo de movimento, de ação, de batalha, de fama” (MARTÍNEZ, 2006, p. 

282)74. Mais adiante, essa estratégia de transmissão de vozes torna-se evidente ao sair dos 

fatos narrados para uma ação testemunhada: “Depois que Cortés viu que na vila da Trindade 

não tínhamos o que entender, preparou a todos os soldados que ali haviam se juntado para 

irem em sua companhia [...] até A Havana...” (MARTÍNEZ, 2006, p. 28).75 

Dentre as personalidades históricas destacadas por Bernal Díaz, Cortés ganha maior 

proeminência, assim como acontece na historiografia oficial ibérica. Embora rememorado 

como “herói cavalheiresco”, possibilita notar algumas fragilidades, como as características de 

um ser vaidoso: 

                                                           
73 No texto fonte: “En algún momento el lector ha visto llegar a Francisco de Montejo, quien ‘después 

de ganado México fue adelantado gobernador de Yucatán’, o al mayordomo Cristóbal de Guzmán, a 

quien apresará Guatemuz. Pero cuando llega la hora de montar a los caballos, el destino de los 

hombres se inmoviliza: una vertiente nueva se abre en la historia. Los soldados pertenecen en ese 

punto a un lugar sin tiempo, o mejor dicho, navegan uncidos al tiempo de los caballos. Los caballos 

salieran buenos, o corredores, o bien revueltos. Los hombres, en cambio, no tienen atributos” (2006, 

p. 281). 
74  No texto fonte: “‘no se podía hallar caballos ni negros (esclavos) si no era a precio de oro, y a esta 

causa no pasaron más caballos, porque no los había ni de quién comprallos’. No es la causa única. 

Para Bernal Díaz, el caballo es signo de movimiento, de acción, de batalla, de fama” (MARTÍNEZ, 

2006, p. 282). 
75 No texto fonte: “Después que Cortés vio que en la villa de la Trinidad no teníamosem qué entender, 

apercibió a todos los soldados que allí se habían juntado para ir en su compañía [...] hasta La 

Habana...” (MARTÍNEZ, 2006, p. 28) 
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Começou a se polir e ataviar sua pessoa muito mais que antes, e pôs seu 

penacho de plumas com sua medalha e uma cadeia de ouro, e uma roupa de 

veludo, adornadas nelas umas lanças de ouro, e, enfim, como um bravo e 

esforçado capitão. Pois para fazer aqueles gestos que disse não tinha de que, 

porque naquela época era muito adequado e pobre, posto que tinha bons 

índios de encomenda e tirava ouro das minas; mas tolo gastava em sua 

pessoa e atavios para sua mulher, que era recém casado (MARTÍNEZ, 2006, 

p. 284)76. 
 

Nesse momento, não se trata do Cortés esperado para mais uma expedição, mas de 

alguém cujos interesses pessoais – a aparência, o casamento, os enfeites – colocam-se à frente 

das batalhas pela conquista espanhola. Segundo Martínez (2006, p. 282), ao descrever 

situação tão íntima, Bernal finge estar ali o tempo todo, para que o seu leitor sinta que ele está 

em todas as partes. “O valor simbólico da figura humana, a que vemos desdesenhar-se ante o 

valor simbólico do cavalo, se impõe, no entanto, à imagem da urbe" (p. 284-285)77. 

O jornalista sublinha, no final do primeiro capítulo da Historia verdadera de la 

conquista de la Nueva España, uma apresentação premonitória de Havana como arquétipo das 

urbes devoradoras e móveis, surgidas no horizonte do século XX: “um porto nomeado na 

língua dos índios Axaruco, na banda do norte, e estava a oito léguas de uma vila que  

povoada, chamáva-se San Cristóbal, que há dois anos passaram onde agora está a povoada 

Havana” (MARTÍNEZ, 2006, p. 283)78. Nessa espécie de ocultação do espaço geográfico 

para que se ilumine a figura de Cortés, a dificuldade para situar a cidade cubana é ilustrada 

com citação retirada do oitavo capítulo do mesmo livro de Bernal Díaz: “um porto que se diz 

Matanzas, que está perto da Havana velha que naquela época não estava povoada a vila onde 

agora está, e naquele porto tinham todos os demais vizinhos da Havana suas estâncias” 

(MARTÍNEZ, 2006, p. 283)79. 

                                                           
76  No texto fonte: “Se comenzó a pulir y ataviar su persona mucho más que antes, y se puso su 

penacho de plumas con su medalla y una cadena de oro, y una ropa de terciopelo, sembradas por 

ellas unas lanzadas de oro, y, en fin, como un bravoso y esforzado capitán. Pues para hacer aquellos 

gestos que he dicho no tenía de qué, porque en aquella sazón estaba muy adecuado y pobre, puesto 

que tenía buenos indios de encomienda y sacaba oro de las minas; mas tolo lo gastaba en su persona 

y en atavíos e su mujer, que era recién casado” (MARTÍNEZ, 2006, p. 284). 
77 No texto fonte: “El valor simbólico de la figura humana, a la que hemos visto desdibujarse ante el 

valor simbólico del caballo, se impone, sin embargo, a la imagen de la urbe” (2006, p. 284-285).  
78 No texto fonte: “un puerto que se dice e nombra en lengua de indios Axaruco, en la banda del 

norte, y estaba ocho leguas de una villa que entonces tenían poblada, que se decía San Cristóbal, que 

desde ha dos años la pasaron adonde ahora está poblada La Habana” (MARTÍNEZ, 2006, p. 283). 
79 No texto fonte: “un puerto que se dice Matanzas, que está cerca de la Habana vieja que en aquella 

sazón no estaba poblada la villa donde ahora está, y en aquel puerto tenían todos los más vecinos de 

la Habana sus estancias” (MARTÍNEZ, 2006, p. 283). 



65 
 

O narrador finge estar em todos os lugares, como supostamente esteve Bernal Díaz del 

Castillo, para assegurar-se de que o leitor perceberá sua onipresença, a compor uma espécie 

de passado ideal. O sujeito histórico seleciona as memórias que vai passar para seu relato com 

o objetivo de construir as identidades daqueles que garantiram riquezas e poder político para 

sua nação. Um desses homens, ele se desdobra em instância narrativa para contar, através de 

perspectiva autobiográfica, alguns acontecimentos dos quais tomou parte. Como categoria 

visível tanto nos textos literários como (auto)biográficos e jornalísticos, a memória não 

transgride o acontecimento (passado) em si, mas a forma como ele é transmitido à grande 

temporalidade:  

Não é a memória a transgressora, então, mas a escritura da memória: essa 

escritura reconstrói o passado, maquia-o e, portanto, o trai. Daí que certas 

misérias e desventuras da empresa mexicana apareçam impregnadas de 

heroísmo no texto de Bernal Díaz: o que a tinge é a perspectiva de quem já 

sabe, muitos anos depois, que esses tropeços foram parte de um festa 

histórica (MARTÍNEZ, 2006, p. 279)80. 
 

Ao produzir seus relatos acerca da cidade de Havana, o conquistador “não sabe bem 

como caçar sua imagem. Essa cidade que no presente desde o qual narra é tão nítida, com um 

regime de chuvas e um perfil de muralhas tão definidos, não era, no tempo da narração nada 

mais que uma impressão das vozes dos homens: algo que ia se movendo ao compasso dos 

sonhos de Cortés” (MARTÍNEZ, 2006, p. 283-284)81. Notamos então o poder que a memória 

tem de conferir determinada opacidade às narrativas de cunho histórico e/ou (auto) biográfico: 

“É aqui onde a escritura cria, no lugar do passado histórico, uma sorte de passado ideal: onde 

o passado se tinge de verdade com a visão estruturadora (e maquiadora) do presente desde o 

qual está narrando Bernal Díaz” (MARTÍNEZ, 2006, p. 285)82.  

 Para o exemplo do desbravador espanhol, vale a afirmação de Carlos Alberto Faraco 

(2008) de que a autobiografia e gêneros similares passam longe de serem discursos diretos do 

ser histórico acerca de si mesmo: “Para isso (para posicionar-se axiologicamente frente à 

                                                           
80 No texto fonte: “No es la memoria la transgresora, entonces, sino la escritura de la memoria: esa 

escritura reconstruye el pasado, lo maquila y, por lo tanto, lo traiciona. De ahí que ciertas miserias y 

desventuras de la empresa mexicana aparezcan impregnadas de heroísmo en el texto de Bernal Díaz: 

lo que la tiñe es la perspectiva de quien ya sabe, muchos años después, que esos tropiezos fueron 

parte de una gesta histórica” (MARTÍNEZ, 2006, p. 279). 
81 No texto fonte: “no sabe bien como cazar su imagen. Esa ciudad que en el presente desde el cual 

narra es tan nítida, con un régimen de lluvias y un perfil de murallas tan definidos, no eral el tiempo 

de la narración sino una huella de las voces de los hombres: algo que se iba moviendo al compás de 

los sueños de Cortés” (MARTÍNEZ, 2006, p. 283-284). 
82 No texto fonte: “Es aquí donde la escritura crea, en el sitio del pasado histórico, una suerte de 

pasado ideal: donde el pasado se tiñe de veras con la visión estructuradora (y maquilladora) del 

presente desde el cual está narrando Bernal Díaz” (MARTÍNEZ, 2006, p. 285).  
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própria vida), o escritor precisa dar a ele um certo acabamento, o que ele só alcançará se 

distanciar-se dela, se olhá-la de fora, se tornar-se um outro em relação a si mesmo. Em outros 

termos, ele precisa se auto-objetificar, isto é, precisa olhar-se com um certo excedente de 

visão e conhecimento” (p. 43). Nesse processo, entendido como autocontemplação, nunca 

enxergamos o todo de nós mesmos: “quando me olho no espelho, em meus olhos olham olhos 

alheios; quando me olho no espelho não vejo o mundo com meus próprios olhos e desde o 

meu interior; vejo a mim mesmo com os olhos do mundo – estou possuído pelo outro” 

(FARACO, 2008, p. 43).  

A autocontemplação pressupõe certa exotopia (exterioridade) e alteridade, já que a 

construção da imagem de nós mesmos dá-se através do olhar de outrem: “O herói 

autobiográfico como um alter ego –, esse espaço se constrói tradicionalmente, e para além da 

diversidade estilística, na oscilação entre mímesis e memória [...] entre uma lógica 

representativa dos fatos e o fluxo da lembrança, mesmo reconhecimento arbitrário e 

distorcedor” (ARFUCH, 2010, p.135). Se entendermos a autobiografia e recursos ou estilos 

procedentes desse gênero como forma de autorrepresentação do sujeito, “nenhum autorretrato, 

então, poderá se desprender da moldura de uma época e, nesse sentido, falará também de uma 

comunidade” (ARFUCH, 2010, p.141).  

Mesmo que o sujeito histórico se autorrepresente na obra, expressa um discurso 

essencialmente social e coletivo, além de historicamente construído. Como parte da escritura 

da memória, as narrativas autobiográficas e biográficas nunca se desprendem totalmente dos 

domínios históricos. Na mão inversa, mas de forma bastante complementar: “Para que a 

história seja verdadeira, é preciso que o autor a possua como vida, e que essa vida se 

publique” (MARTÍNEZ, 2006, p. 278).83 É assim que Hernán Cortés, cuja língua social 

representa a empresa conquistadora espanhola, ganha representação biografemática por parte 

de Bernal Díaz, abordado sob a mesma perspectiva pelo jornalista argentino ao ressaltar, 

entretanto, as peculiaridades da escrita memorialística. “No principio desta história, na qual 

vão semeando cidades pelo caminho, demo-nos conta de que a cidade de partida (e a Havana 

é o exemplo) era, no entatdo, o último elemento, o que menos importava” (MARTÍNEZ, 

2006, p. 285).84     

                                                           
83 No texto fonte: “Para que la historia sea verdadera es preciso que el autor la posea como vida, y 

que esa vida se publique” (MARTÍNEZ, 2006, p. 278). 
84 No texto fonte: “En el principio de esta historia, en la que se van sembrando ciudades por el 

camino, advertimos que la ciudad de partida (y La Habana es el ejemplo) era, sin embargo, el último 

elemento, lo que menos importaba” (MARTÍNEZ, 2006, p. 285). 
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Em procedimento semelhante, no artigo “La batalla por la verdad” (MARTÍNEZ, 

2006, p. 310-314), o escritor tucumano elenca Robert Darnton e Simon Schama entre os 

historiadores que adotam ferramentas técnicas e recursos narrativos da literatura para 

reelaborar a história tradicional. Nesta única oportunidade durante todo o texto, Martínez 

(2006) instala sua voz enquanto autor-pessoa introjetado como narrador-personagem: “Porém 

o que eu prefiro é Carlo Ginzburg, um italiano de 61 anos que lê a história como se fosse um 

romance policial” (p. 310).85 Vinculada precisamente a um fato biografemático, a informação 

relaciona-se à parte do pensamento bakhtiniano que concede à figura do autor uma dimensão 

axiológica: “a grande força que move o universo das práticas culturais são as posições 

sociovalorativas postas numa dinâmica de múltiplas inter-relações responsivas” (FARACO, 

2008, p. 40). 

Uma atitude pessoal talvez invisível para outros estudiosos seria a responsável pelo 

método explicitado no livro História noturna (1990), em que Ginzburg “reage contra as 

imagens supersticiosas da bruxaria e descobre que em alguns arquivos judiciais da Itália se 

fala de ‘bruxos bons’ que saíam de seus corpos para proteger suas comunidades contra os 

maus espíritos” (MARTÍNEZ, 2006, p. 311).86 Isso acrescenta ferramentas a mais para o 

entendimento de questões suscitadas pelo próprio intelectual argentino, auxiliando-nos 

inclusive a compreender aspectos híbridos do conjunto de sua obra, a transitar pelos domínios 

da biografia, nos quais a recorrência ficcional parece cobrir fendas que os documentos e a 

história oficial não conseguem fechar. 

No mesmo tom, Roger Chartier (2010, p. 21) afirma que “as obras de ficção, ao menos 

algumas delas, e a memória, seja ela coletiva ou individual, também conferem presença ao 

passado, às vezes ou amiúde mais poderosa do que a que estabelecem os livros de história”. 

Portanto, deve-se dialogar com a história não mais a fim de se buscar a pura verdade, mas 

como cultura e tradição. Um esforço nesse sentido provém da “micro-história” de Carlo 

Ginzburg, que influi de forma significativa sobre a escrita jornalística, pois:  

 

Qualquer noticia pode ser narrada sem que perca sua seriedade e sem que a 

informação deixe de ser consistente. Aplicado por The New York Times ou 

pelo semanaário The New Yorker, esse princípio criou uma nova massa de 

leitores fiéis e cheios de paixão, mas, só porque todos os dados que se 

publicam são verificados uma e outra vez e porque quando se desliza um 

                                                           
85 No texto fonte: “Pero el que yo prefiero es Carlo Ginzburg, um italiano de 61 años que lee la 

historia como si fuera uma novela policial” (MARTÍNEZ, 2006, p. 310). 
86 No texto fonte: “reacciona contra las imágenes supersticiosas de la brujería y descubre que en 

algunos archivos judiciales de Italia se habla de ‘brujos buenos’ que salían de sus cuerpos para 

proteger a sus comunidades contra los malos espíritus” (MARTÍNEZ, 2006, p. 311). 
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erro, ambos os meios o declaram de imediato em um lugar que é sempre o 

mesmo e que, portanto, resulta fácil de encontrar. Porém, em mãos mais 

inescrupulosas, a ideia pode ser fatal (MARTÍNEZ, 2006, p. 311).87 

 

Os procedimentos dos micro-historiadores assemelham-se aos dos biógrafos, 

aproximam-se bastante da perspectiva biografemática, também privilegiada por Martínez 

(2006) ao apresentar o historiador italiano, por exemplo, como filho de uma das maiores 

romancistas do século XX, 

 

Natalia Ginzburg, tradutora de Proust e autora de um romance clássico, Las 

palavras de la tribu (1963). Seu pai, Leone, era um judeu emigrado que 

organizou uma das milícias mais eficazes contra o facismo, foi capturado 

pelos nazistas e assassinado no cativeiro por volta de 1944. Formado na 

escola normal de Pisa, Ginzburg começou a ensinar na Universidade de 

Bolonha a finais dos anos 70. Em 1989, deslocou-se à Universidade da 

California em Los Angeles e ali está ainda, criando revoluções com cada um 

de seus livros (p. 311).88 
 

Dez anos antes, em “Historia y ficción: dos paralelas que se tocan”, o escritor 

argentino já demonstrava predileção pelo método que funde a narração histórica aos recursos 

literários: “Em minha própria obra tenho me esforçado para trabalhar nas margens da história, 

para averiguar o outro lado da fronteira, nos rios da ficção que há outro do horizonte, o que 

acontece com a verdade de uma personagem real quando a investigo através da ficção e o que 

acontece com a verdade de uma personagem fictícia quando entra no espaço da realidade, tal 

como faria um ser vivo” (MARTÍNEZ, 1996, p. 98).89 O ficcionista adverte que os 

historiadores não se permitem essas liberdades, no máximo, elaboram conjecturas a partir de 

um documento cuja veracidade pode submeter-se à prova.  

                                                           
87 No texto fonte: “Cualquier noticia puede ser narrada sin que pierda su seriedad y sin que la 

información deje de ser consistente. Aplicado por The New York Times o por el semanario The New 

Yorker, ese principio ha creado una nueva masa de lectores fieles y llenos de pasión, pero sólo 

porque todos los datos que se publican son verificados una y otra vez y porque cuando se desliza un 

error, ambos medios lo declaran de inmediato en un lugar que siempre es el mismo y que, por lo 

tanto, resulta fácil de encontrar. Pero en manos más inescrupulosas, la idea puede ser fatal” 

(MARTÍNEZ, 2006, p. 311).  
88 No texto fonte: “Natalia Ginzburg, traductora de Proust y autora de una novela clásica, Las 

palabras de la tribu (1963). Su padre, Leone, era un judío emigrado que organizó una de las milicias 

más eficaces contra el fascismo, fue capturado por los nazis y asesinado en cautiverio hacia 1944. 

Formado en la escuela normal de Pisa, Ginzburg comenzó a enseñar en la Universidad de Bolonia a 

fines de los años 70. En 1989 se desplazó a la Universidad de California en Los Angeles y allí está 

todavía, creando revuelos con cada uno de sus libros” (2006, p. 311). 
89 No texto fonte: “En mi propia obra me he esforzado por trabajar en los márgenes de la historia 

para averiguar, en el otro lado de la frontera, en los ríos de la ficción que hay al otro lado del 

horizonte, qué pasa con la verdad de un personaje real cuando se lo investiga a través de la ficción y 

qué pasa con la verdad de un personaje ficticio cuando entra en el espacio de la realidad, tal como lo 

haría un ser vivo” (MARTÍNEZ, 1996, p. 98).  
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Lembrado como o historiador que mais se arrisca a transgredir essa regra, em seu 

ensaio “Sinais: raízes de um paradigma indiciário” (p. 143-179), Ginzburg (1989) “[...] 

advogava por uma indagação psicanalítica de certos indícios históricos. Em outro, ‘Uno 

Testis’ [GINZBURG, 2007, p. 210-230], analisava um massacre na Idade Média e postulava a 

ideia de que um só testemunho – unus testis – era suficiente para estabelecer como haviam 

acontecidos os feitos. Contra essa ideia, acaba de sublevar-se o próprio Ginzburg” 

(MARTÍNEZ, 2006, p. 312).90 Ao se reportar ao livro El juez y el historiador (GINZBURG, 

1993), no qual o pesquisador italiano relata uma explosão ocorrida no centro milanês em 

1969, quando 16 pessoas morreram e várias dezenas ficaram feridas, o jornalista recorre a 

uma situação biográfica: 

 

Ainda que mais tarde se soubesse que os responsáveis pelo atentado eram 

assassinos de extrema direita apoiados pelos serviços secretos da polícia, as 

primeiras investigações apontaram os anarquistas. Enquanto era interrogado 

no escritório do oficial Luigi Calabresi, um dos anarquistas detidos saltou e 

foi lançado por uma janela da delegacia e pereceu no ato. Um amigo próximo 

de Ginzburg era então dirigente do pequeno agrupamento de ultraesquerda 

chamado Luta Contínua. No jornal do movimento, esse amigo, Mario Sofri, 

escreveu uma série de editoriais eloquentes que denunciavam a Luigi 

Calabresi e exigiam seu castigo. Em 1972, três anos depois da ‘morte 

acidental do anarquista’, Calabresi foi assassinado quando saía de suas casa, 

nas proximidades de Milão (MARTÍNEZ, 2006, p. 312-313).91 
 

Os dirigentes da Luta Contínua foram levados a juízo, mas absolvidos por falta de 

provas. Como na Itália é possível julgar uma pessoa duas vezes pelo mesmo crime, a 

confissão de Leonardo Marino muda todo o desfecho da história trágica, pois esse desertor do 

movimento de ultraesquerda revela ter conduzido o veículo que levava os assassinos de 

Calabresi. Sofri passa por novo julgamento, no qual o condenam como um dos idealizadores 

do atentado. A partir disso, o historiador salienta que os juízes só devem levar em conta as 

                                                           
90 No texto fonte: “[...] abogaba por uma indagación psicoanalítica de ciertos indícios históricos. En 

otro, ‘Uno Testis’ [GINZBURG, 2007, p. 210-230], analizaba un pogrom en la Edad Media y 

postulaba la idea de que un solo testigo – unus testis – era suficiente para establecer cómo habían 

sucedido los hechos. Contra esa idea acaba de sublevarse ahora el propio Ginzburg” (MARTÍNEZ, 

2006, p. 312).  
91 No texto fonte: “Aunque más tarde se supo que los responsables del atentado eran asesinos de 

extrema derecha apoyados por los servicios secretos de la policía, las primeras investigaciones 

señalaron a los anarquistas. Mientras era interrogado en la oficina del oficial Luigi Calabresi, uno de 

los anarquistas detenidos saltó o fue arrojado por una ventana de la comisaría y pereció en el acto. 

Un amigo cercano de Ginzburg era entonces dirigente de la pequeña agrupación de ultraizquierda 

llamada Lucha Continua. En el periódico  del movimiento, ese amigo, Mario Sofri, escribió una serie 

de editoriales elocuentes que denunciaban a Luigi Calabresi y exigían su castigo. En 1972, tres años 

después de la ‘muerte accidental del anarquista’, Calabresi fue asesinado cuando salía de su casa, en 

las afueras de Milán” (MARTÍNEZ, 2006, p. 312-313). 
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evidências, determinando se alguém é culpado quando não houver dúvidas. “Ginzburg parece 

estar sinalizando que a história, ao trabalhar com a linguagem do romance, se meteu em um 

terreno perigoso. A história, como a justiça – e de um certo modo, também o jornalismo – são 

atos de afirmação, enquanto que a literatura é um exercício de dúvidas. Porém a afirmação de 

uma verdade não é necessariamente a verdade” (MARTÍNEZ, 2006, p. 313-314).92 

Martínez (2006, p. 313-314) ainda se utiliza da afirmativa de Ginzburg, em discurso 

indireto, para ressaltar que: “Um juiz, sustenta, deve ter em conta só as evidências e 

determinar que alguém é culpado somente quando não houver dúvida possível”.93 

Encontramos postura semelhante em “Periodismo y narración: desafíos para el siglo XXI” 

(MARTÍNEZ, 2006, p. 232-245) quando o autor lembra que um jornalista “[...] não é um 

policial nem um censor nem um fiscal. O jornalista é, antes de tudo, uma testemunha. Seu 

poder moral reside, justamente, em se situar na distância dos acontecimentos – mostrando-os, 

revelando-os, denunciando-os –, sem aceitar ser parte dos acontecimentos”  (MARTÍNEZ, 

2006, p. 242).94 

 

4.2 Bioteoremas e Biodiagramação teórica  

 

 O termo teorema é bastante utilizado na linguagem matemática, para designar uma 

afirmação que pode ser comprovada. Com uma definição um tanto subjetiva, esse vocábulo, 

reivindicado pelas ciências exatas, toma a forma de uma teorização sobre algo que não deve 

ser contestada, ganhando status de verdade. Porém, é preciso salientar que teorema e teoria 

são coisas distintas. O teorema seria uma parte de algo maior, ou seja, um fragmento de 

teoria, ou, na perspectiva que adotamos, uma tentativa de teorizar sobre algo. Derivada do 

latim, essa palavra consiste numa proposição que pode ser demonstrada de maneira lógica, 

podendo surgir a partir de outras que tenham sido previamente demonstradas. O caráter de 

incontestabilidade dá ao teorema uma voz de autoridade no meio científico, pois dele não se 

                                                           
92 No texto fonte: “Ginzburg parece estar señalando que la historia, al trabajar con el lenguaje de la 

novela, se ha metido en un terreno peligroso. La historia, como la justicia – y como en cierto modo, 

también el periodismo – son actos de afirmación, mientras que la literatura es un ejercicio de dudas. 

Pero la afirmación de una verdad no es necesariamente la verdad” (MARTÍNEZ, 2006, p. 313-314).  
93 No texto fonte: “Un juez, sostiene, debe tener en cuenta sólo las evidencias y determinar que 

alguien es culpable sólo cuándo no hay duda posible” (2006, p. 313-314) 
94  No texto fonte|: “[…] no es un policía ni un censor ni un fiscal. El periodista es, ante todo, un 

testigo. Su poder moral reside, justamente, en que se sitúa a distancia de los hechos – mostrándolos, 

revelándolos, denunciándolos –, sin aceptar ser parte de los hechos” (MARTÍNEZ, 2006, p. 242).  
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pode discordar. Se o mesmo oferecer dúvidas, é porque perdeu a sua razão de ser.  

 A discussão que iniciamos neste subcapítulo se faz relevante quando tomamos como 

base a escrita de Martínez, sendo essa unidade teórica mais uma arma para a afirmação do 

pluriestilismo em sua narrativa. Podemos afirmar com isso que Martínez não constrói 

teoremas à luz das ciências duras, mas sim das ciências humanas, permitindo-nos dizer que 

ele transcende essa categoria, inaugurando o que podemos chamar, a partir de agora, de 

“bioteoremas”. A partir de suas leituras, autores preferidos, formação acadêmica e experiência 

profissional, o autor argentino tece suas impressões teóricas a respeito do fazer literário e 

jornalístico, pespontados pelas reminiscências da memória e do testemunho na narração dos 

atos históricos, seja da Argentina ou de alguma personalidade real.    

 É possível perceber em muitos de seus escritos esboços teóricos, tal como faz em 

“Periodismo y narración: desafíos para el siglo XXI” (2006, p. 232-245), em que se pontua 

pela reflexão teórica sobre a escrita jornalística. Em um dos fragmentos do texto, Martínez 

(2006) afirma que: “De todas as vocações do homem, o jornalismo é aquela em que há menos 

lugar para as verdades absolutas” (p. 235).95 De forma semelhante, em “La batalla por la 

verdad” (MARTÍNEZ, 2006, p. 310-314), questiona onde de fato estaria a verdade histórica, 

para concluir que talvez para além das provas irrefutáveis reclamadas por Carlo Ginzburg, 

acaso na tradição, no consenso coletivo de que algo é verdadeiro. “A verdade, então, não está 

aqui nem agora: está longe de nós, na história. Quer dizer, no tempo” (p. 314).96 Nessa 

narrativa, o escritor argentino espreita pormenores da vida e da narrativa do historiador 

italiano, tornados expressivos para que discorra sobre os vínculos entre a micro-história e o 

jornalismo, bem como acerca das línguas sociais que compõem a Itália do século XX: do 

anarquismo, fascismo e nazismo, das esquerdas, dos intelectuais, juízes e judeus. 

 Trata-se da mesma visada biografemática de que se utiliza a fim de refletir sobre o eu 

autobiográfico no artigo “La Habana de Bernal Días: la memoria como transgresión” 

(MARTÍNEZ, 2006, p. 277-285), transpassado pelas dicções do cronista espanhol, de Hernán 

Cortés e de outros conquistadores, que ecoam a língua social da empresa colonizadora, bem 

como pelas vozes dos historiadores dessa época e das décadas seguintes, como Francisco 

López de Gómara. Nele, também notamos perspectivas e posicionamentos de Northrop Frye e 

Philippe Lejeune, nos quais transparecem as linguagens e tendências de vertentes teóricas 

                                                           
95 No texto fonte: “De todas las vocaciones del hombre, el periodismo es aquélla en la que hay menos 

lugar para las verdades absolutas” (MARTÍNEZ, 2006, p. 235). 
96 No texto fonte: “La verdad, entonces, no está aqui ni ahora: está lejos de nosotros, en la historia. 

Es decir, en el tiempo” (2006, p. 314).  
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contemporâneas sobre as respectivas escritas literária e (auto)biográfica.     

 Em ambas as narrativas biográficas, a plurivocidade da linguagem, conforme Bakhtin 

(2002, p. 134), rompe com a hegemonia de qualquer linguagem única; não há individualidade 

estrita. O sujeito que fala é acima de tudo social, assumindo posição ideológica definida. 

Ocorre um tipo de situação correspondente, embora menos amplo, ao verificado na prosa 

literária, que se vale de todas as formas dialógicas de transmissão da palavra do outro, 

elaboradas na vida cotidiana e nas relações ideológicas da prosa, em suas apresentações as 

mais variadas. A respeito do dialogismo como característica inerente à linguagem, Bakhtin 

(1997) afirma: 

 
Não há uma palavra que seja a primeira ou a última, e não há limites para 

o contexto dialógico (este se perde num passado ilimitado e num futuro 

ilimitado). Mesmo os sentidos passados, aqueles que nasceram do 

diálogo com os séculos passados, nunca estão estabilizados (encerrados, 

acabados de uma vez por todas). Sempre se modificarão (renovando-se) 

no desenrolar do diálogo subsequente, futuro. Em cada um dos pontos do 

diálogo que se desenrola, existe uma multiplicidade inumerável, ilimitada 

de sentidos esquecidos, porém, num determinado ponto, no desenrolar do 

diálogo, ao sabor de sua evolução, eles serão rememorados e renascerão 

numa forma renovada (num contexto novo). Não há nada morto de 

maneira absoluta. Todo sentido festejará um dia seu renascimento. O 

problema da grande temporalidade (p. 414). 

  

A apreensão da realidade em narrativas jornalísticas, históricas, (auto)biográficas, e 

mesmo nas ficcionais, tem gerado fecundo debate, ao qual se juntam a teoria do caos e a física 

quântica, que têm influenciado significativamente as ciências humanas, devido a suas 

propostas de percepção do universo. Segundo Felipe Pena (2004), o caos passa a ser 

entendido não mais como desordem, mas como “sistemas dinâmicos e complexos da 

informação” (p. 58) que, marcados pela imprevisibilidade, podem variar aleatoriamente no 

decorrer do tempo: “a complexidade do sistema caótico revela-se na teia de conexões que o 

constitui” (PENA, 2004, p. 59). 

Marcados pela imprevisibilidade, os sistemas dinâmicos e complexos da informação, 

sobre os quais se refere Felipe Pena (2004), podem variar aleatoriamente no decorrer do 

tempo. No que tange ao estudo do fazer biográfico, a complexidade dos sistemas caóticos 

aplica-se: “não apenas no cruzamento de linguagens diversas, mas também (e principalmente) 

nas pesquisas sobre múltiplas identidades. Para isso, o conceito de fractal parece ser o mais 

apropriado” (p. 60). 
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Nesses domínios, o termo “fractal”, derivado do latim fractus (irregular), também do 

verbo frangare (fraturar) foi utilizado pela primeira vez em 1967 pelo matemático Benoit 

Mandelbrot. O conceito ganha utilização em outras áreas, mas com base na geometria fractal, 

permitindo entender que há formas não exatas, as quais não podem ser representadas por 

números inteiros: 

 

Para resumir, fractal é uma figura geométrica n-dimensional com uma estrutura 

complexa e pormenorizada em qualquer escala. Os fractais são auto similares e 

independentes em escala, ou seja, cada pequena seção de um fractal pode ser vista 

como uma ‘réplica’ em tamanho menor de todo o fractal. O que significa que 

podemos recorrer a um padrão dentro de outro padrão e assim por diante, partindo 

da complexidade maior do todo. É a chamada simetria de escala (PENA, 2004, p. 

61). 

 

 Quanto às escritas autobiográficas e biográficas, a complexidade dos sistemas caóticos 

aplica-se “não apenas no cruzamento de linguagens diversas, mas também (e principalmente) 

nas pesquisas sobre múltiplas identidades. Para isso, o conceito de fractal parece ser o mais 

apropriado” (PENA, 2004, p. 60). Os fractais biográficos assim funcionam como frações de 

identidades do sujeito biografado, múltiplas e similares numa simetria de escala; descentradas, 

fracionadas, condizentes com o sujeito contemporâneo em constante transformação e 

instabilidade. Nesse novo método de assunção de uma vida, certa desarticulação com o 

passado possibilita novas relações com o tempo presente: “Nos fractais biográficos, essas 

múltiplas identidades são visíveis. Em determinados momentos, prevalecerá a identidade 

relacionada à profissão, em outras a religião, depois a família, e assim por diante. Tudo vai 

depender dos deslocamentos dos personagens pelo espaço social” (PENA, 2004, p. 63). 

Modelos antes tidos como indiscutíveis já não são mais plausíveis, por isso, o 

jornalista propõe que as biografias sejam construídas com capítulos nominais, contendo 

histórias que se refiram a cada um deles. O biógrafo assume um papel de “interpretador” 

dessas estórias que podem figurar em outros capítulos também, já que os fractais são 

independentes e auto-semelhantes, não há limite entre as teias de conexões que se formam 

entre eles. No entanto, a nomeação dos capítulos não pode ser um limitador nem o grau de 

multiplicidade, apreendido pela quantidade de páginas, uma vez que o leitor assume a 

qualidade de multiplicador, através de sua interpretação, renovada a cada leitura. Essa é a 

Teoria da biografia sem fim, defendida por Felipe Pena (2004). 

Faz-se possível estabelecer pontos de contato entre os conceitos de fractal biográfico 

(PENA, 2004) e biografema (BARTHES, 1990) quando entendemos por fractais os 

fragmentos de vida dotados de sentido que, juntos, compõem imagem mais abrangente da 
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vida e subjetividade do biografado, como acontece com Bernal Díaz del Castillo e Carlo 

Ginzburg nas narrativas jornalísticas de Tomás Eloy Martínez ora estudadas. As 

personalidades históricas referidas sucumbem a um processo de “biodiagramação teórica”, 

pois o primeiro desses termos, detectado como agrupamento de biografemas por Décio 

Pignatari (1997), aqui menos serve à imagem do mosaico e mais favorece o estudo dos 

instrumentos e métodos das escritas autobiográfica, biográfica e histórica que, além de 

explicitados pelo escritor argentino, são por ele aplicados no corpo dos textos que estudamos. 

O elo que une as narrativas biográficas advindas dos discursos histórico, jornalístico e 

literário é o ato de narrar 

 

[...] que também contribui para enfatizar a liminaridade entre os campos da 

Literatura, da História e do Jornalismo, visto que, por seu intermédio, se 

rompem as fronteiras entre o documento e a invenção, entre a memória e a 

ficção. Dessa forma, o gênero biográfico ou autobiográfico constitui uma 

via de reflexão apta a promover a redefinição dos campos do literário, do 

histórico e do jornalístico e a enriquecer a análise de suas manifestações 

(SARAIVA, SCHEMES, ARAÚJO 2011, p. 154). 

 

A congregação de variados elementos desses campos possibilita reconhecer uma 

prosaica “incerta”, em consonância com Pena (2004) e Pignatari (1996), estudiosos para os 

quais, construir a subjetividade de um biografado tendo por base narrações totalizadoras e 

cronológicas já não faz sentido. Há biógrafos que, através de posicionamento mais radical, 

tendem a supervalorizar obsessivamente o factual, pois acreditam somente na força do 

documento. Isso pode gerar lacunas, transformando a escrita de biografias em verdadeiros 

“arquipélagos bizarros de biografemas flutuantes” (PIGNATARI, 1997, p. 16).  

Opõem-se a esse modelo as biografias nas quais o tempo não faz justiça a uma 

cronologia linear dos acontecimentos, pelo contrário, se rarefaz, “desloca e se metamorfoseia 

na inter-relação com o espaço-linguagem, em volume. E é o volume da linguagem que 

preenche a ausência do corpo total” (CARAMELLA, 1997, p. 22). Nelas, o leitor é convocado 

ao processo de interpretação contínua advindo de uma escrita biográfica que converge com a 

teoria bakhtiniana ao nunca perder de vista os “posicionamentos do receptor imanente, seja 

frente ao mesmo herói, seja frente à própria relação do autor-criador com o herói” (FARACO, 

2008, p. 44). 

Os textos de Tomás Eloy Martínez, aqui utilizados devido ao seu cunho 

biografemático, permitindo esta reunião analítica a modo de fractais, são atos de criação 

artística e reflexão teórica capazes de levar os sentidos dos textos a uma espécie de giro para 

além da individualidade. A compleição jornalística então recorre ao pluriestilismo 
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característico das narrativas literárias em um amálgama desviante que, embora não negue a 

história, nem a divise desde ângulos majoritários, como os espaços cêntricos, a larga duração, 

os sujeitos monolíticos e os temas nobres, expande os tradicionais parâmetros de formas, 

gêneros e linguagens que caracterizam o espaço biográfico. Outros recursos literários, como a 

plurivocidade e o plurilinguismo, aliados à constante reflexão sobre as escritas da memória, 

da história e da literatura, tornam perceptível um espaço de cruzamento entre o que, por um 

lado, o autor conta como biografia fragmentada e história; por outro, o que resulta em teoria e 

historiografia, tecidas antes de tudo em páginas diárias, para leitura cotidiana. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Com base nos textos analisados, pudemos perceber que, em meio a uma 

heterogeneidade de formas biográficas, Martínez não renuncia totalmente à tradição, mas 

subverte as formas de se relacionar com ela. Não foge do que é factual, no entanto, através de 

seu estilo singular, inaugura uma escrita que transcende, inclusive, os parâmetros de gêneros. 

O autor não só recorreu aos documentos, mas, em alguns casos, à reminiscência da memória, 

em inflexões autobiográficas nas quais representou aspectos de suas vivências. 

O ato de relatar vidas pressupõe certo dialogismo, pois a linguagem não é mais tida 

como uma matéria inerte. Para escrever uma biografia é preciso que o autor se converta em 

outro, através de um posicionamento valorativo na representação do mundo do biografado. É 

por meio do plurilinguismo, das vozes distintas que emergem da narração, que esse 

dialogismo se materializa na obra do escritor argentino. 

Martínez, por meio de sua escrita biografemática, oferece-nos uma complexa rede de 

conexões entre os campos da historiografia, do jornalismo e do testemunho, reconstruindo a 

história da Argentina e também reinterpretando-a. A hibridez presente em seus escritos, seja 

ela de linguagens ou formas textuais, deu ao escritor um estilo singular a partir do contato 

constante entre as esferas da literatura e do jornalismo. Pudemos perceber também pontos de 

convergência entre a teoria dos fractais biográficos (PENA, 2004) e a dos biografemas 

(BARTHES, 1990) já que o sujeito biografado, em cada uma delas, é um ser que se abre para 

as múltiplas identidades, não sendo mais o sujeito cartesiano proveniente de uma identidade 

única.  

Nessas formas de escrita biográfica, já não cabe uma narração que busque contemplar 

diacronicamente toda a cronologia de uma vida, pelo contrário, ambas propõem recortes 

sincrônicos, sendo que a segunda intenta iluminar os detalhes ínfimos que podem passar 

despercebidos. A incidência biografemática observada na escrita de Martínez torna fértil a 

discussão acerca da biodiagramação literária, pois segundo Pignatari (1996) as seleções 

biografemáticas servem a uma montagem biodiagramática. 

Tanto os fractais biográficos como os biografemas foram desmembrados de algo 

maior, tal como fizeram os semiólogos da década de 70. O fonema, menor unidade de uma 

palavra, ganha sentido como elemento unitário na construção de um todo. O biografema é a 

menor unidade da história de uma vida, traços que compõem a montagem de algo maior que é 

a narrativa biografemática. Os fractais são também pequenas partículas, ou seja, pequenas 
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facetas de um outro molde biográfico da escrita de vidas. Os bioteoremas podem também ser 

encarados como unidades mínimas de uma teoria, elementos que juntos servem à elaboração 

de um todo teórico consistente. 

Nesta pesquisa, foram destacados, num primeiro momento, os procedimentos da 

narrativa literária na escrita jornalística de teor biografemático na obra martineziana, em 

seguida, fez-se necessário evidenciar os procedimentos da narrativa jornalística, salientando o 

pluriestilismo como ferramenta fundante de sua prosa literária. A partir dos bioteoremas, o 

autor constrói um arcabouço teórico acerca do espaço biográfico, da história e da escrita 

jornalística. O plurilinguismo, a plurivocidade e o pluriestilismo são marcas do dialogismo 

presente em suas obras, assim como todos esses elementos juntos também se orquestram na 

formação de sua poética. Podemos falar em poética, mesmo em se tratando de prosa literária, 

porque segundo Bakhtin “O discurso romanesco é um discurso poético, mas que, 

efetivamente, não cabe na concepção atual do discurso poético” (BAKHTIN, 2002, p.80). 

Vale ressaltar que os conceitos de bioteorema e biodiagramação literária foram, nesta 

pesquisa, expressos pela primeira vez, o que servirá como base para estudos posteriores que 

venham abarcá-los como forma de aprofundar os pontos de contato entre literatura, cultura e 

crítica literária. Também poderá servir de referencial teórico no que tange às pesquisas que 

abordam o biografema como gênero pertencente aos inúmeros outros que fazem parte do 

espaço biográfico contemporâneo. As discussões que foram levantadas aqui poderão ser 

retomadas, tendo em conta, inclusive, o reduzido referencial teórico sobre a biodiagramação 

literária e a biografia sem fim, fomentando novas e possíveis análises.  
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