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A ESCRITURA (AUTO)BIOGRAFEMÁTICA DE TOMÁS ELOY MARTÍNEZ 

 

 

RESUMO 

 

 

A presente dissertação tem como objetivo identificar (auto)biografemas, dispersos, pela 

escritura do jornalista e ficcionista argentino Tomás Eloy Martínez (1934-2010) , no conjunto 

de narrativas eleitas como objeto de nossa análise, das quais a maior parte compõe a obra La 

otra realidad: antología, publicada no ano de 2006, pelo Fondo de Cultura Económica, e 

apenas uma integra a coletânea Lugar común la muerte (2009).  Para tanto, apoiados em 

metodologia qualitativa de caráter bibliográfico, traçamos, inicialmente, o percurso 

metodológico do intelectual francês Roland Barthes em sua fundamentação conceitual a 

respeito das noções de punctum e “biografema” presentes, respectivamente, nas obras A 

câmara clara (1984 [1980]) e Sade, Fourier, Loyola (1990 [1971]). Da última noção 

barthesiana transcrita acima, desenvolvemos, como contribuição teórica, a classificação dos 

“biografemas” em primeiro e segundo graus. No tocante às questões referentes ao conceito de 

“espaço biográfico”, onde circulam todas as formas de escrita (auto)biográfica, recorremos à 

conceituação promovida pela estudiosa argentina Leonor Arfuch em O espaço biográfico: 

dilemas da subjetividade contemporânea (2010). Assim, os referidos autores constituem, no 

presente trabalho, o corpus teórico principal da pesquisa. De Philippe Lejeune, apreendemos a 

noção de “pacto autobiográfico” e a definição de autobiografia, contidas na obra O pacto 

autobiográfico: de Rousseau à internet (2014). Da pesquisadora espanhola Anna Caballé, 

utilizamos a ideia de “autobiografema”, apresentada no texto “Figuras de la autobiografia” 

(1987), e a partir da qual ampliamos nossa estrutura teórica ao formularmos o conceito de 

“perscrutação autobiografemática”, que, junto a outros – conceitos – anteriormente citados, 

nos auxiliou na produção escritural, ao qual nos propomos, cujo resultado consistiu  na 

composição dos ensaios integrantes de nosso trabalho dissertativo.          

 

Palavras chave: “(Auto)biografemas”. “Espaço biográfico”. La otra realidad: antología. 

“Perscrutação autobiografemática”. Tomás Eloy Martínez.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LA ESCRITURA (AUTO)BIOGRAFEMÁTICA DE TOMÁS ELOY MARTÍNEZ 

 

 

RESUMEN 

 

 

La presente disertación tiene como objetivo identificar (auto)biografemas dispersos, por la 

escrita del periodista y ficcionista argentino Tomás Eloy Martínez (1934-2010), en el 

conjunto  de narrativas elegidas como objeto de nuestra análisis, de las cuales la mayor parte 

componen la obra La otra realidad: antología, publicada en el año de 2006, por el Fondo de 

Cultura Económica, y solamente una integra la compilación Lugar común la muerte (2009).  

Por lo tanto, apoyados en metodología cualitativa de carácter bibliográfico, trazamos, 

inicialmente, el camino metodológico del intelectual francés Roland Barthes en su 

fundamentación conceptual a respecto de las nociones de punctum y “biografema” presentes, 

respectivamente, en las obras A câmara clara (1984 [1980]) y Sade, Fourier, Loyola (1990 

[1971]). De la última noción barthesiana transcrita arriba, desarrollamos, como contribución 

teórica, la clasificación de los “biografemas” en primer y segundo grados. Lo que le toca a las 

cuestiones referentes al concepto de “espacio biográfico”, donde circulan todas las formas de 

escrita (auto)biográfica, recurrimos a la conceptuación promovida por la estudiosa argentina 

Leonor Arfuch en O espaço biográfico: dilemas da subjetividade contemporânea (2010). Así, 

los referidos autores constituyen, en el presente trabajo, el corpus teórico principal de la 

investigación. De Philippe Lejeune, aprehendemos la noción de “pacto autobiográfico” y la 

definición de autobiografia, contenidas en la obra O pacto autobiográfico: de Rousseau à 

internet (2014). De la española Anna Caballé, utilizamos la idea de “autobiografema”, 

presentada en el texto “Figuras de la autobiografia” (1987), y a partir de la cual ampliamos 

nuestra estructura teórica al formular el concepto de “perscrutación autobiografemática”, que, 

junto a otros – conceptos – anteriormente citados, nos auxilió en la producción escritural, a lo 

cual nos proponemos, cuyo resultado consistió  en la composición de los ensayos integrantes 

de nuestro trabajo argumentativo.          

 

Palabras clave: “(Auto)biografemas”. “Espacio biográfico”. La otra realidad: antología. 

“Perscrutación autobiografemática”. Tomás Eloy Martínez.  
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1 INTROGRAFEMA 

 

 

 A reinvenção de uma vida não sugere, necessariamente, um princípio de identidade na 

realocação dos elementos constituintes de uma biografia; até porque a vida vivida não é a 

mesma enquanto narrada. Antes, apropria-se de fatos ocorridos, e que se pretende biografar, 

para inventariar a narração (auto)biográfica. Desse modo, os eventos sucedidos em uma vida 

jamais ocupam, fidedignamente, o espaço celebrado para a escrita cuja característica é própria 

da (auto)biografia. Entretanto, pode-se reinventá-los a fim de proporcionar o encanto pelas 

histórias do biografado, ainda mais se forem reconstruídas a partir de pormenores descartados 

pela biografia convencional. Nesse sentido, estamos a falar do “biografema”, e de dilemas da 

subjetividade no “espaço biográfico”, que abordaremos na segunda seção desta dissertação, 

em pontos específicos. 

O fascínio que o “espaço biográfico” desperta no indivíduo, seja pela simples 

curiosidade de conhecer a vida de alguém, seja pelo desejo de escrever a própria vida, não é 

algo de extraordinariamente novo, conforme Leonor Arfuch (2010). A autora destaca que as 

“Biografias, autobiografias, confissões, memórias, diários íntimos, correspondências dão 

conta, há pouco mais de dois séculos, dessa obsessão por deixar impressões, rastros, 

inscrições, dessa ênfase na singularidade, que é ao mesmo tempo busca de transcendência” (p. 

16). Destacar a singularidade da vida e seus eventos, levando-a a ser conhecida por um grande 

número de pessoas, constitui uma possibilidade de transcendência; ou seja, uma possibilidade 

de tornar contemplativo o vivido, de modo que possamos transpor os limites do concreto. No 

entanto, embora muitos pensem, equivocadamente, dar conta da totalidade da vida nos relatos 

(auto)biográficos, deparamo-nos, sempre, com a impossibilidade de apreendê-la.  

Podemos perceber que, ao contrário das biografias convencionais compreendidas num 

período que vai do século XVIII a princípios do século XX, constituídas enquanto gênero 

misto entre o histórico, o literário, o sociológico etc., em que a vida é contada tendo uma 

destinação objetiva, e construída a partir de uma sequência de relatos marcados por uma 

temporalidade e eventos honrosos, o “biografema” constitui os detalhes, os estilhaços que, 

muitas vezes, pulverizados e não referenciados na biografia clássica, são capazes de imprimir 

novas significações em textos de diversos gêneros. O “biografema” é, portanto, o conjunto de 

detalhes reveladores do biografado. Além disso, essas centelhas reveladoras são responsáveis 

por potencializarem a escritura (auto)biografemática. 
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Para o desenvolvimento da presente dissertação, buscamos, por meio da metodologia 

qualitativa de caráter bibliográfico, apresentar o percurso metodológico do intelectual francês 

Roland Barthes em sua fundamentação conceitual a respeito das noções de punctum e 

“biografema” presentes, respectivamente, nas obras A câmara clara (1984 [1980]) e Sade, 

Fourier, Loyola (1990 [1971]). Para as questões referentes ao conceito de “espaço 

biográfico”, onde circulam todas as formas de escrita (auto)biográfica, recorremos à definição 

promovida pela pesquisadora argentina Leonor Arfuch em O espaço biográfico: dilemas da 

subjetividade contemporânea (2010). Constituído o corpus teórico principal, nosso objeto de 

estudo consiste na análise de algumas narrativas do jornalista e ficcionista argentino Tomás 

Eloy Martínez, das quais a maioria compõe a obra La otra realidad: antología (2006) e, 

apenas uma integra a coletânea Lugar común la muerte (2009). A título de organização, 

seguimos a estrutura detalhada logo a seguir. 

Assim, nesta primeira seção, intitulada “Intrografema”, apresentamos um panorama 

acerca de implicações no processo de reinvenção de uma vida. Cabe-nos esclarecer que o 

termo entre aspas consiste num neologismo, criado a fim de designar uma partícula textual 

utilizada para dar abertura a trabalhos em desenvolvimento. A noção propõe, graficamente, a 

fusão dos termos intro [de introdução] + grafema [no sentido de unidade mínima de um 

sistema de escrita]. Nossa proposta, com essa criação (ou, possivelmente, singela homenagem 

a Roland Barthes), é comungar com a ideia de “biografema” estabelecida pelo teórico francês, 

e que constitui o elemento chave do trabalho ora desenvolvido. 

Ainda nesta partícula introdutória, realçamos o fascínio provocado pelo “espaço 

biográfico” no indivíduo, o qual se lança aos desafios de escrever a própria vida, ou se rende à 

curiosidade de explorar a vida de alguém, transfigurada num texto de categoria 

(auto)biográfica. Além disso, aludimos o período em que são compreendidas as biografias 

convencionais, os elementos pelos quais elas se constituem enquanto gênero, e o que as 

distinguem do “biografema”. Destacamos, ainda, o corpus teórico principal, o objeto de 

estudo e a forma como organizamos nossa pesquisa.   

Na segunda seção, intitulada “No espaço biográfico, reinventam-se vidas 

pulverizadas”, estabelecemos, por meio de subseções, um percurso que atende a uma 

progressão descendente. O que seria isso? Para compreender, pensemos, como analogia – 

para referenciar o bicho-papão
1

 de Barthes –, na ideia de funil. Assim, partimos das 

                                                           
1
 A fim de esclarecermos o termo empregado, inserimos esta nota para atribuí-lo ao teórico francês que, na obra 

Roland Barthes por Roland Barthes, se refere, metaforicamente, à analogia – e suas adjetivações –, a qual se 

encontra já desacreditada, e ao arbitrário (do signo) de Saussure. 
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discussões acerca de dilemas da subjetividade no “espaço biográfico”, que abarcam questões 

concernentes à (auto)biografia –  numa perspectiva macro – e as estreitamos até chegarmos à 

noção já mencionada, numa microabordagem da escritura de uma vida. Como contribuição 

aos estudos de Barthes, e como colaboração conceitual a pesquisas sobre escrituras 

biografemáticas, que futuramente venham surgir, formulamos, ao final do primeiro capítulo, 

uma classificação de “biografemas” em primeiro e segundo graus, que aparecerá nas análises 

das narrativas na parte seguinte.        

 A terceira seção, intitulada “A escritura biografemática de Tomás Eloy Martínez”, 

reúne textos ensaísticos, resultantes de nossa análise acerca das narrativas do autor em 

destaque. Atribuirmos, aos ensaios, títulos diferentes dos de Martínez; todavia, sem nos 

afastarmos das ideias centrais das narrações martinezianas, e sem perder de vista o nosso 

propósito, que é identificar os “biografemas”, assim como a ocorrência de pelo menos duas 

das quatro operações de escritura – isolar, articular, ordenar e teatralizar – estabelecidas por 

Barthes em Sade, Fourier, Loyola. As narrativas que destacamos para a composição desse 

capítulo são: “La fotografía de Dios” (2006 [1999], p. 384-388), “Saint-John Perse 

desaparece” (2009 [1975], p. 99-114), “La moral de los buitres” (2006 [2004], p. 261-267), 

“Una historia de amor” (2006 [1992], p. 218-222) e “Un hombre libre” (2006 [1982], p. 209-

211). 

 A quarta seção, denominada “Breve ensaio a uma poética autobiografemática”, e 

também composta por subseções, apresenta nossa proposta de desenvolvimento do conceito 

de “perscrutação autobiografemática”, para servir de apoio na investigação de 

“autobiografemas”, noção formulada por Anna Caballé a partir da ideia de “biografema” 

cunhada por Barthes, conforme detalhada posteriormente. Vale destacar que o protótipo 

conceitual [objeto de nossa proposta de desenvolvimento] – e dessa maneira preferimos 

chamá-lo inicialmente, – surge da necessidade de se criar uma nomenclatura para o processo 

de identificação de “autobiografemas” em textos autobiografemáticos.  A “perscrutação 

autobiografemática”, que, também, se desdobra em método, nos permitiu apontar os 

“autobiografemas” dispersos nas narrações martinezianas. Do conjunto de narrativas, 

selecionadas para comporem a presente seção, destacam-se: “El diferente” (2006 [1980]; p. 

370-372), “Idealismo e martirio” (2006 [2001]; p. 256-260), “Con los ojos abiertos” (2006 

[2005]; p. 405-408), “En memoria de Susana Rotker” (2006 [2000]; p. 246-250), “Cuestión 

de vida o muerte” (2006 [1983], p. 375-377), “Entre la realidad y la ficción” (2006 [1998]; 

p. 378-383), “Vida de genio” (2006 [1980]; p. 366-369), “El regreso” (2006 [2001]; p. 389-

391), e “El otro que llevamos” (2006 [1982]; p. 373-374).  
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 A quinta [e última] seção constitui os “Punctuns finais”. Possivelmente, a 

terminologia desperte certo estranhamento. E aí vem a interrogação: o que será que isso quer 

dizer, ou a que se refere? Seremos simples na resposta: utilizamos a ideia de punctum 

atribuída por Roland Barthes, conforme ele a concebeu, e discutida na segunda seção do 

presente trabalho, para nos reportarmos aos pequenos cortes que saltam aos nossos olhos. 

Assim, passaremos a chamá-los de pontos fundamentais para a retomada de questões 

relevantes, abordadas ao longo da produção dissertativa. Após esse esclarecimento, só nos 

resta definir a composição vocabular [punctuns finais]: ela constitui, em nossa dissertação, a 

parte reservada ao resgate das marcas teóricas significativas, que se desenvolveram ao longo 

de nossa elaboração escritural. Isto quer dizer, em outras palavras, considerações finais. 

Esperamos, portanto, que o percurso metodológico adotado na confecção de nosso 

trabalho possibilite a compreensão da proposta. Além disso, convidamos para um passeio no 

espaço biográfico, onde a vida – simplificada a alguns pormenores até então destituídos de 

sentido – pode ser reconstruída a partir de narrativas cujos enredos ganham novas 

significações. É o que notamos em textos de Tomás Eloy Martínez. Sua escritura 

(auto)biografemática promove a pulverização de vidas (ou de sua própria vida) que, 

manuseada(s) conforme as quatro operações barthesianas – a serem, posteriormente, 

apresentadas e discutidas –, passam (ou passa, caso o destaque seja a vida do ficcionista 

argentino)  a ser reconstruída(s), valorizando os detalhes da vivência da(s) personagem(ens) 

em evidência.  
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2  NO ESPAÇO BIOGRÁFICO, REINVENTAM-SE VIDAS PULVERIZADAS  

 

 

         Porque, se é necessário que, por  

           uma retórica arrevesada, haja no Texto,  

      destruidor de todo sujeito, um sujeito para se amar,  

               tal sujeito é disperso, um pouco como as cinzas que se  

      atiram ao vento após a morte (ao tema da urna e da estrela,  

           objetos fortes, fechados, instituidores de destino,  

          opor-se-iam os cavacos de lembrança, a  

  erosão que só deixa da vida passada alguns vincos) [...]. 

 

ROLAND BARTHES,  

Sade, Fourier, Loyola 

 

2.1 Dilemas da subjetividade no “espaço biográfico” 

 

 

Em O pacto autobiográfico: de Rousseau à internet, a noção de espaço 

(auto)biográfico pode ser compreendida, na perspectiva do teórico francês Philippe Lejeune 

(2014), a partir de sua proposta de definição da autobiografia, na qual entram elementos 

pertencentes a quatro categorias distintas (forma da linguagem, assunto tratado, situação do 

autor e posição do narrador), que caracterizam o gênero autobiográfico. As formas textuais, 

que não preenchem tais condições, constituem os gêneros vizinhos. Dessa forma, é notória a 

tentativa de Lejeune, ainda que implícita, em atribuir à autobiografia o status de centro de um 

sistema, em torno do qual circulam textos literários afins. 

No decorrer de sua apresentação conceitual acerca da autobiografia, Lejeune 

diferencia o “romance autobiográfico” – no qual o leitor pode supor certa semelhança entre a 

personagem e o autor – da autobiografia, na qual não se permite o jogo de adivinhação: é tudo 

ou nada. Diante desta asserção, é proposto o pacto autobiográfico, que no texto consiste na 

afirmação da identidade [autor-narrador-personagem] e remete, em última instância, ao nome 

do autor apresentado na capa do livro. Como forma indireta ao pacto anteriormente 

mencionado, Lejeune apresenta o pacto fantasmático a partir do qual o leitor deverá ler obras 

ficcionais não apenas remetendo-as a uma verdade da “natureza humana”, mas também como 

fantasmas reveladores de um indivíduo. 

Leonor Arfuch (2010) retoma, em O espaço biográfico: dilemas da subjetividade 

contemporânea, a ideia de “espaço biográfico” proposta por Lejeune (2014) em O pacto 

autobiográfico: de Rousseau à Internet. A autora destaca que a ideia do estudioso remete “a 
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‘um passo além’ de sua tentativa infrutífera de aprisionar a ‘especificidade’ da autobiografia 

como centro de um sistema de gêneros literários afins” (p. 22). A busca por um centro, onde a 

pluralidade de gêneros literários caracterizados pela narração da vida pudesse confluir fez 

com que Lejeune formulasse, conforme esclarece Arfuch (2010, p. 22), “um ‘espaço 

biográfico’, para dar lugar às diversas formas que assumiu, com o correr dos séculos, a 

narração inveterada das vidas, notáveis ou ‘obscuras’, dentre as quais a autobiografia moderna 

é apenas um ‘caso’”. 

A ideia de “espaço biográfico” é tomada de empréstimo por Arfuch (2010) de forma 

metafórica, segundo as palavras da própria autora, e deslocada para outro desenvolvimento 

conceitual, qual seja, uma espacialização. A utilização dessa categoria pela pesquisadora 

argentina traz a ideia de um espaço 

 

 
[...] onde confluíam num dado momento formas dissimilares, suscetíveis de 

serem consideradas numa interdiscursividade sintomática, por si só 

significantes, mas sem renunciar a temporalização, a uma busca de heranças 

e genealogias, a postular relações de presença e ausência (p. 22). 

 

 

 Enquanto Lejeune concebe, sucintamente, o “espaço biográfico” como depósito de 

múltiplas formas, em que as vidas narram e circulam, conforme observa Arfuch (2010), 

podemos confirmar que a autora avança nessa perspectiva, ao proferir que: 

 

 
O espaço biográfico assim entendido – confluência de múltiplas formas, 

gêneros e horizonte de expectativa – supõe um interessante campo de 

indagação. Permite a consideração das especificidades respectivas sem 

perder de vista sua dimensão relacional, sua interatividade temática e 

pragmática, seus usos nas diferentes esferas da comunicação e da ação (p. 

58). 

 

 

 Partindo da compreensão de um espaço mais amplo, em que a confluência de 

múltiplas formas e gêneros escapa a uma classificação de acordo com o tipo de narrativa, 

podemos concluir, a partir das considerações de Arfuch (2010, p. 58), que estudos de relatos 

(auto)biográficos particulares “não configuram um horizonte interpretativo capaz de dar conta 

da ênfase biográfica que caracteriza o momento atual”. Assim, confirmamos suas 

considerações acerca do espaço biográfico, a partir da denominação apresentada por André 

Luis Mitidieri, em seu artigo “Da produtividade dialógica no espaço biográfico”. Segundo 

Mitidieri (2013, p. 141):  
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Damos o nome de espaço biográfico à intersecção que abriga nem tão 

somente a autobiografia, a biografia e narrativas circunvizinhas, mas 

também as formas (auto)biográficas precedentes à instituição desses gêneros 

e outras notações culturais de ordem similar ou mesmo estilizadas 

hibridizadas, matizadas por traços (auto)biográficos.  

 

 

 A concepção de espaço biográfico, apresentada por Mitidieri, reforça a ideia de Arfuch 

(2009) quanto à disputa, nesse espaço, de outras formas (auto)biográficas na trama cultural 

contemporânea, visto que a autora argentina, no texto “O espaço biográfico na 

(re)configuração da subjetividade contemporânea”, concebe um espaço biográfico mais 

alargado que o gênero, numa perspectiva espaço/temporalidade, pensando-o não a partir da 

pureza étnica, e sim, das interações, das interrelações, do hibridismo das formas, de seus 

deslizamentos metonímicos, de sua intertextualidade. Enfim, um espaço biográfico pensado a 

partir “[...] das diferentes maneiras em que as vidas ‘reais’ – experiências, momentos, 

iluminações, lembranças – narram-se [...]” (p. 114).  

Entre as outras formas, que fogem da apreensão de gênero, Arfuch (2010, p. 15) 

destaca as “entrevistas, conversas, perfis, retratos, anedotários, testemunhos, histórias de vida, 

relatos de autoajuda, variantes do show – talk show, reality show...” Nesse sentido, podemos 

pensar diversas narrativas que, embora fujam dos padrões de um gênero clássico impostos 

pelo cânone, se apresentam no espaço biográfico marcadas por características da 

(auto)biografia, portando, assim, aspectos que nos permitem identificá-las no contexto das 

“culturas híbridas”, conforme a perspectiva de Néstor García Canclini (2003). 

 Para compreendermos as notações culturais que podem surgir hibridizadas, sobretudo 

no contexto da América Latina, encontramos em Canclini os elementos necessários para 

entender o processo de hibridação pelo qual passa o campo literário latino-americano, e como 

o resultado desse processo se apresenta nas formas (auto)biográficas e ficcionais. Numa 

primeira definição, Canclini (2003, p. XIX) entende por “hibridação processos socioculturais 

nos quais estruturas ou práticas discretas, que existem de forma separada, se combinam para 

gerar novas estruturas, objetos e práticas” (grifo do autor).  

 Ao definir o termo “culturas híbridas” como ruptura das barreiras que afastam o 

tradicional do que é classificado como moderno, Canclini apresenta, além dessa definição, 

três processos fundamentais, os quais viabilizam o deslocamento cultural da América Latina: 

o descolecionamento, a desterritorialização e a expansão dos gêneros impuros. O primeiro 

promove o fim da produção de bens culturais colecionáveis; o que resulta no fracionamento 
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de divisões entre a cultura elitista, popular e massiva. O segundo consiste no desaparecimento 

da relação intrínseca da cultura com os territórios geográfico-sociais. Já o terceiro resulta dos 

dois processos, imediatamente destacados, e consiste no procedimento que possibilita a 

entrada e a saída da modernidade, o que caracterizará o contexto do hibridismo na cultura. 

O que o teórico argentino nos leva a constatar na primeira definição ora apresentada, é 

que também, no âmbito literário, formas até então isoladas geram, após o processo de 

hibridação, novas estruturas que ressignificam o texto literário. O aspecto híbrido das 

produções literárias argentinas pode ser encontrado em diversas narrativas de autores latino-

americanos, dentre os quais se encontra Tomás Eloy Martínez (1934-2010), que se destaca no 

contexto literário argentino pela peculiaridade de sua condição como autor. As narrativas que 

saem de sua elaboração escritural são marcadas pelo hibridismo textual.  

Em decorrência desse fator preponderante na escrita de Martínez, a pesquisadora 

Cristine Mattos (2006) classifica seus textos a partir de um gênero ambíguo, os quais, a todo o 

momento, impõem desafios aos leitores para que descubram as chaves de sua compreensão no 

decorrer da leitura. Dessa maneira, as nuances, características da produção literária do 

ficcionista argentino impossibilitam enquadrá-la numa categorização, visto que, conforme 

observa Mattos (2006), a obra de Martínez consegue subverter, em algum ponto elementar, 

todas ou cada uma das investidas de classificação de gêneros. 

A qualidade de ressignificação do texto literário nos conduz às contribuições do 

filósofo francês Roland Barthes (1990) que, em Sade, Fourier, Loyola,
2
 elabora a noção de 

“biografema”. Barthes (1990) expõe o desejo de ter sua vida reduzida, pelos cuidados de um 

biógrafo amigo, a alguns pormenores, a alguns gostos, a algumas inflexões que constituem os 

“biografemas”. Esses pormenores do biografado que muitas vezes são desconsiderados pelas 

(auto)biografias clássicas realizadas entre o século XVIII e princípios do século XX tornam-

se peças fundamentais capazes de revelar o ser, constituindo-se, assim, como 

potencializadores de escrituras. 

 

2.2 Roland Barthes: breve apresentação biografemática 

 

 

Classificado como teórico, crítico ou filósofo, Roland Barthes (1915-1980) tornou-se 

conhecido pelas diversas mutações no decorrer de sua produção intelectual. É de Leyla 

                                                           
2
 Embora Barthes traga a noção de biografema em obras como Câmara clara (1984), Roland Barthes por Roland 

Barthes (2003), dentre outras, é em Sade, Fourier, Loyola (1990) que o filósofo apresenta com mais clareza a 

noção em destaque (Cf. FEIL, 2010, p. 31). 
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Perrone-Moisés (2004) que parte a observação acerca dos seus textos inéditos que “[...] 

revelam tanto as mutações de Barthes ao longo dos anos (seus ‘deslocamentos’, como ele 

preferia dizer) quanto seus temas permanentes e recorrentes” (p. VIII).
3
 A partir dessa 

observação, depreendemos que há diversas possibilidades para deslocarmos em 

posicionamentos teóricos, bem como para renunciar teorias enquadradas em dogmas 

epistemológicos. 

Há um evento na vida de Barthes que parece ter sido reinventado aos moldes de sua 

escritura; todavia, ocorrera de fato. No auge da notoriedade intelectual, na frente do Collège 

de France, fora atropelado por uma caminhonete; episódio que ocasionou, consequentemente, 

sua morte. Ter a vida ceifada dessa forma constitui um pormenor que, manuseado “[...] pelos 

cuidados de um biógrafo amigo e desenvolto [...]” (BARTHES, 1990, p. 12), a partir de traços 

biografemáticos, conforme as palavras do próprio teórico francês, promove novos 

significados a textos de diversos gêneros. O que justifica essa potencialidade – transformar o 

que antes se pode considerar destituído de significação – é a característica que o “biografema” 

tem de se permitir ser inventariado em escrituras plurais, contrariando, assim, as biografias 

convencionais em que, somente, se apresentam como propósito a vida e os acontecimentos 

honrosos do biografado. 

O destaque ao fatídico episódio da morte do escritor – Roland Barthes –, pode se 

tornar matéria prima para compreender a noção de “biografema” que, longe de qualquer 

ênfase aos fatos heróicos do escritor para deter-se nos detalhes potencializadores de escrituras, 

esquiva-se aos objetivos das biografias tradicionais. É imprescindível delinear o percurso 

metodológico de Barthes, embora a contragosto do crítico que, em determinado momento da 

vida, abre mão de alguns posicionamentos teóricos responsáveis por sua notoriedade no meio 

acadêmico. Vale ressaltar que não discutimos toda a contribuição dele para os diversos 

campos do conhecimento – até porque não seria uma tarefa fácil –, mas tão somente a ideia de 

“biografema” que inovou o espaço biográfico, a partir das obras A câmara clara (1984) e 

Sade, Fourier, Loyola (1990). 

 

 

2.2.1 Do punctum, a flechada: na Foto, o pequeno corte. 

 

 

 Publicada pela primeira vez em 1980, A câmara clara, de Roland Barthes, parece 

surgir de um gosto pessoal do filósofo pela Fotografia. Nesse texto, o autor emprega um 

                                                           
3
 Esse excerto compõe a apresentação da coleção Roland Barthes, Inéditos, v. 1: teoria (BARTHES, 2004).  
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recurso gráfico nas palavras (Foto e Fotografia), ora utilizando a inicial maiúscula ora a 

minúscula. Deduzimos que esse recurso marca duas características: uma destaca o seu aspecto 

estilístico, que consideramos menos relevante para nossa proposta de análise; a outra realça o 

teor filosófico da obra, já que Barthes pretende uma busca ontológica na Fotografia cuja 

técnica tanto lhe desperta o fascínio. Por isso, optamos por utilizar, em alguns momentos, a 

inicial maiúscula nas palavras já mencionadas para enfatizar a segunda característica. 

Seu interesse pela prática de capturar imagens através de lentes, por onde se inicia o 

processo de reprodução do acontecimento da vivência cotidiana aprisionado no interior de 

uma câmara escura, “[...] adquiriu uma postura mais cultural” (BARTHES, 1984, p.11). Ao 

expressar sua preferência pela Foto em relação ao cinema, Barthes sentia-se atraído não pelo 

aspecto técnico da Foto, mas pelo aspecto que podemos adjetivar de aspecto filosófico, pois, 

“Em relação à Fotografia, eu era tomado de um desejo ‘ontológico’: eu queria saber a 

qualquer preço o que ela era ‘em si’, por que traço essencial ela se distinguia da comunidade 

das imagens”, afirma Barthes (1984, p. 12, grifo nosso). 

 Alguns pontos da análise do teórico francês acerca da Fotografia, presentes em A 

câmara clara, aparecem carregados de teor filosófico que contemplem sua busca ontológica 

pela técnica fotográfica. O primeiro ponto, destacado por Barthes (1984), refere-se à 

ocorrência única da Fotografia em sua reprodução ao infinito: “[...] ela repete mecanicamente 

o que nunca mais poderá repetir-se existencialmente” (p. 13). Ao falar da natureza tautológica 

da Fotografia, a ideia que o semiólogo francês quer transmitir é de que “[...] sempre traz 

consigo seu referente, ambos atingidos pela mesma imobilidade amorosa ou fúnebre, no 

âmago do mundo do movimento: estão colados um ao outro [...]” (BARTHES, 1984, p. 13). 

 No que diz respeito à busca por um “saber” fotográfico, Barthes (1984) diante de uma 

foto observa que pode se constituir enquanto objeto de três práticas ou, segundo ele mesmo, 

objeto de três emoções ou de três intenções: fazer, suportar, olhar. Dessa forma, as três 

práticas são destacadas pelo autor: 

 

 
O Operator é o Fotógrafo. O Spectator somos todos nós, que compulsamos, 

nos jornais, nos arquivos, coleções de fotos. E aquele ou aquela que é 

fotografado, é o alvo, o referente, espécie de pequeno simulacro, de eídolon 

emitido pelo objeto, que de bom grado eu chamaria de Spectrum da 

Fotografia, porque essa palavra mantém, através de sua raiz, uma relação 

com o ‘espetáculo’ e a ele acrescenta essa coisa um pouco terrível que há em 

toda fotografia: o retorno do morto (grifo do autor) (p. 20). 
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A partir da definição das três práticas, destacamos, conforme o grau de importância, se 

assim for permitido classificar, o Spectrum. Ao defini-la como a categoria que contempla o 

sujeito fotografado, o qual perde sua condição de sujeito para se tornar o objeto da fotografia, 

é possível constatar a relação entre o Eu fotografado e o Outro da foto, em que aquele se vê 

congelado, já como o referente – o Outro da Foto –,
4
 sobre a superfície do papel fotográfico, a 

partir do resultado de dois processos distintos: “[...] um é de ordem química: trata-se da ação 

da luz sobre certas substâncias; outro é de ordem física: trata-se da formação da imagem 

através de um dispositivo óptico” (BARTHES, 1984, p. 21).  

Barthes (1984), em determinado momento da exposição em A câmara clara, fala sobre 

as duas razões que o motivaram no processo de análise acerca da Fotografia, submetendo-as a 

uma adaptação. Assim, desconsidera a Fascinação, pois, ao destacar uma fotografia que lhe 

desperta o gosto, não há algo de extraordinário que os olhos capturem e promovam um 

estremecimento na cabeça; o efeito que ela provoca é de inquietação. Além disso, não é 

suficiente a ponto de ter a necessidade de questionar suas emoções a fim de pontuar as 

diversas razões que o levam a se interessar pela fotografia. Desse modo, não encontrando 

sentido em nenhuma das duas razões mencionadas, o teórico acha por bem – nem que seja 

provisoriamente – adequá-las à palavra aventura, já que ela permite a existência da 

Fotografia. 

A fim de exemplificar como essa existência está vinculada à aventura do despertar 

ontológico da Foto, Barthes fala do cenário presente em uma fotografia tirada numa rua da 

Nicarágua, pelo repórter holandês Koen Wessing. Em um plano, dois soldados com capacete 

e armados; em segundo plano, duas freiras que passam. O que o filósofo quer ilustrar com a 

fotografia é que “[...] sua existência (‘sua aventura’) tinha a ver com a co-presença de dois 

elementos descontínuos, heterogêneos, na medida em que não pertenciam ao mesmo mundo 

[...]: os soldados e as freiras” (BARTHES, 1984, p. 40). Diante do cenário, que julga fazer 

parte de uma espécie de interesse humano, o teórico busca um elemento– expresso em latim – 

para representar esse interesse: o studium. Barthes (1984, p. 45) esclarece que o studium “[...] 

não quer dizer, pelo menos de imediato, ‘estudo’, mas a aplicação a uma coisa, o gosto por 

alguém, uma espécie de investimento geral, ardoroso, é verdade, mas sem acuidade 

particular”. 

Definida a noção de studium, é apresentado outro elemento de interesse para esta 

exposição. Esse segundo elemento, alerta Barthes (1984, p. 46), “[...] vem quebrar (ou 

                                                           
4
 Roland Barthes (1984) define o fotografado como “[...] alvo, o referente, espécie de pequeno simulacro, de 

eídolon emitido pelo objeto [...]” (p. 20). 
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escandir) o studium. Dessa vez, não sou eu que vou buscá-lo (como invisto com minha 

consciência soberana o campo do studium), é ele que parte da cena, como uma flecha, e vem 

me transpassar”. Compreendida a característica desse segundo elemento, que Barthes (1984) 

define como punctum, vale destacar o porquê da denominação: 

 

 
Em latim existe uma palavra para designar essa ferida, essa picada, essa 

marca feita por um instrumento pontudo; essa palavra me serviria em 

especial na medida em que me remete também à ideia de pontuação e em 

que as fotos de que falo são, de fato, como que pontuadas, às vezes até 

mesmo mosqueadas, com esses pontos sensíveis; essas marcas, essas feridas 

são precisamente pontos. A esse segundo elemento que vem contrariar o 

studium chamarei então punctum; pois punctum é também picada, pequeno 

buraco, pequena mancha, pequeno corte – e também lance de dados. O 

punctum de uma foto é esse acaso que, nela, me punge (mas também me 

mortifica, me fere) (p. 46, destaque nosso).  

 

 

Podemos verificar, portanto, a confluência entre a noção de biografema, definido por 

Barthes como pormenores, detalhes reveladores da vida do biografado, e a noção de punctum 

como a picada, a ferida, o minúsculo corte, provocados pelo “insignificante” da Fotografia. 

Ambas as noções tornam-se elementares para repensarmos o regresso das narrativas de si no 

contexto literário contemporâneo, visto que o sujeito, para o qual se destina a narração 

(auto)biográfica, não é mais apresentado como uma taça de cristal intacta, mas como os 

estilhaços que se dispersam em várias direções; ou seja, o sujeito agora é fracionado e a sua 

imagem – fragmentária e dispersa – é capturada em forma de biografemas, ou atinge como 

punctuns certos olhos que contemplam uma Fotografia.  

O referente encontra-se presente na Foto, assim como, na (auto)biografia, o 

acontecimento da vivência. Entretanto, há sempre algo que extrapola os limites semânticos
5
 

do resultado processual de captura do objeto pelas lentes fotográficas, bem como os da escrita 

de uma vida. Desse modo, Barthes percebeu que o detalhe, até determinado momento 

desempossado de significação, é capaz de despertar uma busca ontológica pelo Ser que 

envolve o objeto – a Fotografia –, da qual salta o punctum; e o biografema, pelo qual se pode 

revelar o Outro do Eu biografado. 

                                                           
5
Utilizamos esta denominação para nos reportarmos aos limites do referente enquanto enquadramento da 

representação da imagem fotográfica, com o sentido exclusivo, denotativo, para utilizar uma terminologia 

linguística. Essa observação vale, também, para as biografias convencionais que visam descrever os 

acontecimentos vividos pelo biografado, destacando, apenas, como único sentido da escrita biográfica, os 

eventos honrosos. Conforme observação de Barthes (1984, p. 49), “Como a Fotografia é contingência pura e só 

pode ser isso (é sempre alguma coisa que é representada) – ao contrário do texto que, pela ação repentina de uma 

palavra, pode fazer uma frase passar da descrição à reflexão –, ela fornece de imediato [...]” detalhes capazes de 

saltarem o sentido único do referente.  
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Ao destacarmos a oposição entre as noções de studium e punctum ora apresentadas, 

em que o segundo vem contrariar o primeiro, é imprescindível sublinharmos a crítica que o 

filósofo francês Jacques Rancière tece ao posicionamento do semiólogo Roland Barthes em 

relação à teoria do punctum. A avaliação de Rancière encontra-se no texto “A imagem 

pensativa” que, entre outros, compõe a coletânea O espectador emancipado (2012). Ao iniciar 

o texto, o autor da referida obra esclarece, em linhas gerais, o emprego da expressão “imagem 

pensativa”. Segundo Rancière (2012, p. 103), o adjetivo – pensativo – “[...] designa um estado 

singular: quem está pensativo está ‘cheio de pensamentos’, mas isso não quer dizer que os 

pensa”. 

Imagem pensativa, conforme a definição presente no texto, consiste em uma “[...] 

imagem que encerra pensamento não pensável, pensamento não atribuível à intenção de quem 

a cria e que produz efeito sobre quem a vê sem que este a ligue a um objeto determinado” 

(RANCIÈRE, 2012, p. 103). Assim, pensatividade designaria, segundo o filósofo francês, um 

estado de indeterminação entre o ativo e o passivo. Logo, falar de imagem pensativa consiste 

em pronunciar a existência de uma área de indeterminação entre pensamento e não 

pensamento, entre atividade e passividade, bem como entre arte e não arte. 

A crítica de Rancière a oposição entre studium e punctum estabelecida por Barthes 

aponta para a falta de percepção do semiólogo frente à materialidade das imagens, a partir das 

quais ilustrou sua análise a respeito do punctum em A câmara clara. Segundo o autor de “A 

imagem pensativa”, o criador da noção de biografema define bem sua proposta no discurso. 

No entanto, equivoca-se naquilo que deveria confirmar a referida oposição ao desprezar 

informações referentes às imagens utilizadas como exemplos. Assim, Rancière (2012, p. 106) 

atesta que “Diante da fotografia de duas crianças com retardo mental feita por Lewis Hine 

numa instituição de New Jersey, Barthes declara dispensar qualquer saber e cultura”.  

Na mencionada fotografia, retomada por Rancière (2012) para fundamentar sua crítica, 

Barthes, conforme escreve em A câmara clara, não vê as cabeças monstruosas das crianças, 

mas a imensa gola do garoto anão e o minúsculo curativo da menina de cabeça grande. Ao 

observar tal posicionamento barthesiano, Rancière afirma que “[...] aquilo que ele [Barthes] 

diz ver, na qualidade de punctum, pertence à mesma lógica do studium, que ele diz não ver: 

são características de desproporção [...]” (2012, p. 107).  

A crítica rancièriana à teoria do punctum torna-se explícita no instante em que o autor 

de “A imagem pensativa” afirma que a referida teoria certifica a peculiaridade resistente da 

imagem, mas que, no final, deixa de lado tal especificidade, ao identificar a produção e o 

efeito da imagem fotográfica com a maneira como a morte ou os mortos nos tocam. Além 
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dessa análise crítica a partir da fotografia de Lewis Hine, Jacques Rancière vai indicando em 

outras fotografias que ilustram A câmara clara, e são por ele retomadas, algumas 

inconsistências na teoria barthesiana, a fim de esclarecer que o que há nas imagens, as quais 

levam consigo o adjetivo – pensativas –, é uma zona de indeterminações entre o pensável e o 

não pensável. 

 

 

2.2.2 A fotografia: é possível apreender o eu ou um eu que já é outro? 

 

 

Para compreendermos como se dá a confluência entre a noção de biografema e a ideia 

de punctum, apresentamos, a título de análise, as objetivas
6
 de Roland Barthes e Tomás Eloy 

Martínez. Vale destacar que a escolha é proposital, uma vez que, ao escrever de forma 

(auto)biografemática, há convergência entre ambos. Antes de partir para a análise 

propriamente dita, chamamos a atenção para uma ocorrência na obra Roland Barthes por 

Roland Barthes. Em escrita biografemática, Barthes fala de si a partir do outro-de-si; ou seja, 

fala de si, mencionando-se em terceira pessoa – ele. Dito de outra forma, o teórico francês se 

refere a ele mesmo na perspectiva de uma escrita de si para si que podemos confirmar, dentre 

outros tópicos que compõem a obra, em “Ativo/reativo”, no qual pronuncia: “No que ele 

escreve, há dois textos. O texto I é reativo, movido por indagações, medos, desaforos 

interiores, pequenas paranoias, defesas, cenas. O texto II é ativo, movido pelo prazer” 

(BARTHES, 2003, p. 55, grifo nosso) conforme o teórico profere em “O adjetivo”: 

 

 
Ele suporta mal toda imagem de si mesmo, sofre ao ser nomeado. Ele 

considera que a perfeição de uma relação humana depende dessa vacância de 

imagem: abolir entre si, de um a outro, os adjetivos, uma relação que se 

adjetiva está do lado da imagem, do lado da dominação, da morte 

(BARTHES, 2003, p. 55, grifo do autor). 

 

 

Observamos, por conseguinte, que Barthes fala dele mesmo, e se utiliza da terceira 

pessoa – ele – em substituição à referência direta por intermédio do pronome eu, característica 

da escrita autobiográfica nos moldes clássicos. Tal constatação pode ser observada em 

diversas seções que compõem a obra em destaque. Além das já mencionadas, tem-se em “O à-

vontade”, a seguinte menção: “Hedonista (já que assim ele acredita ser), ele deseja um estado 

que é, em suma, o conforto [...]” (BARTHES, 2003, p. 56, grifo nosso). Em “O demônio da 

                                                           
6
Conforme denominação de Barthes, o termo objetiva é utilizado no sentido de imagem fotográfica. 
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Imagem 1 - Roland Barthes 

Fonte: Rafael Habermann - Fotografia Still.  

 

analogia”, o teórico francês destaca um inconveniente conceitual, assim como ocorreu com 

Saussure e, mais uma vez, recorre à terceira pessoa, agora por meio do pronome possessivo: 

“O bicho-papão de Saussure era o arbitrário (do signo). O seu é a analogia. As artes 

‘analógicas’ (cinema, fotografia), os métodos ‘analógicos’ (a crítica universitária, por 

exemplo) são desacreditados [...]” (BARTHES, 2003, p. 56). A partir das referidas 

apresentações, temos a noção de como a obra Roland Barthes por Roland Barthes está 

constituída, e como a linguagem é, sem dúvida, uma de suas preocupações teóricas. 

A fim de afinarmos a proposta desta subseção, as imagens seguintes apresentam 

pormenores – punctum – que, disparados como flechas, permitiram-nos transcrevê-los em 

escritura biografemática. Assim, a primeira imagem reproduzida a partir do punctum é a do 

intelectual francês Roland Barthes. À primeira vista, parece uma imagem comum; entretanto, 

alguns elementos, os pormenores, saltam aos nossos olhos, que os capturam e promovem uma 

série de efeitos, dentre os quais a inquietação.  A segunda imagem é a do jornalista argentino 

Tomás Eloy Martínez que, com certa expressão de questionamentos, fizeram-nos pensar as 

marcas do tempo cuja finalidade é apresentar ao ser humano os resultados da existência, da 

qual não somente interrogamos as fases da vida, seus eventos, os encontros e desencontros, 

como também, o princípio, de onde possivelmente tudo vem, e o fim, para onde supostamente 

tudo deve retornar.  

 

2.2.3 Roland Barthes e a expressão enigmática 

 

(Imagem 1).
7
 O que deve 

passar pela cabeça do 

estudioso neste momento? 

Talvez mais um 

desenvolvimento teórico 

prestes a ser arremessado, 

sob as forças de uma 

caneta em punho, na 

virgem folha, substrato da 

tinta escritural. Todavia, há 

algo que intriga: sua 

                                                           
7

Disponível em:<http://rafaelhabermann.com/um-livro-de-cabeceira-para-quem-esta-comecando-na-carreira-

fotografica-roland-barthes-a-amara-clara/>. Acesso em: 11 abr. 2015. 
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Fonte: Babelio 

expressão facial. Leonardo da Vinci (1452-1519) pintou, entre 1503 e 1517, a Mona Lisa, ou 

também conhecida como A Gioconda, notável obra do Renascimento. Na pintura, o enigma 

do sorriso tímido ou da tristeza é persistente. Esse enigma se estende, na imagem, a Barthes. 

Será que timidamente ele sorri, ou se volta, com ar de preocupado, para os questionamentos 

acerca da existência? Ao fundo, seus livros parecem ter-lhe disponibilizado respostas. A 

escrivaninha, de onde saíram diversos pensamentos materializados em escrituras, promoveu-

lhe momentos de introspecção, sempre com um charuto, como de habitual, entre o dedo 

indicador e o médio, e por detrás destes o polegar, sobre o qual repousa o filtro. Entretanto, 

um elemento que compõe o cenário da fotografia salta aos olhos. Um escritor/leitor fica 

impossibilitado de ler e escrever se não há algo que ilumine o ambiente. A luz do intelecto 

acende-se, quando se precisa produzir escritura. Todavia, não se produz no escuro; por esse 

motivo, a luminária, ao lado esquerdo da foto, parece manter uma relação simbiótica com 

Barthes. Ao lado direito, uma cama o espera. O momento do sono contrasta com o da vigília. 

A luz se apaga. O ambiente de trabalho é, ao mesmo tempo, o de descanso. Em meio às 

inquietações teóricas, há o espaço reservado para a quietação do corpo. 

 

2.2.4 Tomás Eloy Martínez e as marcas do tempo 

 

(Imagem 2).
8
 Não é novidade que o tempo deixa 

marcas profundas na matéria. O intelectual 

argentino pensa, digere essa ideia e suplica uma 

justificava para tal processo corruptível, a ponto de 

marejar seus olhos com lágrimas. Cada traço no 

rosto é um caminho percorrido, que a existência 

carimba e patenteia em rugas. A preocupação com o 

destino do ser humano é visível. Afinal: de onde 

viemos e para onde iremos? Muitos pensadores 

buscaram respostas para essa pergunta. Aliás, a 

verdade é: continua-se a busca. A expressão facial 

de temor disfarçado denuncia sua inquietação. Dos 

olhos, as lágrimas devem ter escorrido diversas vezes; sobretudo, diante da configuração da 

                                                           
8
 Disponível em:< http://www.babelio.com/auteur/Tomas-Eloy-Martinez/126252>. Acesso em: 11 abr. 2015. 

Imagem 2 - Tomás Eloy Martínez 
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finitude de uma jornada existencial: a morte. Em sua cabeça, devem estar passando variados 

questionamentos acerca da existência. Episódios felizes ou tristes. Lembranças de um tempo 

que não volta mais. Lembranças do próprio tempo que, no jornalista, colocou as marcas. 

Todavia, sempre há um ponto luminoso, uma espécie de portal, uma saída de emergência, 

para a qual seguirá o indivíduo. Esse portal iluminado parece aberto para Martínez, disposto 

atrás dele, no canto direito da foto. Ele se despede. Com os olhos marejados, seguirá as 

marcas do tempo. 

 

 

2.3 Da “escritura” à noção de “biografema” 

 

 

A noção de “biografema” promoveu novo modo de escrever uma vida e de apreciar 

sua transfiguração para a narrativa, uma vez que não há desvinculação entre ficção e realidade 

– esta última pensada, segundo André Lalande (1999), como atributo daquilo que é real, cujo 

reconhecimento está em sua oposição ao aparente, ao ilusório. É o real em sua atuação 

efetiva. Ou ainda, em conformidade com a interpretação barthesiana,
9
 podemos pensar o real 

a partir de seu caráter de ser indomável, porque se recusa ao domínio –. Quando ocorre a 

confluência entre ficção e realidade, uma co-existência é produzida na medida em que a 

escritura do Outro chega a escrever fragmentos da nossa própria cotidianidade, como observa 

Barthes (1990). Gabriel Sausen Feil (2010, p. 31), em seu artigo intitulado “Escrita 

biografemática em Roland Barthes”, afirma que o autor 

 

 
[...] traz a noção de biografema em Câmara clara [1984], Roland Barthes 

por Roland Barthes [2003], numa Conferência proferida no Collège de 

France, em 19 de outubro 1978, ‘Durante muito tempo, fui dormir cedo’ 

[2004], no Prefácio de Sade, Fourier, Loyola (1990) e na Preparação do 

romance vol. II (2005). 

 

 

Embora a noção de “biografema” esteja – explícita ou implicitamente – nas obras 

mencionadas, Roland Barthes não a define segundo os moldes da escrita filosófica que a tudo 

pretende conceituar. Entretanto, como enfatiza Gabriel Sausen Feil (2010), é contundente a 

aparição desse conceito no prefácio da obra Sade, Fourier, Loyola, quando Barthes (1990) 

                                                           
9
 A referida interpretação barthesiana encontra-se no texto Sistema/sistemática, presente na obra Roland Barthes 

por Roland Barthes (2003). 
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identifica pormenores como o regalo branco de Sade, o vaso de flores de Fourier e os olhos 

marejados de lágrimas de Loyola, e assim expõe o desejo de ter sua vida reduzida a alguns 

pormenores: 

 

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

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

a alguns gostos, a algumas inflexões, digamos: ‘biografemas’, em que a 

distinção e a mobilidade poderiam deambular fora de qualquer destino e 

virem contagiar, como átomos voluptuosos, algum corpo futuro, destinado à 

mesma dispersão!; em suma, uma vida com espaços vazios, como Proust 

soube escrever a sua, ou então um filme, à moda antiga, onde não há 

palavras e em que o fluxo das imagens (esse flumenorationis, em que talvez 

consista a ‘porcaria’ da escrita) é entrecortado, como salutares soluços, pelo 

rápido escrito negro do intertítulo, a irrupção desenvolta de um outro 

significante [...] (p. 12). 
 

 

 

Publicada pela primeira vez em 1971, a obra Sade, Fourier, Loyola traz a noção de 

biografema e uma análise de três autores, cujos respectivos nomes constituem o título da obra. 

No prefácio, logo nas primeiras linhas, Barthes (1990) enfatiza o ponto de convergência entre 

os três autores: a “escritura”. Assim,  

 

 
De Sade a Fourier, o que cai é o sadismo; de Loyola a Sade, é a interlocução 

divina. No mais, a mesma escritura: mesma volúpia de classificação, mesma 

fúria em recortar (o corpo crístico, o corpo vitimal, alma humana), mesma 

obsessão numerativa (contar os pecados, os suplícios, as paixões e os 

próprios erros da conta), mesma prática da imagem (da imitação, do quadro, 

da sessão), mesma urdidura do sistema social, erótico, fantasmático. 

Nenhum desses três autores é respirável: todos põem o prazer, a felicidade, a 

comunicação na dependência de uma ordem flexível ou, para ser mais 

ofensivo, de uma combinatória. Aí estão eles reunidos, os três, o escritor 

maldito, o grande utopista e o santo jesuíta (p. 7). 

 

 

 O ponto de partida, do qual Barthes se vale para a constituição da noção de 

biografema, é o conceito de “escritura”. O teórico destaca os três autores, Marquês de Sade, 

Inácio de Loyola e Charles Fourier, porque: “A língua que fundam não é, evidentemente, uma 

língua linguística, [...]. É uma língua nova, atravessada pela língua natural (ou que a 

atravessa), mas que só pode oferecer-se à definição semiológica do Texto” (BARTHES, 1990, 

p. 8). A atribuição de uma nova língua a partir de Sade, Fourier e Loyola provém de sua 
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observação da “escritura” desses três logotetas
10

 que, nessa atividade, teriam recorrido a 

quatro operações: a primeira delas é “isolar-se”; a segunda, “articular”; a terceira, “ordenar”; a 

quarta, “teatralizar”. 

 Antes de apresentarmos as quatro operações, e nos valendo da denominação da 

primeira, o “isolar-se”, isolaremos somente a análise barthesiana acerca da escritura de Sade 

para demonstrarmos como essas operações aparecem; embora o destaque da obra seja 

atribuído à língua nova respectivamente criada pelos três autores. Tão logo, é preciso 

distinguir escrita de “escritura” e compreender a recorrente utilização desse segundo termo 

pelo fundador do biografema. Segundo Gabriel Sausen Feil (2010, p. 34), “‘Escritura’ é uma 

noção [...] criada por Barthes para diferenciar a escrita que tem valor por si mesma [...], da 

escrita que somente tem valor pelo seu conteúdo [...]”.  

Ainda conforme Feil (2010), a escritura, por ser uma escrita intransitiva – pois enfatiza 

o fazer, o criar na própria escritura, procedimentos de escrita –, diferencia-se da escrita 

transitiva, que enfatiza o falar sobre. Nesse sentido, a escritura 

 

 
[...] acontece no momento em que se dá o escalonamento de significantes tal 

que nenhum fundo de linguagem mais possa ser identificado; por ele é 

pensado como uma ‘forma’, o estilo implica uma ‘consistência’; a escritura, 

[...], só conhece insistências (BARTHES, 1990, p. 9-10). 

 

 

A primeira operação, como já mencionada sua especificidade, propõe que “A língua 

nova deve surgir de um vazio material; um espaço anterior deve separá-la das outras línguas 

comuns, ociosas, ultrapassadas, cujo ‘ruído’ poderia perturbá-la: nenhuma interferência de 

signos [...]” (BARTHES, 1990, p. 8). Assim, para que essa língua seja elaborada, Sade 

promove o enclausuramento de seus libertinos no Castelo de Silling e no Convento de Sainte-

Marie-des-Bois. Logo, uma das funções da clausura sadiana consiste em “isolar, abrigar a 

luxúria das empreitadas punitivas do mundo [...]” (BARTHES, 1990, p. 20).  

 Quanto à segunda operação, “articular”, Barthes (1990) informa não haver língua sem 

distinção entre signos. Dessa forma, como entre os três autores há a mesma obsessão em 

fragmentar o corpo, “Sade distribui o gozo como as palavras de uma frase (posturas, figuras, 

episódios, sessões)” (p. 8). Após recortados os signos, eles são retomados numa combinatória: 

esse é o princípio da segunda operação. Conforme Barthes (1990), os logotetas recorrem aos 

procedimentos, tais como: cortar, combinar e ajustar para, a partir daí, produzirem 

                                                           
10

 No prefácio da obra Sade, Fourier, Loyola, Barthes (1990) denomina logotetas os fundadores de línguas. 
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continuamente regras de junção, favorecendo a troca da criação pela sintaxe, pela 

composição. Presos ao corpo disperso em fragmentos, a sua reconstituição nada mais é do que 

a associação de inteligíveis; não existe o inexprimível, bem como não ocorre atributo 

irredutível do gozo.  

Um exemplo da segunda operação pode ser observado no esclarecimento que Barthes 

(1990) traz acerca da clausura do lugar sadiano, que dispõe de uma função: 

 

 
[...] funda uma autarquia social. Uma vez enclausurados, os libertinos, seus 

ajudantes e sujeitos formam uma sociedade completa, dotada de uma 

economia, de uma moral, de uma palavra e de um tempo, articulado em 

horários, trabalhos e festas (p. 20-21). 

 

 

 A partir da autarquia social formada pelos libertinos e demais frequentadores da 

clausura sadiana, podemos depreender que os elementos enumerados – uma economia, uma 

moral, uma palavra e um tempo, articulado em horários, trabalhos e festas – constituem, por 

regras de junção, a totalidade. No abrigo inviolável de Sade, não há nada desarticulado de 

suas funções. Todos assumem seus papéis, dando-nos a noção de uma sociedade completa; 

portanto, articulada. 

 No que diz respeito à terceira operação, “ordenar”, Barthes (1990) afirma que não 

deve haver, somente, uma combinação de signos elementares, mas a grande sequência erótica, 

eudemonista ou mística – e o autor aqui se refere, respectivamente, aos três logotetas: Sade, 

Fourier e Loyola –, deve ser submetida a uma ordem superior. O semiólogo ainda enfatiza que 

essa ordem superior não consiste mais na sintaxe, e sim na métrica; além disso, o discurso 

novo mostra-se contemplado por um Ordenador: “[...] em Sade, é algum libertino que, sem 

nenhuma preeminência que não seja uma responsabilidade passageira e meramente prática, 

efetua posturas e dirige o andamento geral da operação erótica [...]” (BARTHES, 1990, p. 9). 

 Desse modo, “há sempre alguém para regular (mas não: regulamentar) [...] a orgia, 

mas esse alguém não é um sujeito; regente do episódio, é apenas um de seus momentos, não 

passa de um morfema de recção, um operador de frase” (BARTHES, 1990, p. 9). Para 

constatar essa regulação, e vale ressaltar que não se trata de regulamentação, a libertinagem é 

desenfreada, conforme observa o teórico francês. Todavia, não é desordenada, como mostra o 

exemplo de Silling, cuja prática libertina segue, rigorosamente, o horário de término: duas da 

madrugada. O fato de se ter um limite de horário estabelecido para a prática da luxúria 

demonstra a ordenação no andamento da operação erótica. 
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 Antes de apresentar a quarta operação, que consiste em “teatralizar”, Barthes (1990) 

chama a atenção para o que ocorreria se a logothesis parasse na execução de um ritual, ou 

seja, se se estabelecesse enquanto um discurso retórico. Havendo essa ocorrência, “[...] o 

fundador de língua nada mais seria do que o autor de um sistema (aquilo a que se chama 

comumente um filósofo, ou sábio, ou pensador)” (p. 9). Ao analisar a escritura de Sade, 

Fourier e Loyola, os quais foram denominados logotetas – fundadores de língua –, o 

semiólogo enfatiza outro aspecto dos três autores: são eles formuladores; ou seja, escritores, 

como normalmente se lhes denomina. 

A quarta operação – “teatralizar” – não consiste em ornamentar a representação, mas 

em ilimitar a linguagem, esclarece Barthes (1990). O teatralizar opera, em Sade, no segredo 

sadiano que “[...] é apenas a forma teatral da solidão: ele dissocializa por um momento o 

crime; num mundo profundamente penetrado de palavra, realiza um paradoxo raro: um ato 

mudo; [...]” (p. 20). A partir das quatro operações, presentes nas escrituras de Sade, Fourier e 

Loyola, concluímos que o objeto da produção dos logotetas já é texto e, com isso, puderam 

substituir o volume da escritura.  

Desse modo, Sade – lembrando que o isolamos para demonstrar como as operações se 

apresentam em sua escritura a partir das análises de Roland Barthes – “[...] já não é, 

simplesmente, o autor da pornografia, mas, acima de tudo, um produtor de escritura; inventor 

de língua, a do crime e do erotismo [...]” (FEIL, 2010, p. 34). Sade, assim como Fourier e 

Loyola “[...] fazem escritura, e não escrita transitiva, porque inventam línguas, as quais fazem 

com que seus textos valham por si mesmos, independentemente dos seus conteúdos” (FEIL, 

2010, p. 34). 

Compreendendo que a escritura se caracteriza pela sensibilidade na produção da 

escrita, podemos concluir, a partir do percurso metodológico adotado nesta segunda seção, 

que a noção de biografema consiste na escritura dos pormenores, dos detalhes que não 

interessariam ao trabalho do biógrafo tradicional, ou que, simplesmente, constituem os 

resíduos da biografia, em conformidade com a analogia de Feil (2010). Além disso, notamos 

que a ideia de punctum, definida por Barthes como o pequeno corte, a minúscula mancha que 

salta da Fotografia e atinge nossos olhos como flechadas, conflui com o conceito de 

biografema. Para melhor compreendê-lo, destacamos algumas narrativas de Tomás Eloy 

Martínez, das quais a maior parte compõe a obra La otra realidad: antología (2006) e, apenas 

uma, integra a obra Lugar común la muerte (2009). Assim, por meio de textos ensaísticos que 

contemplam o referente de cada uma delas, e que constituem a terceira seção de nosso 
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trabalho, apresentamos os modos por meio dos quais os biografemas aparecem em sua 

escritura ao falar do outro. 

Para tal finalidade, oferecemos a subsequente análise do conceito barthesiano e, como 

contribuição teórica, a classificação em biografemas de primeiro e segundo graus. Aqueles 

que se referem aos detalhes apresentados pelo autor da narrativa biografemática, concernentes 

à personalidade(s) histórica(s) ou a personagem(ens) de romances, filmes, dramas, entre 

outros gêneros, classificamos como biografemas de primeiro grau. Já os pormenores postos 

em circulação pelas vozes constituinte(s), direta ou indiretamente, do núcleo de personagens 

presentes na narrativa, e que aludem a outra(s) citada(s) na narração, assumindo o papel de 

coadjuvante(s), categorizamos como biografemas de segundo grau. A segunda classificação 

de biografemas vale, também, para análise de narrativas cujo autor apresenta inflexões de 

terceiros ligados por alguma espécie de relação ao(s) protagonista(s). 

Dessa forma, uma vez definido cada elemento dessa classificação, cabe-nos esclarecer 

que será com o seu auxílio que buscaremos, no decorrer do processo de análise das narrativas 

de Tomás Eloy Martínez, capturar os pormenores, as inflexões das personagens e 

personalidades entregues à dispersão como cinzas atiradas ao vento, conforme analogia 

barthesiana. Essa prática de dispersar o sujeito implica amor a ele, mas não somente isso.  

Implica também mantê-lo à disposição de uma escritura imune a retóricas ininteligíveis cujo 

resultado o leva, quase sempre, à destruição. No texto, o sujeito disseminado torna-se livre e, 

a todo o momento, passível de ressignificações.  
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3 A ESCRITURA BIOGRAFEMÁTICA DE TOMÁS ELOY MARTÍNEZ 

 

 

[...] os fatos verdadeiros não estão necessariamente em 

conflito com a invenção, as palavras podem criar uma realidade 

mais verdadeira do que a realidade dos sentidos.
11

 

 

TOMÁS ELOY MARTÍNEZ 

La otra realidad: antología. 

 

 

3.1 Tomás Eloy Martínez e as nuances de uma poética da incerteza 

 

 

  

 Poderíamos produzir uma mini biografia do intelectual argentino em estudo, seguindo, 

como modelo, os padrões tradicionais. Contudo, nos esquivaremos a essa proposta, a fim de 

compartilhar um texto – com algumas modificações – que publicamos em homenagem aos 80 

anos de Tomás Eloy Martínez. Antes, cabe-nos realçar que, até o presente momento, 

discutimos o poder ressignificador que a escritura biografemática possui. Um texto escrito, 

ainda que curto e à margem dos modelos impostos pelo cânone, tem valor à medida que 

alcança seu objetivo. O nosso, é apontar algumas informações significativas a respeito do 

jornalista e ficcionista em evidência. Assim, segue, abaixo, o texto “A II Jornada de 

Literatura, História e (Auto)biografia homenageia os 80 anos de Tomás Eloy Martínez”:
12

 

 

 
Dois mil e quatorze é um ano de comemoração para a Argentina e para 

muitos outros países. Seriam os 80 anos de vida de Tomás Eloy Martínez. 

Nascido aos 16 dias do mês de julho de 1934, na província de San Miguel de 

Tucumán, Argentina, o escritor em destaque deixou vasto legado para a 

literatura contemporânea. Marcado pelo estilo peculiar com que trata os fatos 

históricos, permitindo a sua intersecção com elementos ficcionais, sua 

literatura nos permite deambular, e muitas vezes nos perdermos, entre as 

fronteiras da verossimilhança e da veracidade desses fatos. O próprio 

Martínez reconhece os ‘perigos’ de transitar por entre essas fronteiras. ‘En 

memoria de Susana Rotker’, uma das narrativas que compõem sua coletânea 

La otra realidad: antologia, Martínez (2006, p. 248), referindo-se à sua 

esposa Susana, revela: ‘Ela salvou minha imaginação dos naufrágios em que 

                                                           
11

 Texto fonte: “[...] los hechos verdaderos no están necesariamente em conflicto com la invención, las 

palabras pueden crear una realidad más verdadera que la realidad de los sentidos” (TOMÁS ELOY 

MARTÍNEZ, 2006). 
12

 Texto disponível em: < http://gpbio.jimdo.com/ii-jornada/>. Acesso em: 4 nov. 2015. 
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sucumbe às vezes, quando navego entre a probabilidade e o exagero, [...] 

para não desfalecer nessa empreitada de Sísifo que é a escrita de qualquer 

romance, valha ou não valha a pena’ (Tradução nossa).
13

 Nessa revelação, 

constatamos um autorreconhecimento do autor-pessoa diante de sua 

produção literária.  

‘O que primeiro seduz na obra de Tomás Eloy Martínez é a fronteira com o 

real: em seus romances, a imprecisão dos limites entre sua ficção e a 

história; em seus textos de imprensa, um processo de criação narrativa que se 

funde com o jornalístico’ (MATTOS, p. 7, tradução nossa).
14

 A expressiva 

sensibilidade no labor da escritura literária, somada a sua ‘poética da 

incerteza’, parafraseando Cristine Mattos, faz de Martínez ‘[...] uma das 

vozes mais pessoais da narrativa de seu país’ (Tradução nossa).
15

 

Prematuramente, a literatura e o mundo contemporâneo perderam-no aos 31 

dias do mês de janeiro de 2010. E como não nos é permitido infringir o 

princípio do devir, o jornalista e ficcionista estava destinado a ‘El regreso’ 

[...].
16

  

 

 

 As nuances dessa poética da incerteza encontram-se presentes no prólogo “Una 

poética de la incertidumbre”, de Cristine Mattos, o qual abre a coletânea La otra realidad: 

antología como um alerta para o que o leitor poderá encontrar, ao entregar-se à leitura dos 

textos. A partir do que está posto na transcrição textual anterior, a qual aponta para o que, 

inicialmente, seduz na obra de Martínez, Mattos (2006) esclarece que, em decorrência dessa 

peculiaridade na escritura do jornalista e ficcionista argentino, a crítica a sua obra tem se 

ocupado em avaliar a quantidade e a relevância dos fatos e as personagens reais que permeiam 

suas narrativas, com o objetivo de encontrar uma definição de gênero. Isso nos parece uma 

tentativa infrutífera, haja vista a fuga de sua escritura do modelo canônico. 

 A pesquisadora classifica os textos de Martínez a partir de um gênero ambíguo, os 

quais, a todo o momento, impõem desafios aos leitores para que descubram as chaves de sua 

compreensão no decorrer da leitura. Dito de outra forma, “[...] o leitor adentra neles sem o 

benefício das experiências de leituras anteriores, sem poder se apoiar nas cartografias que 

                                                           
13

 “Ella salvó a mi imaginación de los naufrágios en que sucumbe a veces, cuando navego entre la verosimilitud 

y la exageración, [...] para no desfallecer en esa empresa de Sísifo que es la escritura de qualquer novela, valga 

o no valga la pena”. MARTINEZ, Tomás Eloy. En memoria de Susana Rotker. In: MARTINEZ, Tomás Eloy. 

La otra realidad: antología. Buenos Aires: Fondo de Cultura Economica de España, s.l., 2006. p. 246-250. 
14

 “Lo primero que seduce en la obra de Tomás Eloy Martínez es la frontera con lo real: en sus novelas, la 

imprecisión de los limites entre su ficción y la historia; en sus textos de prensa, un proceso de creación 

narrativa que se funde con el periodístico”. MATTOS, Cristine. Una poética de la incertidumbre. In: 

MARTINEZ, 2006, p. 7-17. 
15

 “una de las voces más personales de la narrativa de su país”. FUNDACIÓN TOMÁS ELOY MARTÍNEZ. 

Biografia. Disponível em: < http://fundaciontem.org/biografia/>. Acesso em: 14 out. 2014. 
16

 El regresso (MARTÍNEZ, 2006, p. 389-391) é uma das narrativas da referida coletânea La otra realidad: 

antología. 
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Hans Robert Jauss tem chamado ‘os horizontes de expectativas’” (MATTOS, 2006, p. 8).
17

 

Assim, as nuances, características da elaboração escritural martineziana, impossibilitam 

enquadrá-la numa categorização, visto que, conforme observa Cristine Mattos (2006), a obra 

de Tomás Eloy Martínez consegue subverter, em algum ponto elementar, todas ou cada uma 

das investidas de classificação de gêneros.       

 

 

3.2 La otra realidad: a composição da antología 

 

 

 Publicada em 2006 pelo Fondo de Cultura Económica, a obra La otra realidad: 

antología apresenta diversos textos do jornalista argentino Tomás Eloy Martínez, sendo 

alguns deles, inéditos. Encontramos, em cada linha desses textos, o resultado da habilidade de 

Martínez na inserção de elementos típicos da ficção em fatos ocorridos na cotidianidade de 

suas personagens. Tal característica nos leva a pensar acerca do enclausuramento do gênero, 

bem como na existência de uma fronteira entre aquilo que definimos como (ir)realidade. Uma 

vez posta em prática a reflexão sobre possíveis conflitos na relação dicotômica entre – 

realidade/ficção –, Martínez nos propõe, a partir de La otra realidad: antología, “[...] um 

caminho intermediário: a ficção verdadeira, um texto no qual a veracidade se baseia 

exclusivamente num pacto entre o escritor e o seu leitor”.
18

 

 A obra encontra-se divida em: Prólogo, constituído pelo texto de Cristine Mattos 

intitulado “Una poética de la incertidumbre”, em que se encontra, como ideia central, o 

processo de criação da escritura martineziana. A primeira seção, denominada “Lo mismo, lo 

otro. Las novelas”, é composta por fragmentos de seus romances como: Sagrado, Santa Evita, 

La novela de Perón, entre outros. A segunda seção – “El otro género. En la frontera del 

periodismo y la biografía” –, constitui-se pelos seguintes textos: “Un hombre libre”, “Una 

historia de amor”, “En memoria de Susana Rotker”, “Idealismo y martirio”, “La moral de los 

buitres”, entre outros. A terceira seção – “La otra ficción. En la frontera de la escritura y la 

lectura” –, integra-se pelas narrativas: “El escritor secreto”, “Sombra terrible de Borges”, 

“Contar una historia”, entre outras. A quarta seção – “La otra realidad” –, é organizada a 

                                                           
17

 Texto fonte: “[...] el lector se adentra en ellos sin el beneficio de las experiencias de lecturas anteriores, sin 

poder apoyarse en las cartografías que Hans Robert Jauss ha llamado ‘los horizontes de expectativa’” 

(MATTOS, 2006, p. 8).  
18

 Texto fonte: “[...] un camino intermedio: la ficción verdadeira, un texto em el que la veracidad se base 

exclusivamente en un pacto entre el escritor y su lector” (FONDO DE CULTURA ECONÓMICA, 2006). 
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partir dos textos: “Vida de genio”, “El diferente”, “El otro que llevamos”, “La fotografía de 

Dios”, “Con los ojos abiertos”, entre outros. Por fim, a bibliografia, cuja estrutura apresenta-

se da seguinte forma: obras de Tomás Eloy Martínez, bibliografias a seu respeito, traduções e 

prêmios. 

 Muitas das narrativas jornalísticas que compõem a antologia foram, antes de serem 

reunidas na obra em destaque, publicadas em jornais da América Latina. Assim, temos, como 

exemplo, quatro das cinco narrativas analisadas nesta seção e que compõem nosso objeto de 

estudo. Todavia, antes de mencioná-las, no decorrer das análises, e de indicar os jornais, nos 

quais foram publicadas, destacamos uma ressalva: o texto “Saint-John Perse desaparece” (p. 

99-114) se junta aos relatos de ficção testemunhal, organizados na obra Lugar común la 

muerte (2009 [2004]). Vale ressaltar que os referidos textos não se encontram dispostos em 

ordem cronológica de publicação a fim de atender à estrutura que estabelecemos, de acordo 

com as temáticas abordadas. Dessa forma, seguem as análises, as quais promoveram a 

produção dos textos ensaísticos. 

 

 

3.2.1 A fotografia de Deus é possível? 

 

 

 A fotografia tem algo de fascinante, escreveu Barthes (1984) em A câmara clara. Há 

sempre algo a se transmitir: seja a recordação do momento, que fora capturado pela lente 

fotográfica, seja um detalhe – o punctum – que, até então implícito, salta aos olhos do 

observador. E quando o objeto fotografado não pertence ao conjunto dos seres sensíveis – na 

acepção de pertencente ao mundo das coisas –, mas ao espaço do universo? Posto desta 

forma, podemos inferir, quase de imediato, que se trata de algo extraordinário, de um ser (ou 

um Ser?) que possui existência própria, e que promove a existência de outros seres: Deus. 

 Com o objetivo de reivindicar as visões de duas personalidades – Galileu Galilei 

(1564-1642) e Isaac Luria (1534-1572) – no debate epistemológico acerca de uma Força 

presente no universo, Martínez publica, em 11 de dezembro de 1999, no jornal La Nación, o 

artigo “La fotografía de Dios” (2006 [1999], p. 384-388). Observamos que o intelectual 

argentino recorreu à segunda operação estabelecida por Barthes, o articular, ao promover a 

junção de dois posicionamentos distintos para, numa retomada combinatória, compreender 

(ou buscar compreender) o que é a fotografia de Deus. No texto, identificamos alguns indícios 

da admiração martineziana às suposições científico-cosmogônicas de Galileu e Luria: 
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“Ninguém, que eu saiba, havia mencionado até agora dois textos surpreendentes que 

descreviam algo parecido ao MBR,
19

 faz quatro séculos [...]” (MARTÍNEZ, 2006, p. 385, 

grifo nosso, tradução nossa).
20

 Tal admiração se materializa numa narrativa informativa de 

caráter científico que, embora caracterize uma escrita técnica, apresenta aspectos de gênero 

híbrido, pois traz para o texto jornalístico reflexões científicas dignas de um tratado.  

Como, então, reconhecê-lo no texto? O sonho de Galileu, transcrito em uma de suas 

cartas a Johannes Kepler e, por muito tempo interpretado como rascunho de um poema, 

destaca a evidência: 

 

 
Sonhei que meu telescópio adentrava na noite do universo – escreveu 

Galileu –. Deixava para trás as espadas de Orión e as miríades de pequenas 

estrelas cujas luzes iam se apagando já nos redemoinhos do espaço. 

Chegava, por fim, a uma região de escuridão absoluta: a noite em cujo ventre 

se escureciam as noites de todas as idades. De repente, numa margem 

daquele céu perdido, o telescópio divisou uma estrela enorme e solitária. 

Avançou em direção a ela. O espaço se tingiu de branco. A luz era mais 

intensa que a luz de mil sóis. Durou pouco. Rapidamente, a luz desapareceu 

e pela fenda fluíram anéis, planetas, rios de lava celeste. Senti que havia 

assistido ao nascimento do mundo, que havia visto a mão do Criador no 

instante original. Depois, vi que a mão se retirava e ia fechando 

amorosamente as fendas da luz (MARTÍNEZ, 2006, p. 386, tradução 

nossa).
21

 

 

 

A maneira como a transcrição onírica de Galileu aparece é poética, e constitui um 

biografema de primeiro grau. No entanto, trata-se de seus estudos científicos. Martínez 

constata isso em “La fotografía de Dios”. E o que o levaria, por meio da escritura presente no 

artigo, a falar do(s) Outro(s) para fazer-se representado nos referidos debates? Discussões 

científicas despertam a curiosidade de seres humanos, ainda mais quando se referem a uma 

Força cósmica divina. Martínez, ao expor o posicionamento do Outro – Galileu –, coloca a 

sua posição, ou seja, fala do Outro para falar de si. Não obstante, sua admiração não se 

restringe a, apenas, um Outro. Ela salta das conjecturas de Galileu para os limites da 
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 Trata-se da sigla Microwave Background Radiation - Radiação de fundo de microondas. 
20

 Texto fonte: “Nadie, que yo sepa, há mencionado hasta ahora dos textos sorprendentes que describían algo 

parecido al MBR hace cuatro centurias” (MARTINEZ, 2006, p. 385). 
21

 Texto fonte: ‘Soñe que mi telescopio se adentraba en la noche del universo – escribió Galileo –. Dejaba atrás 

las espadas de Orión y las miríadas de pequeñas estrellas cuyas luces iban apagándose ya en los torbellinos del 

espacio. Llegaba por fin a una región de oscuridad absoluta: la noche en cuyo vientre se oscurecían las noches 

de todas las edades. De pronto, en uma orilla de aquel cielo perdido, el telescopio diviso uma estrella enorme y 

solitaria. Avanzó hacia ella. El espacio se tiñó de blanco. La luz era más intensa que la luz de mil soles. Duró 

poço. Muy rápido, la luz se desgarro y por la grieta fluyeron anillos, planetas, ríos de lava celeste. Sentí que 

había asistido al nacimiento del mundo, que había visto la mano del Creador en el instante original. Luego, vi 

que la mano se retiraba e iba cerrando amorosamente lasgrietas de la luz’ (MARTÍNEZ, 2006, p. 386). 
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concepção esotérica do cabalista Isaac Luria. Ao confrontar duas visões diferentes a respeito 

da Força residente no universo, Martínez (2006) deixa escapar sua preferência: “A visão de 

Isaac Luria é ainda mais surpreendente” (p. 386, tradução nossa).
22

 

A contundente afirmativa apresenta indícios (auto)biografemáticos quando se refere ao 

Outro. A visão de Luria é surpreendente, Martínez reconhece isso. Quem sabe não fora, em 

algum momento da vida, um seguidor de seu pensamento? O que se sabe é que Luria retifica a 

concepção de seus antecessores, os quais sustentavam a ideia de “[...] que o universo nasceu 

no momento em que Deus quis projetar seu poder criador fora de seu próprio eu, no espaço” 

(MARTÍNEZ, 2006, p. 386, tradução nossa).
23

 E os questiona: “[...] se Deus está em todas as 

partes, se Deus é Tudo em tudo, como podem existir então luas, planetas, sóis, seres que não 

são Deus?” (MARTÍNEZ, 2006, p. 386, grifo do autor, tradução nossa).
24

 Sua resposta, 

descreve o intelectual argentino (2006, p. 386, tradução nossa), é direta: “O que Deus fez, 

disse Luria, foi se retirar de si mesmo, contrair-se, fazendo-lhe lugar para o universo”.
25

 

Dentre tantos referenciais que promoveram debates sobre essa Força divina, ou talvez 

sobre uma força qualquer que permite ao universo a ocorrência de eventos cósmicos, o 

jornalista argentino destaca as ideias apresentadas por Galileu e Luria, utilizando, como 

critério, a qualidade de seus textos. São ideias que, segundo Martínez (2006), no começo do 

ano de 2000, “[...] têm assumido outra forma: a de uma fotografia perturbadora em que 

aparece a Força” (p. 387, tradução nossa).
26

 Embora todas essas discussões estejam, 

possivelmente, preocupadas em tornar evidente uma imagem de Deus, na qual se apresentem 

características humanas (ou quase humanas), já que somos a “sua imagem e semelhança”, 

Martínez disponibiliza sua posição diante da fotografia (supostamente de Deus). Para ele, o 

que a torna enigmática não é a ideia de que a Força existe, mas “[...] a que momento da 

história humana corresponde a foto” (MARTÍNEZ, 2006, p. 387, tradução nossa).
27

 A 

profundidade de sua reflexão é resultado de uma percepção científica e, sobretudo, do avanço 

da ciência moderna que, a cada nova descoberta, se vale de instrumentos precisos. Assim, “Os 
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 Texto fonte: “La visión de Isaac Luria es todavia más sorprendente” (MARTÍNEZ, 2006, p. 386). 
23

 Texto fonte: “[...] que el universo nación en el momento en que Dios quiso proyectar su poder creador fuera 

de su proprio yo, en el espacio” (MARTÍNEZ, 2006, p. 386). 
24

 Texto fonte: “[...] si Dios está en todas partes, si Dios es Todo em todo,¿como pueden existir entonces lunas, 

planetas, soles, seres que no son Dios?” (MARTÍNEZ, 2006, p. 386). 
25

 Texto fonte:“Lo que Dios hizo, dijo Luria, fue retirarse de si mismo, contraerse, haciéndole sitio al universo” 

(MARTÍNEZ, 2006, p. 386). 
26

 Texto fonte: “[...] ha asumido otra forma: la de una fotografía perturbadora en la que aparece la Fuerza” 

(MARTÍNEZ, 2006, p. 387).  
27

 Texto fonte: “[...] a qué momento de la historia humana corresponde la foto” (MARTÍNEZ, 2006, p. 387). 
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telescópios não exploram somente o espaço; exploram também o tempo” (MARTÍNEZ, 2006, 

p. 387, tradução nossa).
28

 

O interesse de Tomás Eloy Martínez por questões de cunho científico está presente em 

“La fotografía de Dios”. São inúmeras pesquisas para descobrir os mistérios do universo, e 

diversas nomenclaturas para se referir a forças que nele atuam. Todavia, conforme esclarece 

Martínez (2006, p. 388, tradução nossa), “O que a ciência nos tem proporcionado, em troca, é 

a fotografia de uma força que alguns chamam MBR e outros chamam Deus, junto com a 

deslumbrante certeza de que no mais além do universo se move Alguém ou Algo”.
29

 E, com 

isso, “Os seres humanos estão sempre à espera do fim e cada vez que saem para procurá-lo, o 

que encontram é um inefável, perpétuo princípio” (MARTÍNEZ, 2006, p. 388, tradução 

nossa).
30

 

 

 

3.2.2 Perse persiste. Entretanto, desaparece. 

 

 

 Em “Saint-John Perse desaparece” (2009 [1975], p.99-114), Tomás Eloy Martínez 

relata a experiência de encontrar o poeta Perse, que já “[...] devia sentir entre as penumbras de 

sua casa a passagem incessante e surdo da morte” (p. 99, tradução nossa).
31

 Novamente, a 

finitude do ser, como tema, torna-se recorrente na escritura do jornalista argentino. A 

grandeza do ser poético de Perse é notada nas referências feitas por poetas e intelectuais, 

destacados na narrativa. Assim, T. S. Eliot e Giuseppe Ungaretti o denominaram “O maior 

poeta do século”;
32

 o crítico Alain Bosquet o definiu como “um dos mais nobres, dos mais 

dignos, dos mais puros” (tradução nossa).
33

Todas essas reverências ao poeta constituem, no 

texto, biografemas de segundo grau. 

 Martínez descreve seu itinerário em busca de Perse que o fará pensar sobre a morte da 

matéria – contingente e perecível –, e, ao mesmo tempo, na permanência do ser. Essa busca 
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Texto fonte: “Los telescopios no solo exploran el espacio; exploran también el tiempo” (MARTÍNEZ, 2006, 

p. 387). 
29

Texto fonte: “Lo que la ciencia nos ha deparado, en cambio, es la fotografía de una fuerza que algunos 

llaman MBR y otros llaman Dios, junto con la deslumbradora certeza de que en el más allá del universo se 

mueve Alguien o Algo” (MARTÍNEZ, 2006, p. 388). 
30

Texto fonte: “Los seres humanos están siempre a la espera del fin y cada vez que salen a buscarlo, lo que 

encuentran es um inefable, perpetuo principio” (MARTÍNEZ, 2006, p. 388). 
31

Texto fonte: “[...] debía de sentir entre las penumbras de su casa el paso incesante y sordo de la muerte” 

(MARTÍNEZ, 2009, p. 99).  
32

Texto fonte: “El mayor poeta del siglo” (MARTÍNEZ, 2009, p. 99). 
33

Texto fonte: “uno de los más nobles, de los más dignos, de los más puros” (MARTÍNEZ, 2009, p. 99). 
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promove diálogos filosóficos e, por meio de referências biografemáticas, o intelectual revela o 

ser de Saint-John Perse apresentado em duas fases, que dividimos em: 1) trajetória 

iluminada;
34

 2) Perse reduzido a zero.
35

 Ao final da narrativa, podemos confirmar, mediante o 

encaixe das peças do quebra-cabeça biografemático, o desaparecimento do poeta narrado.  

 O primeiro biografema apresentado no texto, cuja classificação é de primeiro grau, e 

que denominamos – de modo –,
36

 refere-se à maneira como Perse se encontrava diante de 

alguns elogios no Festival de Cinema de 1960, pouco antes de lhe concederem o Prêmio 

Nobel: “[...] ele ouvia distraidamente, sentado em uma poltrona púrpura, as palavras belas ou 

triviais que alguns jovens poetas argentinos lhe traziam, e assistia a tudo com um sorriso doce 

que parecia estar mais além da felicidade e da infelicidade”,
37

 recordou Martínez (2009, p. 

110, grifo nosso, tradução nossa). Possivelmente, a distração de Perse seja uma reação de 

timidez – frente aos elogios –, característica de alguém que prefere a introspecção; ou talvez, 

o traço biografemático de um poeta que vive, intensa e eternamente, a poesia. 

 A descrição facial de Perse é apresentada pelo jornalista argentino Martínez (2009, p. 

100, tradução nossa) via biografema físico de primeiro grau: “[...] recordo seu bigode escuro, 

a calvície que se esforçava por dissimular, o nariz de falcão movimentando-se como uma proa 

entre a gente”.
38

 Entretanto, a constatação das marcas deixadas pelo tempo no ser humano 

torna-se patente logo que Martínez se vê diante de um encontro, não mais com a vitalidade de 

um homem, que empreendeu toda sua energia nas atividades cotidianas, mas com o sopro de 

quem agora tem a sua energia aprisionada em um leito: “[...] o homem a quem eu encontraria 

quinze anos mais tarde já não era nem a sombra daquele velho esplendoroso: era apenas seu 
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 Essa fase compreende os amores correspondidos, as amizades, as missões na China, a nomeação – em 1925 – 

para ser ministro das Relações Exteriores. Por causa dessa nomeação, Perse foi criticado pelos intelectuais André 

Gide, Paul Valéry y Léon-Paul Fargue, que o acusavam de ter se afastado da poesia para servir aos políticos (Cf. 

MARTÍNEZ, 2009). 
35

 Fase que compreende as perdas, entre as quais se encontram a condição de embaixador e a nacionalidade 

francesa, as condecorações, os bens que guardava em sua casa da Avenida Camoens, de Paris (Cf. MARTÍNEZ, 

2009). 
36

 Esta expressão denota o modo como se encontrava Saint-John Perse no momento em que recebia elogios dos 

jovens poetas argentinos. Tal biografema marca bem um pormenor do poeta, que poderia passar despercebido 

pelas mãos de um biográfico, por ser considerado insignificante. Entretanto, aqui ganha novos significados, pois 

pode revelar um ser tímido ou distraído por natureza.  
37

 Texto fonte: “[...] él oía distraídamente, sentado en um sillón púrpura, las palabras bellas o triviales que Le 

acercaban algunos jóvenes poetas argentinos, y asentía a todo con una sonrisa dulce que parecia estar más allá 

de la felicidad y de la desdicha” (MARTÍNEZ, 2009, p. 100). 
38

 Texto fonte: “[...] recuerdo su bigote oscuro y breve, la calvicie que se esforzaba por disimular, la nariz de 

halcón moviéndose como una proa entre la gente” (MARTÍNEZ, 2009, p. 100).  
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sopro, sua enfermidade, seu cansaço. O corpo lhe batia em retirada” (MARTÍNEZ, 2009, p. 

100, tradução nossa).
39

 

 Uma ocorrência biografemática, que vale destaque no texto, diz respeito aos 20 anos 

de silêncio que Marie-René-Alexis-Saint-Léger, o Perse, teve de passar sem publicar nenhum 

tipo de obra. Esse acontecimento constitui um biografema de identidade de primeiro grau, 

pois a ele se deve o fato de o poeta ter que adotar pseudônimo para proteger sua identidade. 

Isso ocorreu 

 

 
Por volta de 1924, quando Léger supôs que seus poemas poderiam ofuscar a 

delicadeza das missões diplomáticas que então lhe encomendaram, proibiu 

toda reedição de suas obras, e se manteve durante vinte anos em silêncio; 

porém em 1922 ainda supunha que podia escamotear sua identidade por 

detrás de um pseudônimo. Foi então quando nasceu Saint-John Perse, nome 

elaborado por puro acaso, sem o menor significado preciso (MARTÍNEZ, 

2009, p. 102, tradução nossa).
40

 

 

 

 Nos diálogos estabelecidos entre o poeta e seu admirador, aparecem biografemas de 

referência a outras personalidades intelectuais. Assim, ao falar do outro, o intelectual 

argentino é surpreendido por Saint-John Perse nos diálogos, e acaba por falar de um outro: 

“Não sei por que a conversa derivou para Borges e para a visão que tem Borges dos homens 

violentos” (MARTÍNEZ, 2009, p. 107, tradução nossa).
41

 Talvez porque, pronuncia Martínez 

(2009): “[...] eu havia lido no trem a história da quadrilha de Andreas Baader, um alemão de 

32 anos que havia se declarado em guerra contra a sociedade de consumo” (p. 107, tradução 

nossa).
42

 Dentre as alusões presentes na narrativa, talvez uma não seja tão biografemática e 

reveladora quanto a que Martínez faz a Jean-Paul Sartre. Ao apresentar a Perse um 

comentário de Sartre a respeito da violência,
43

 eis o que lhe replica: 

                                                           
39

 Texto fonte: “[...] el hombre a quien yo iba a encontrar quince años más tarde no era ya ni la sombra de 

aquel viejo esplendoroso: era apenas su aliento, su enfermedad, su cansancio. El cuerpo se le batia en retirada” 

(MARTÍNEZ, 2009, p. 100). 
40

 Texto fonte: “Hacia 1924, cuando Léger supuso que sus poemas podrían turbar la delicadeza de las misiones 

diplomáticas que entonces le encomendabam, prohibió toda reedición de sus obras, y se mantuvo durante veinte 

años en silencio; pero en 1922 aún suponía que podía escamotear su identidad detrás de un seudónimo. Fue 

entonces cuando nació Saint-John Perse, nombre elaborado por puro azar, sin el menor significado preciso” 

(MARTÍNEZ, 2009, p. 102). 
41

 Texto fonte: “No sé por qué la conversación derivo hacia Borges y hacia la visión que tiene Borges de los 

hombres violentos” (MARTÍNEZ, 2009, p. 107). 
42

 Texto fonte: “[...] yo había leído en el tren la historia  de la banda de Andreas Baader, um alemán de 32 

años que se ha declarado em guerra contra la sociedad de consumo”(MARTÍNEZ, 2009, p. 107). 
43

O comentário se refere ao posicionamento do filósofo a respeito da violência: “‘Não vejo outra saída senão a 

violência para modificar a situação que vivemos. A violência é o único caminho de acesso a uma sociedade 

diferente da nossa’” (MARTÍNEZ, 2009, p. 107). Texto fonte: “‘No veo otra salida que la violencia para 
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‘Suas opiniões já não influem sobre ninguém, ao menos na França [...]; nem 

sequer sobre os jovens. Eu, de minha parte, jamais o considerei um filósofo: 

recordo que Husserl e Heidegger negavam a seriedade de suas especulações 

existenciais. Nunca tive outra impressão dele que não fosse a de um pequeno 

professor universitário, a bem dizer, no pior sentido da palavra’. A voz se 

deteve para tomar fôlego e logo desembocou nesta chicotada: ‘Suponho que 

essa palavra tenha um sentido que não seja o pior’ (tradução nossa).
44

 

 

 

 Ao ler o desabafo de Perse, que se caracteriza como biografema de segundo grau, 

carregado de um desdém à figura de Sartre, podemos concluir, talvez não com tanta certeza, 

que há em sua voz indícios de que os dois intelectuais não tiveram boa relação. Ou, 

simplesmente, que Perse não concordasse com as abordagens existencialistas de Sartre. O que 

se pode depreender da narrativa martineziana são os pormenores do poeta, que Martínez 

disponibilizou como peças de um quebra-cabeça biografemático e que, embora Perse 

desapareça, sua voz ainda ecoa pelos ares, convidando todos a viverem intensamente a poesia.  

 Portanto, ainda que a dicotomia morte/eternidade promova inquietações no ser 

humano, a luz que paira sobre os que verdadeiramente sentem a vida de forma poética não se 

apaga. O sangue com a cor intensa jorra para todas as direções, mostrando que um ser pode se 

tornar imortal, pelo menos em sua arte. Na descrição da cena que fecha a narrativa, 

observamos a presença da primeira operação barthesiana, o isolar-se, transcrita na passagem 

biografemática de Saint-John Perse em seu dormitório, que configura uma espécie de 

isolamento. Assim, como descreve Martínez (2009), lá estava o poeta “[...] envolto em luz 

sobre a cama, imóvel, com essa paz perfeita que somente flui das estátuas; vi também sua voz 

levitando sobre a louça de porcelana; ouvi o sopro de um sangue que estava mais vivo do que 

o meu” (p. 114, tradução nossa).
45

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
modificar la situación que vivimos. La violencia es el único caminho de acceso a una sociedade diferente de 

lanuestra’” (MARTÍNEZ, 2009, p. 107). 
44

 Texto fonte: “‘Sus opiniones ya no influyen sobre nadie, al menos en Francia [...]; ni si quiera sobre lós 

jóvenes. Yo, por mi parte, jamás lo considere un filósofo: recuerdo que Husserl y Heidegger negaban la seriead 

de sus especulaciones existenciales. Nunca tuve otra impresión de el que la de um pequeño profesor 

universitario, dicho sea en el peor sentido de la palabra’”. La voz se detuvo para tomar aliento y luego 

desembocó en este latigazo: ‘Supuesto que esa palabra tenga un sentido que no sea el peor’” (MARTÍNEZ, 

2009, p. 108). 
45

 Texto fonte: “[...] vi a Saint-John Perse envuelto en luz sobre la cama, inmóvil, con esa paz perfecta que solo 

fluye de las estatuas; vi también su voz levitando sobre la vajilla de porcelana; oí el aliento de una sangre que 

estaba más viva que la mia” (MARTÍNEZ, 2009, p. 114).  
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3.2.3 Da carne alheia, alimentam-se os abutres da literatura 

 

 

Publicada em La Nación, Buenos Aires, em 2 de outubro de 2004, “La moral de los 

buitres” (2006 [2004], p. 261-267) reflete sobre os limites morais no ofício de escritor, bem 

como enfatiza a liberdade para transgredi-los. Tomás Eloy Martínez destaca, a partir de 

alguns biografemas de primeiro e segundo grau, duas personalidades – William Faulkner 

(1897-1962) e Truman Capote (1924-1984) – que põem a paixão naquilo que fazem, 

chegando, muitas vezes, à última consequência. Se não há entrega plena, não há o porquê do 

ofício, pois como observa Martínez (2006, p. 261, tradução nossa), “[...] todos os escritores 

haviam dito alguma vez: sem entrega plena não há literatura verdadeira. A rigor, nenhuma 

paixão do homem tem sentido se não se põe em jogo todo o ser”.
46

 Embora pareça um 

enunciado que permita identificação com a proposta de doação completa, ao passo que 

constitui, também, uma aceitação da paixão como algo inofensivo, o intelectual argentino 

(2006) alerta: “Os problemas aparecem quando a paixão é mais de uma, e caem em bandos 

sobre o homem: todas ao mesmo tempo” (p. 261, tradução nossa).
47

 

Tais personalidades colocaram a paixão à frente de tudo e de todos. Prova disso, “Em 

1956, William Faulkner levou essas exigências a seus extremos de individualismo e 

amoralidade: ‘O artista é responsável somente ante sua obra’, declarou em The Paris Review” 

(MARTÍNEZ, 2006, p. 261, tradução nossa).
48

 Todavia, para que ela aconteça, segue em 

declaração, o artista “‘Lança tudo pela margem: a honra, o orgulho, a decência, a segurança, a 

felicidade, tudo, para escrever seu livro’” (MARTÍNEZ, 2006, p. 261, tradução 

nossa).
49

Ainda que Faulkner se referisse a questões inerentes à finalidade do artista, que é ter 

sua obra escrita acima de qualquer circunstância, Truman Capote impõe inversões a elas. 

Nesse ponto, Martínez apresenta a distinção de caráter entre os dois, se assim podemos 

definir, e que constitui o cerne da narrativa.  

Antes de apresentar tal distinção, vale destacar que o contraponto entre os dois 

escritores, promovido pelo jornalista argentino, leva-nos a conjecturar, na narrativa, a 
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 Texto fonte: “[...] todos los escritores lo han dicho alguna vez: sin entrega plena no hay literatura verdadera. 

En rigor, ninguna pasión del hombre tiene sentido si no se pone em juego todo el ser”(MARTÍNEZ, 2006, p. 

261). 
47

 Texto fonte: “Los problemas aparecen cuando la pasión es más de una, ya caeen bandadas sobre el hombre: 

todas al mismo tempo”(MARTÍNEZ, 2006, p. 261). 
48

 Texto fonte: “En 1956, William Faukner llevó esas exigencias a sus extremos de individualismo y 

amoralidade: ‘El artista es responsable sólo ante su obra’, declaro en The Paris Review”(MARTÍNEZ, 2006, p. 

261). 
49

 Texto fonte: “‘Arroja todo por la borda: el honor, el orgullo, la decencia, la seguridade, la felicidad, todo, 

con tal de escribir su libro’”  (MARTÍNEZ, 2006, p. 261). 



43 
 

ocorrência da terceira operação estabelecida por Barthes – o articular –, uma vez que ambos 

são apresentados como ordenadores da não ficção. Ao se referir a Capote como “[...] pássaro 

do mesmo ninho que Faulkner, um abutre debochado ‘capaz de roubar, mendigar ou despojar 

qualquer e todo o mundo para realizar a obra’” (2006, p. 262, tradução nossa),
50

 o jornalista 

argentino aponta para os caminhos adotados pelos dois escritores:  

 

 
[...] as depredações de Faulkner se disfarçam de ficção, se transfiguram em 

fábulas nas quais qualquer ser humano pode se identificar ou não, segundo o 

patíbulo que prefira. As de Capote se aplicam a criaturas de carne e osso, 

escalpeladas para saciar o ressentimento do autor contra os ‘milionários 

adoráveis’ que tentaram domesticá-lo (MARTÍNEZ, 2006, p. 262, tradução 

nossa).
51

 

 

 

 Percebemos, portanto, que Capote expõe sua vítima sem nenhum tipo de escrúpulo. A 

referência é direta, sem rodeios.  Não há aquela velha historinha de que se a carapuça pegou... 

Na narrativa, uma passagem biografemática realça a característica de sua linguagem literária, 

seguida de um rico biografema de ofício – de primeiro grau – que revela um Capote entregue 

ao processo da escrita e de análise acerca de um texto, cuja publicação é pensada e repensada. 

Talvez seus ressentimentos também requeressem um pouco de reflexão. Assim, Martínez 

(2006, p. 262, tradução nossa) descreve: 

 

 
[...] sua linguagem era vaporosa, elegante, com certos ecos remotos de 

Carson McCullers e Eudora Welty; seus hábitos estavam nas antípodas do 

exercício jornalístico: escrevia numerosas versões a lápis de um mesmo 

texto, em posição invariavelmente horizontal, ‘na cama ou no divã’, e 

deixava repousar o texto durante duas semanas antes de resolver se queria ou 

não queria publicá-lo (grifo nosso, tradução nossa).
52

 

 

 

 Na antípoda do gênero jornalístico, na qual estavam os hábitos de Capote, encontrava-

se um novo gênero sem classificação. Desse modo, a fim de defini-lo, o escritor inescrupuloso 
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 Texto fonte: “[...] pájaro del mismo nido que Faulkner, um buitre licencioso ‘capaz de robar, mendigar o 

despojar a cualquiera y a todo el mundo con tal de realizar la obra’” (MARTÍNEZ, 2006, p. 262). 
51

 Texto fonte: “[...] las depredaciones de Faulknes se disfrazan de ficción, se transfiguran en fábulas donde 

cualquier ser humano puede identificarse o no, según sea el patíbulo que prefiera. Las de Capote se aplican a 

criaturas de carne e hueso, despellejadas para saciar el resentimiento del autor contra los ‘millonarios 

adorables’ que intentaron domesticarlo” (MARTÍNEZ, 2006, p. 262). 
52

 Texto fonte: “[...] su lenguage era vaporoso, elegante, con ciertos ecos remotos de Carson McCullers e 

Eudora Welty; sus hábitos estaban en las antípodas del ejercicio periodístico: escrebía numerosas versiones a 

lápiz de un mismo texto, en posición invariablemente horizontal, ‘en la cama o en un divan’, y dejaba reposar el 

texto durante un par de semanas antes de resolver si quería o no queria publicarlo” (MARTÍNEZ, 2006, p. 

262). 
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“Chamou-o faction, combinando as palavras fact, fato, elemento da realidade, e fiction, ficção 

(em espanhol, faction costuma definir-se, com clara pobreza, como não ficção)” 

(MARTÍNEZ, 2006, p. 263, tradução nossa).
53

 O primeiro a vivenciar as consequências desse 

gênero depreciativo e transgressor foi Marlon Brando. Tudo começou quando o The New 

Yorker encomendou a Capote uma entrevista com o ator e, durante as seções, entre um gole e 

outro de whisky, as confidências de Brando foram compartilhadas com o entrevistador, 

conforme registra Martínez (2006). Dentre essas confidências, a que se destaca na narrativa 

tem valor de biografema de segundo grau: “Brando falou incansavelmente das bebedeiras de 

sua mãe, que caminhava atrás dele, de joelhos, suplicando-lhe que fizesse sexo” 

(MARTÍNEZ, 2006, p. 263, tradução nossa).
54

 Um assunto delicado, que envolve tentativa de 

relação incestuosa, para ser exposto ao público numa época em que “[...] o incesto assustava 

como um monstro de feira, sobretudo quando alguém o escrevia” (MARTÍNEZ, 2006, p. 263, 

tradução nossa).
55

  

 A qualidade de abutre, que lhe foi atribuída, ganha ênfase nas vozes de Brando ao 

justificar a atitude inescrupulosa de Capote: “‘[...] ele me devorou. Não quero ter nunca mais 

trato com canibais’” (p. 263, grifo nosso, tradução nossa),
56

 e do próprio Capote ao replicá-lo: 

“‘[...] É verdade que me alimentei de sua carne humana. Porém, foi ele quem a pôs em minha 

boca’” (MARTÍNEZ, 2006, p. 263, grifo nosso, tradução nossa).
57

 Há que se destacar a 

referência que Martínez faz a dois intelectuais, numa sequência que intercala na narrativa: 

Jean-Paul Sartre
58

 fala, e aqui constatamos biografema de segundo grau, de um outro: André 

Gide. Encontrando-se “‘No conflito que opunha sua diferença sexual e a moral corrente, [...] 

tomou o partido da primeira contra a segunda e corroeu pouco a pouco, como um ácido, os 

rigorosos princípios cristãos que o retinham prisioneiro’” (MARTÍNEZ, 2006, p. 264, grifo 

nosso, tradução nossa).
59

 O caráter dessacralizador da resposta de Gide à moralidade cristã 
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 Texto fonte: “Lo llamó faction, combinando las palavras fact, hecho, elemento de la realidad, y fiction, 

ficción (em espanhol, faction suele definirse, con obvia pobreza, como no ficción)” (MARTÍNEZ, 2006, p. 263). 
54

 Texto fonte: “Brando habló incansablemente de las borracheras de su madre, que caminaba trás él, de 

rodilhas, suplicándole que le hiciera el amor” (MARTÍNEZ, 2006, p. 263). 
55

 Texto fonte: “[...] el incesto asustaba como un monstruo de feria, sobre todo cuando alguien lo escribía” 

(MARTÍNEZ, 2006, p. 263). 
56

 Texto fonte: “‘[...] él me lo devoro, No quiero tener nunca más trato con caníbales’” (MARTÍNEZ, 2006, p. 

263). 
57

 Texto fonte: “‘[...] Es verdad que me alimenté de su carne humana. Pero fue quien me la puso en la boca’” 

(MARTÍNEZ, 2006, p. 263). 
58

 O contexto em que Sartre aparece diz respeito aos valores morais. Martínez (2006) destaca que o filósofo 

impõe uma ordem para cada escritor, que deveria inventar a própria trilha e estabelecer uma tábua íntima de 

valores morais. Foi o que fez, segundo ele, André Gide: seguiu seu próprio caminho. 
59

 Texto fonte: “‘En el conflito que oponía su diferencia sexual a la moral normal, [...] tomo el partido de la 

primera contra la segunda y carcomió poco a poco, como un ácido, los rigorosos principios cristanos que lo 

retenían prisionero’” (MARTÍNEZ, 2006, p. 264). 
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conflui com as ideias do filósofo Friedrich Nietzsche (1844-1900) contra a moral dos 

escravos. 

 Em A genealogia da moral, o filósofo alemão busca traçar uma genealogia acerca do 

valor dos valores morais; todavia, para isso enuncia uma nova exigência: 

 

 
[...] necessitamos de uma crítica dos valores morais, o próprio valor desses 

valores deverá ser colocado em questão – para isso é necessário um 

conhecimento das condições e circunstâncias nas quais nasceram, sob as 

quais se desenvolveram e se modificaram (moral como consequência, como 

sintoma, máscara, tartufice, doença, mal-entendido; mas também moral 

como causa, medicamento, estimulante, inibição, veneno), um conhecimento 

tal como até hoje nunca existiu nem foi desejado (NIETZSCHE, 1998, p. 12, 

grifo do autor). 
 

 

 Nietzsche (1998) pretende imprimir uma crítica aos valores, especificamente cristãos, 

pois foram “[...] os judeus que, com apavorante coerência, ousaram inverter a equação de 

valores aristocrática (bom = nobre = poderoso = belo = feliz = caro aos deuses)” (p. 26), e 

impregnados pelo ódio resolveram se sustentar numa inversão da qual “‘os miseráveis 

somente são os bons, apenas os pobres, impotentes, baixos são bons, os sofredores, 

necessitados, feios, doentes são os únicos beatos, os únicos abençoados, unicamente para eles 

há bem-aventurança [...]’” (p. 26). As qualidades atribuídas aos pobres e miseráveis se 

perpetuam, visto que “[...] a moral escrava sempre requer, para nascer, um mundo oposto e 

exterior para poder agir em absoluto – sua ação é no fundo reação” (NIETZSCHE, 1998, p. 

29). Nesse sentido, a moral de escravos firma-se em preceitos cristãos, os quais 

impossibilitam a autonomia, caracterizando-se, portanto, como moral dos fracos. 

 Há, ainda, outro recorte biografemático de segundo grau que Martínez (2006) realça 

no texto, concernente à narração de Capote acerca de suas vítimas. Dessa vez, o alvo de suas 

flechadas envenenadas são os Kennedy: “[...] o patriarca maior da família Kennedy, Joseph 

(pai de John, Robert e Edward), havia violentado uma jovenzinha de dezesseis anos” (p. 264, 

grifo nosso, tradução nossa).
60

 Notamos que Capote não possui certo cuidado ao expor as 

pessoas – matéria prima de uma espécie de literatura que se esconde por detrás do jornalismo 

– a fim de não se revelar como novo gênero. Tudo isso, em troca de sua paixão pela arte de 

escrever; de modo que o limite ético consistia nas suas próprias necessidades narrativas, 

conforme observa Martínez (2006). 
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 Texto fonte: “[...] el patriarca mayor de la familia Kennedy, Joseph (padre de John, Robert y Edward), había 

violado a una joven cita de dieciséis años” (MARTÍNEZ, 2006, p. 264). 
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 Depreendemos, portanto, que a narrativa apresenta outro aspecto da moral: os valores 

vividos pelos abutres da literatura. Capote viveu os valores – transvalorados para atender às 

suas conveniências narrativas. Ele assume o papel de inescrupuloso criador da não ficção e, 

ao plagiar a aspiração de Faulkner, expõe seu desejo de se reencarnar numa ave de rapina, já 

que “Um abutre não tem que se incomodar por seu aspecto nem por sua habilidade para 

seduzir; [...] De todos os modos não vai gostar de ninguém: é feio, indesejável, mal recebido 

em todas as partes” (MARTÍNEZ, 2006, p. 267, tradução nossa).
61

 

 Em alguns momentos, o intelectual argentino (2006) apresenta, implicitamente, 

posicionamentos contrários ao gênero literário híbrido – não ficção –, e quanto aos seus 

representantes Faulkner e Capote: “Nenhum dos dois mencionou que o rodeio dos abutres em 

torno da presa é uma cerimônia marcada pela obsessão e pela entrega”.
62

 Além disso, “Não 

pensam em si mesmos nem na história. Somente lhes preocupa o banquete: esse ínfimo, 

ligeiro jogo de transfiguração da matéria no qual encontram sua razão de ser abutres” (p. 267, 

tradução nossa).
63

 

 O texto “La moral de los buitres” nos leva a pensar até que ponto os prazeres do ofício 

de escritor levam o artesão da arte literária a renegar a postura ética, em detrimento das 

paixões que julga não ter sentido se não se coloca em jogo todo o ser. Assim fizeram os dois 

escritores em destaque. Apresentados por Martínez, via biografemas de primeiro grau, 

Faulkner e Capote criaram suas próprias cerimônias para o banquete, cujo prato substancial é 

qualquer um que esteja vulnerável ao ataque dos abutres da literatura. 

 

 

3.2.4 Sartre e Beauvoir: duas faces em um corpo matrimonial 

 

 

 Antes de iniciarmos a discussão no presente texto, torna-se indispensável destacarmos 

e citarmos, a título de constatação biografemática na escritura de Tomás Eloy Martínez, as 

diversas aparições do intelectual francês Jean Paul-Sartre. Seja coincidência ou não, a 

disposição de nossas análises encontra-se numa íntima relação, pois nas duas narrativas 
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 Texto fonte: “Un buitres no tiene que molestarse por su aspecto ni por su habilidade para seducir; [...] De 

todos modos no va a gustar a nadie: es feo, indeseable, mal recebido en todas partes” (MARTÍNEZ, 2006, p. 

267). 
62

 Texto fonte: “Ninguno de los dos alude a que el revoloteo de los buitres en torno de la presa es una 

cerimonia marcada por la obsesión y por la entrega” (MARTÍNEZ, 2006, p. 267). 
63

 Texto fonte: “No piensan em sí mismos ni en la historia. Sólo les preocupa su banquete: ese ínfimo, ligero 

juego de transfiguración de la materia en el cual encuentran su razón de ser buitres” (MARTÍNEZ, 2006, p. 

267). 
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anteriormente estudadas o jornalista argentino menciona o filósofo existencialista. Em “Saint-

John Perse desaparece”, realça a postura de Sartre frente à violência como única forma de 

mudar o cenário de um contexto histórico, seguida de uma referência irônica do poeta Perse. 

Em “La moral de los buitres”, a visada sobre Sartre destaca a imposição de uma ordem, por 

ele estabelecida no final dos anos 40, em que cada escritor, ou cada homem, deveria criar seu 

próprio caminho, bem como estabelecer seus valores morais. Foi o que fez o intelectual André 

Gide ao se posicionar contra a rigorosidade dos princípios cristãos, em decorrência de sua 

diferença sexual. O representante do existencialismo novamente aparece, agora ao lado da 

companheira Simone de Beauvoir, em outra narrativa do escritor argentino.           

Em “Una historia de amor” (2006 [1992], p. 218-222), texto publicado pela primeira 

vez em Página 12, Buenos Aires, no ano de 1992, Martínez apresenta biografemas 

matrimoniais de primeiro grau de duas personalidades intelectuais do século XX. Simone de 

Beauvoir e Jean-Paul Sartre estabeleceram, durante o tempo em que viveram juntos, 

parâmetros por meio dos quais um relacionamento gozasse de plena liberdade, tal qual 

definida pelo projeto existencialista de Sartre. A ideia da relação livre vivida pelo casal 

reverberou como ondas sonoras na modernidade. Prova disso é que “Desde os fins dos anos 

40 até a época dos Beatles não havia quase matrimônio com fantasias ‘modernas’ que não 

sonhasse com uma relação livre como a de Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir” 

(MARTÍNEZ, 2006, p. 218, tradução nossa).
64

 

 O fenômeno – conhecido como modelo Sartre-Beauvoir – tem despertado, conforme 

apresenta Martínez, a publicação de meia dúzia de obras – biografias – importantes a respeito 

de um deles, ou de ambos. Para citá-las, o jornalista argentino (2006) destaca três: “Sartre: 

uma biografia, de Annie Cohen Solal, e Simone de Beauvoir: a mulher e sua obra, de 

Margaret Crosland, até o recente Simone de Beauvoir e Jean-Paul Sartre: reconstrução de 

uma lenda, de Kate e Edward Fullbrook” (p. 218, tradução nossa).
65

 O último livro, embora 

constitua uma biografia, tem subtítulo que sugere uma reconstrução da lenda, a qual se 

construiu em torno do casal de personalidades, a partir de biografemas. 

Dentre os pormenores apresentados por Martínez (2006) em “Una historia de amor”, 

o biografema de primeiro grau se revela: o pacto de convivência estabelecido pelo casal, que 

“[...] consistia em separar o ‘amor necessário’ ou ‘amor essencial’ dos ‘amores 

                                                           
64

 Texto fonte: “Desde fines de los años ’40 hasta la época de los Beatles no había casi pareja con veleidades 

‘modernas’ que no soñara con una relación libre como la de Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir” 

(MARTÍNEZ, 2006, p. 218).    
65

 Texto fonte: “Sartre: una biografía de Annie Cohen Solal y Simone de Beauvoir: la mujer y su obra de 

Margaret Crosland, hasta el reciente Simone de Beauvoir y Jean-Paul Sartre: Reconstrución de una leyenda de 

Kate y Edward Fullbrook” (MARTÍNEZ, 2006, P. 218). 
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circunstanciais’ ou passageiros” (p. 218-219, tradução nossa).
66

 Tal pacto estabelecia que 

“[...] ambos tinham direito de entrar na vida do outro a qualquer hora do dia e da noite, e a 

conhecer, antes que ninguém, tudo o que o outro fizera. Estava proibido mentir” (p. 219, 

tradução nossa).
67

 A essa liberdade, Sartre declara: “‘A sinceridade (ou transparência) é algo 

ao qual não posso renunciar’” (MARTÍNEZ, 2006, p. 219, tradução nossa).
68

 Ser livre e aderir 

a uma espécie de matrimônio mediante pacto implicam renúncias e aceitação de algumas 

circunstâncias, sobretudo no modelo Sartre-Beauvoir, em que ambos, “[...] às vezes, tinham a 

obrigação de não perguntar, de não sentir ciúmes e de não se queixar dos amores que 

apareceram na vida do outro” (MARTÍNEZ, 2006, p. 219, tradução nossa).
69

 

 Uma passagem da narrativa faz referência ao biografema físico de Sartre. Ao 

mencionar a desigualdade estética entre a imagem do filósofo e a de Simone de Beauvoir, 

Martínez (2006, p. 219, tradução nossa) o descreve: “Era feio, míope, torpe, ao passo que 

Beauvoir era muito atraente. O jogo, desde o início, parecia desigual”.
70

 Embora fosse 

destituído de beleza dentro dos padrões exigidos pela estética clássica, ele não se acanhava 

frente às investidas amorosas. A respeito disso, o intelectual argentino (2006, p. 219, tradução 

nossa) apresenta, pela voz do próprio Sartre, uma revelação biografemática: “Eu queria 

afirmar minha liberdade ante as mulheres, o que era cômico porque era eu quem corria atrás 

delas”.
71

 

 O ponto fulcral da narrativa consiste em outra revelação – cujo conteúdo constitui 

biografema de segundo grau –, agora feita por Kate e Edward Fullbrook, e que, 

possivelmente, constitui um recorte biografemático na obra biográfica Simone de Beauvoir e 

Jean-Paul Sartre: reconstrução de uma lenda. Assim, Martínez (2006, p. 220, tradução nossa) 

expõe: 

 

 
Kate e Edward Fullbrook asseguram agora que tudo foi um engano: Sartre – 

dizem – era um filósofo parasita, cujas grandes ideias nasceram dos relatos 

de Simone de Beauvoir, em especial de Os mandarins. Tampouco, o pacto 

                                                           
66

Texto fonte: “[...] consistia en separar el ‘amor necesario’ o ‘amor esencial’ de los ‘amores circunstanciales’ 

o pasajeros” (MARTÍNEZ, 2006, p. 218-219). 
67

 Texto fonte: “[...] ambos tenían derecho a entrar em la vida del otro a cualquier hora del día y de l noche, y 

a conocer antes que nadie todo lo que el otro hiciera” (MARTÍNEZ, 2006, p. 219). 
68

 Texto fonte: “‘La sinceridad (o la transparencia) es algo a lo que no puedo renunciar’” (MARTÍNEZ, 2006, 

p. 219). 
69

 Texto fonte: “[...]a la vez, tenían la obligación de no perguntar, de no sentir celos y de no quejarse por los 

amores que aparecieran en la vida del otro”(MARTÍNEZ, 2006, p. 219). 
70

Texto fonte: “[...] Era feo, miope, torpe, en tanto que Beauvoir era muy atractiva. El juego, desde el principio, 

parecia desigual” (MARTÍNEZ, 2006, p. 219). 
71

 Texto fonte: “Yo queria afirmar mi liberdad ante las mujeres, lo cual era cómico porque era yo el que corría 

detrás de ellas” (MARTÍNEZ, 2006, p. 219). 
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de amor livre havia sido ideia de Sartre. Os Fullbrook afirmam que Beauvoir 

o propôs para não interromper suas outras relações (Sartre também as tinha, 

insaciavelmente) e que, depois disso, investiu anos e anos em construir uma 

imagem falsa do casal, segundo a qual era o filósofo quem estabelecia as 

regras.
72

 

 

 

 Essa é a revelação que permite mudança na concepção acerca dos valores que ao longo 

do tempo se invertem, sobretudo quando essa inversão parte de mulheres feministas. Ao 

entrar em contato com uma obra desse teor, o que torna interessante o tema não é, conforme 

Martínez (2006), a exposição de duas personalidades intelectuais, dois mitos do século XX, 

mas a forma como “[...] exibe em carne viva algumas das paixões humanas primordiais: o 

ciúme, a possessão, a mentira, o adultério, o horror frente à velhice e à decadência” (p. 220, 

tradução nossa).
73

 Uma dessas paixões foi experimentada por Simone de Beauvoir, e se 

destaca como biografema de primeiro grau na narrativa: “[...] foi ela que ao final ficou em 

situação de inferioridade, quando o filósofo – já senil – a substituiu por uma corte de donzelas 

e de oportunistas. Como todas as histórias de amor verdadeiras, esta também terminou mal” 

(MARTÍNEZ, 2006, p. 220, tradução nossa).
74

 

 Em “Una historia de amor”, o jornalista argentino, ao se deter na personalidade 

feminina, revela o encantamento dela por Sartre, somado à necessidade de expor a intimidade 

do filósofo. Dessa forma,  

 

 
Não há nada de Sartre (ou de Algren) que ela não tenha narrado: amores, 

guerras, trabalhos, defecações, decrepitude. É surpreendente, no entanto, que 

nessa curiosidade quase doentio pela intimidade dos outros (ou do outro) não 

haja nenhum só momento de distração em que sua própria intimidade fique 

em descoberto. Jamais conta seus fracassos amorosos (algum devia ter), nem 

seus descontroles de prazer. Assim como é despudorada até o escândalo com 

seus relacionamentos, é extremamente cuidadosa com ela mesma 

(MARTÍNEZ, 2006, p. 221, grifo nosso, tradução nossa).
75
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 Texto fonte: “Kate y Edward Fullbrook aseguran ahora que todo fue un engano: Sartre – dicen – era un 

filósofo parásito, cuyas grandes ideas nacieron de los relatos de Simone de Beauvoir, en especial de Los 

mandarines. Tampouco el pacto de amor libre habría sido idea de Sartre. Los Fullbrook afirman que Beauvoir 

lo propuso para no interrumpir sus otras relaciones (Sartre también las tenía, insaciablemente) y que, después 

de eso, invirtió años y años en  construir una imagen falsa de lapareja, según la cual era el filósofo quien 

establecía las reglas” (MARTÍNEZ, 2006, p. 220).  
73

 Texto fonte: “[...] exhibeen carne viva algunas de las pasiones humanas primordiales: los celos, la posesión, 

la mentira, el adulterio, el horror ante la vejez y la decadencia” (MARTÍNEZ, 2006, p. 220). 
74

 Texto fonte: “[...] fue Ella la que al final quedo en situación de inferioridade, cuando el filósofo – ya senil – 

la sustituyó por una corte de vestales y de oportunistas. Como todas las historias de amor verdaderas, ésta 

también terminó mal” (MARTÍNEZ, 2006, p. 220). 
75

 Texto fonte: “No hay nada de Sartre (o de Algren) que ella no haya narrado: amores, guerras, trabajos, 

defecaciones, decrepitude. Es sorprendente, sin embargo, que en esa curiosidad casi enfermiza por la intimidad 

de los otros (o del otro) no haya ni un solo momento de distracción en el que su propia intimidad quede al 

desnudo. Jamás cuenta sus fracasos amorosos (alguno debió de tener), ni sus desbocamientos de placer. Así 
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 Talvez essa necessidade seja algo natural, já que “Durante mais de quinze anos, Sartre 

e Beauvoir estiveram juntos a todas as horas, em todas as partes, sem que houvesse lugar para 

terceiros” (MARTÍNEZ, 2006, p. 219, tradução nossa).
76

 Os últimos dez anos que Beauvoir 

passou ao lado do filósofo, bem como as marcas do ressentimento, encontram-se narrados em 

A cerimônia do adeus, conforme destaca Martínez (2006). A mencionada obra de Beauvoir 

contém uma série de eventos biografemáticos enumerados pelo intelectual argentino, 

referentes ao filósofo existencialista, e que, de fato, caracterizam o projeto de existência do 

ser humano, cujo desenvolvimento não se pode protelar ou escapar. Assim: 

 

 
[...] se vê a um homem declinar, perder a vontade ainda que não a lucidez, 

cair sob o domínio intelectual de um par de forasteiros, entusiasmar-se com 

o cacarejo das adolescentes, advertir com indiferença que já não é capaz de 

controlar seus esfíncteres, sucumbir à gangrena (e a seus odores de náusea), 

esperar a morte com indecência. Em cada linha, Simone de Beauvoir espreita 

a ruína desse fantasma que alguma vez se chamou Sartre (MARTÍNEZ, 

2006, p. 221, grifo nosso, tradução nossa).
77

 

 

 

 O destaque à referência pejorativa às adolescentes, comparando-as a galinhas, enfatiza 

o ciúme que a feminista sentia do intelectual francês, ao percebê-lo entusiasmado pelas 

mulheres mais novas. Prova disso é a maneira como Beauvoir lida com essa paixão humana 

primordial: “Há algo de imponente nesta mulher orgulhosa que não esconde seus ciúmes por 

fêmeas mais jovens e que interroga Sartre sem cessar sobre elas” (MARTÍNEZ, 2006, p. 221, 

tradução nossa).
78

 Todavia, existe a antípoda desta mulher, a que “[...] se encosta na maca 

junto ao velho devorado pela gangrena para oferecer-lhe os últimos resquícios de seu corpo 

também vencido” (MARTÍNEZ, 2006, p. 221, tradução nossa).
79

 

Essas duas ocorrências, apresentadas em “Una historia de amor”, talvez sejam as mais 

contundentes expressões do pacto Sartre-Beauvoir, no qual a liberdade, enquanto projeto de 

                                                                                                                                                                                     
como es impúdica hasta el escándalo com sus parejas, es extremadamente pudorosa con Ella misma” 

(MARTÍNEZ, 2006, p. 221). 
76

 Texto fonte: “Durante más de quince años, Sartre y Beauvoir estuvieron juntos a todas horas, en todas 

partes, sin que hubiese lugar para terceros” (MARTÍNEZ, 2006, p. 219).  
77

 Texto fonte: “[...] se ve a un hombre declinar, perder la vonluntad aunque no la lucidez, caer bajo el dominio 

intelectual de un para de advenedizos, entusiasmarse con el cloqueo de las adolescentes, advertir con 

indiferencia que ya no es capaz de controlar sus esfínteres, sucumbir a la gangrena (y a sus olores de náusea), 

esperar la muerte con torpeza. En cada línea, Simone de Beauvoir acecha la ruina de esse fantasma que alguna 

vez se llamó Sartre” (MARTÍNEZ, 2006, p. 221). 
78

 Texto fonte: “Hay algo de imponente en esta mujer orgulhosa que no oculta sus celos por hembras más 

jóvenes y que interroga a Sartre sincesar sobre ellas” (MARTÍNEZ, 2006, p. 221). 
79

 Texto fonte: “[...] se acuesta en la camilla junto al viejo devorado por la gangrena para ofrendarle los 

rescaldos de su cuerpo también vencido” (MARTÍNEZ, 2006, p. 221). 
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um matrimônio, em que prevaleça o “amor necessário” frente aos “amores circunstanciais”, é 

a chave de uma relação mutuamente livre. Entretanto, pensar a liberdade, sobretudo vivê-la, 

tem seu preço. São renúncias e aceitações, as quais podem proporcionar prazeres e/ou 

ressentimentos. Embora seja ela concreta, seja pura abstração, uma coisa é certa: a 

humanidade está inteiramente condenada a ser livre. 

 

 

3.2.5 Existem pessoas mais livres do que outras? 

 

 

Publicada pela primeira vez em El Nacional, Caracas, aos 30 de junho de 1982, a 

narrativa “Un hombre libre” (2006 [1982], p. 209-211) pontua questões sobre a noção de 

liberdade, tão discutida no campo filosófico, e apreciada, sobretudo, pela escola 

existencialista. A pretensão martineziana de apresentar as diversas acepções referentes a essa 

noção coloca, como referência de ser humano livre guiado por suas convicções, o cineasta e 

adepto do movimento surrealista Luis Buñuel (1900-1983). A escolha de Martínez talvez 

tivesse sido aleatória, caso não houvesse encontrado respostas para as suas indagações 

frequentes a respeito de algo que “[...] permite a um homem ser mais livre que os demais” (p. 

209, tradução nossa).
80

 

A autobiografia de Luis Buñuel, intitulada Mi último suspiro, é o documento no qual 

Martínez (2006) encontra algumas respostas. Desse texto autobiográfico, destaca um 

biografema de primeiro grau: “Buñuel detestava as ilusões, porém amava a imaginação” (p. 

209, tradução nossa).
81

 O jornalista argentino aponta ainda o posicionamento do cineasta 

frente à pergunta feita pelos surrealistas a respeito das esperanças que punha no amor. Sem 

titubear, responde: “‘Se amo, toda esperança. Se não amo, nenhuma’” (p. 209, tradução 

nossa).
82

 A simples e contundente resposta é a tônica para identificarmos, na narrativa, a 

primeira definição sobre a ideia de ser livre. Essa disposição consiste em viver o que se sente: 

é preciso existir, vivenciar para que se conclua alguma coisa a seu respeito. Foi dessa forma 

que, conforme enfatiza o intelectual argentino (2006), o cineasta “[...] aprendeu a ser livre: 

negando-se a viver o que não sentia” (p. 209, tradução nossa).
83
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 Texto fonte: “[...] permite a un hombre libre ser más libre que los demás” (MARTÍNEZ, 2006, p. 209).  
81

 Texto fonte: “Buñuel detestaba las ilusiones, pero amaba la imaginación” (MARTÍNEZ, 2006, p. 209). 
82

 Texto fonte: “‘[...] Si amo, toda esperanza. Si no amo, ninguna’” (MARTÍNEZ, 2006, p. 209).  
83

 Texto fonte: “[...] aprendió a ser libre: engándose a vivir lo que no sentía” (MARTÍNEZ, 2006, p. 209). 
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Há de se considerar que a liberdade é algo buscado por muitas pessoas a fim de se 

permitirem realizar o que desejam. Todavia, nem sempre alcançam, visto que se encontram 

condenadas e encarceradas pelas escolhas; vigiadas, constantemente, pelo sentimento de culpa 

característico da moral dos escravos, cujo objetivo é impossibilitar a autonomia do ser 

humano a partir de rigorosos preceitos morais cristãos, conforme observou o filósofo 

Friedrich Nietzsche (1998) em A genealogia da moral. Em Buñuel, afirma Martínez (2006, p. 

209, tradução nossa), “A liberdade não fluía nele como algo resolvido nem buscado: 

simplesmente era um estado de vigília frente à opressão dos outros e um desdém, ao que tudo 

indica, inato por toda forma de culpa” (grifo nosso).
84

 As palavras em destaque constituem 

uma das diversas definições que aparecem ao longo da narrativa, referentes à noção de 

liberdade. 

Embora pareça um vocábulo que imprime a ideia de que tudo é permissivo, mostra-se, 

no âmbito da moralidade, intimamente ligado à noção de responsabilidade que consiste em 

responder por todos os atos cometidos. Pensemos em nadar a favor da correnteza e logo 

veremos que o percurso será realizado sem muitos desgastes físicos. Porém, se fizermos o 

inverso, nadarmos contra a correnteza, lutaremos para vencer sua força até o limite de nossos 

esforços. Metaforicamente, é o que acontece na sociedade com seus padrões morais: se os 

seguimos, não somos censurados; se os transgredimos, tornamo-nos condenados por sermos 

livres e responsabilizados por aquilo que praticamos. Assim, o ser humano é “Condenado, 

porque não se criou a si mesmo, e como, no entanto, é livre, uma vez que foi lançado no 

mundo, é responsável por tudo o que faz” (SARTRE, 1970, p. 7). 

No que diz respeito à noção de culpa, sentimento imposto pela moralidade cristã com 

o objetivo de frear os impulsos da liberdade, Martínez narra um episódio biografemático de 

primeiro grau na vida de Buñuel, cuja consequência poderia afetar seu convívio social em 

decorrência de patologias psíquicas que, muitas vezes, se desenvolvem ou afloram por se 

negar aquilo que se deseja fazer. Assim, o intelectual argentino relata: 

 

 
Por volta de 1925 conheceu em Paris ‘uma garota pequena e morena, uma 

francesa chamada Rita’. Certo dia soube que ela havia matado seu amante, 

suicidando-se depois. Mesmo que não tenham encontrado cartas de 

explicação, o crime era uma resposta desesperada à indiferença passional de 

Buñuel. Uma extorsão sentimental tão definitiva consumiria qualquer um na 

depressão, na mitomania, no pranto. Porém, não Buñuel: ‘O episódio deveu 
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 Texto fonte: “La liberdad no fluía en él como algo deliberado ni buscado: simplesmente era un estado de 

vigilia ante la opresión de los otros y un desdén al parecer innato por toda forma de culpa” (MARTÍNEZ, 2006, 

p. 209). 
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suceder em parte por minha culpa’, comenta com desânimo. E o esqueci de 

imediato (MARTÍNEZ, 2006, p. 209-2010, tradução nossa).
85

 

 

 

 Podemos deduzir, a partir do apresentado, que Buñuel reage com desdém a um 

acontecimento fatídico, o qual, possivelmente, se justificaria na sua indiferença ante às coisas 

da paixão. Isso demonstra seu distanciamento aos preceitos morais cristãos – vale ressaltar 

sua postura ateísta confessada na autobiografia – e, sobretudo, no tocante aos efeitos da culpa, 

que imobiliza a maioria dos homens. Outro ponto fundamental, a respeito da liberdade, é 

apresentado por Martínez (2006): “Quanto mais se avança em Mi último suspiro, mais se 

descobre que a liberdade é também um ato de segurança: a consciência do próprio valor acima 

de tudo” (p. 210, tradução nossa).
86

 Eis que aparece, nesta sentença, outra acepção da 

liberdade como ato de segurança. 

 Uma passagem curiosa que, constituída de biografema de primeiro grau, se destaca na 

narrativa em estudo, refere-se à estreia do filme Un perro andaluz, em que Buñuel parece se 

preparar para uma guerra, caso não obtivesse o sucesso que esperava. Ele enchera o bolso de 

pedras com a finalidade de arremessar no público se o filme fosse um fracasso, conforme 

observa Martínez (2006). “Não é que lhe importasse perder; não é que lhe doesse a rejeição de 

sua obra como tal” (p. 210, tradução nossa).
87

 Prova disso é que “Várias vezes, ao longo da 

autobiografia, Buñuel declara com um acento de absoluta sinceridade que aceitaria incendiar 

num jardim seus negativos e seus livretos” (MARTÍNEZ, 2006, p. 210, tradução nossa).
88

 Tal 

postura diante das adversidades da vida não poderia, talvez, partir de outra pessoa, senão de 

Buñuel, que soube encarar a liberdade como algo não penoso. 

 Essa maneira de enfrentar as coisas e a própria vida  constitui “[...] o autêntico jogo da 

liberdade: a disposição de apostar tudo o que se tem e tudo o que se é a cada instante. Sem 

que importem os resultados da aposta” (MARTÍNEZ, 2006, p. 210, tradução nossa).
89

 

Quando o homem resolve apostar tudo nesse jogo sem temer as escolhas, ele o faz “Porque o 
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 Texto fonte: “Hacia 1925 conoció en París a ‘una muchacha menuda y morena, una francesa llanada Rita’. 

Cierto día, supo que ella había matado a su amante, suicidándose luego. Aunque no se encontraron cartas de 

explicación, el crime era una respuesta desesperada a la indiferencia pasional de Buñuel. Una extorsión 

sentimental tan definitiva sumiría a cualquiera en la depresión, en la mitomanía, en el llanto. Pero no a Buñuel: 

‘El episodio debió de suceder en parte por mi culpa’, comenta condesgano. Y lo olvida de imediato” 

(MARTÍNEZ, 2006, p. 209-210). 
86

 Texto fonte: “Cuanto más se avanza en Mi último suspiro, más se descubre que la liberdad es también um 

acto de seguridade: la conciencia del propio valor por encima de todo” (MARTÍNEZ, 2006, p. 210). 
87

 Texto fonte: “No es que le importara perder; no es que le doliera el rechazo a su obra como tal” 

(MARTÍNEZ, 2006, p. 210). 
88

 Texto fonte: “Varias veces, a lo largo de la autobiografía, Buñuel declara con um acento de absoluta 

sinceridad que aceptaría incendiar en un jardín sus negativos y sus libretos” (MARTÍNEZ, 2006, p. 210). 
89

 Texto fonte: “[...] es el auténtico juego de la liberdad: la disposición a apostar todo lo que se tiene y todo lo 

que se es a cada instante. Sin que importen los resultados de la apuesta” (MARTÍNEZ, 2006, p. 210). 
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único prêmio da liberdade é a felicidade de tê-la vivido, não a ilusão de reter essa felicidade 

para sempre” (MARTÍNEZ, 2006, p. 210, tradução nossa).
90

 É o que se tem presenciado na 

sociedade contemporânea: o homem retém sua felicidade por medo de não alcançá-la, medo 

de não apostar todas as fichas e se sentir culpado pelo fracasso.   

Portanto, ainda que a liberdade assuste como um monstro desconhecido em terra 

nunca dantes pisada, podemos nela apostar e vivê-la. A questão não é a liberdade em si que 

amedronta, mas as indumentárias que lhe vestem. A culpa, o medo, as escolhas, todas elas 

compõem sua vestimenta. Os surrealistas com os quais Buñuel teve contato – André Breton 

(1896-1966), Paul Éluard (1895-1952), Jean Arp (1887-1966), Benjamin Péret (1899-1959), 

René Char (1907-1988), René Magritte (1898-1967) – todos eles “[...] haviam feito sua 

própria aprendizagem da liberdade, e se mantinham em perpétua vigilância contra as 

renúncias e concessões dos outros” (MARTÍNEZ, 2006, p. 210-211, tradução nossa).
91

 Além 

disso, “Sabiam que a liberdade morre sem o cotidiano alimento da discussão, da prova, da 

comparação”.
92

  

Ao final da narrativa, o intelectual argentino (2006) imprime uma definição de 

liberdade que configura a perspectiva existencialista: “[...] não há liberdade a sós, senão 

unicamente liberdade em companhia: para reforçá-la no outro, para sentir que, graças ao 

estímulo do outro, a própria liberdade é sempre possibilidade” (p. 211, grifo nosso, tradução 

nossa).
93

 É essa comunhão com o outro que faz do ser humano o responsável por suas 

escolhas, e pelas dos outros, já que a liberdade é reforçada nessa relação de alteridade, 

tornando-se, portanto, sempre uma perspectiva. 

 

 

3.3 Cerra-se um ciclo; inicia-se outro... 

 

 

 Nesta seção, podemos constatar como a escritura de Tomás Eloy Martínez compartilha 

com a ideia de biografema estabelecida por Roland Barthes. Em cada narrativa analisada, que 

resultou nos textos ensaísticos apresentados, observamos vidas pulverizadas – de 
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 Texto fonte: “Porque el único premio de la liberdad es la felicidad de haberla vivido, no la ilusión de retener 

esa felicidad para siempre” (MARTÍNEZ, 2006, p. 210). 
91

 Texto fonte: “[...] había hecho su propio aprendizaje de la liberdad, y se mantenía en perpetua vigilancia 

contra las renuncias y concesiones de los otros” (MARTÍNEZ, 2006, p. 210-211). 
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 Texto fonte: “Sabían que la liberdad muere sin el cotidiano alimento de la discusión, de la prueba, de la 

comparación” (MARTÍNEZ, 2006, p. 211). 
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 Texto fonte: “[...] no hay libertad a solas, sino únicamente libertad en compañia: para reforzarla en el otro, 

para sentir que, gracias al estímulo del otro, la propia libertad es siempre posible” (MARTÍNEZ, 2006, p. 211). 
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personalidades – que ganharam novas significações, bem como destaque na arte escritural do 

jornalista argentino. Arriscamos ainda a acrescentar que, em relação à ideia de biografema, a 

utilização dos pormenores mais relevantes rompe, conforme afirma o pesquisador André 

Mitidieri (2015), com a proposta linear do gênero biográfico, e, assim, oferece perspectivas 

parciais dos indivíduos, contudo aptas a construir uma visão da pluralidade. Dessa maneira, o 

caráter não linear do biografema firma-se na mobilidade e na fluidez, disponibilizando sinais 

entrecortados que proporcionam a materialização ou as interpretações da multiplicidade do 

indivíduo e das sociedades. 

Os detalhes da vivência de protagonistas como Galileu Galilei e Isaac Luria – 

realçados em “La fotografía de Dios” – fizeram-nos pensar a respeito de suas vidas atreladas à 

ciência e à arte cabalista, respectivamente. Os estilhaços da vida de Saint-John Perse, 

mostrados em “Saint-John Perse desaparece”, promoveram-nos a expectativa de um 

desaparecimento, apenas corporal, visto que o espírito do poeta vive a vagar pelos jardins 

cultivados das palavras. As carcaças da existência de dois abutres da literatura – William 

Faulkner e Truman Capote –, destacados em “La moral de los buitres”, levaram-nos a pensar 

nas condutas de dois escritores entregues às paixões do ofício. Os pormenores da vida dos 

ícones intelectuais Jean-Paul Sartre – que também aparece em “Saint-John Perse desaparece” 

e “La moral de los buitres” – e Simone de Beauvoir, apresentados em “Una historia de 

amor”, despertaram-nos indagações a respeito da presença de inovações nas relações 

matrimoniais do século XX. Por fim, os pedaços da vivência do surrealista Luis Buñuel, 

destacados em “Un hombre libre”, permitiram-nos refletir acerca da liberdade vinculada à 

noção de responsabilidade, uma vez que nossas escolhas implicam, em conformidade com a 

perspectiva existencialista, um modelo a ser seguido pelo(s) outro(s). 

 Após a apresentação da escritura biografemática martineziana, em que o destaque dos 

pormenores é dado a personalidades que marcaram a história nos diversos campos do 

conhecimento, buscaremos identificar, a partir do conceito de “perscrutação 

autobiografemática” a ser formulado na terceira seção, e cuja função consistirá num 

instrumento de auxílio para nossa análise –, os estilhaços da vida de Tomás Eloy Martínez, 

transfigurados, pelo próprio autor, em suas narrativas autobiografemáticas. Vale enfatizar que 

os eventos, por ele vividos, tiveram, quase sempre, a presença de pessoas do convívio, as 

quais ganham destaque no enredo cuja veracidade dos fatos não estabelece, necessariamente, 

conflitos com o processo de elaboração ficcional. Diante desta constatação, as palavras – 

plântulas de escritura em campo [fértil] literário –, podem criar ou recriar uma realidade mais 

verdadeira do que a realidade efetiva.   
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4 BREVE ENSAIO A UMA POÉTICA AUTOBIOGRAFEMÁTICA 

 

 

Se escrevo para explorar os 

limites entre o real e o fictício, escrevo 

também sobre o que desconheço, sobre o 

que não compreendo, sobre o que me 

afeta (ou seja, seguindo a velha 

etimologia da palavra, sobre aquilo que 

de algum modo me refaz).
94

  

TOMÁS ELOY MARTÍNEZ,  

La otra realidad: antologia. 

 

 

4.1 “Perscrutação autobiografemática”: esclarecimentos e formulação 

 

 

Nesta seção, o que propomos é um breve ensaio a uma poética autobiografemática. 

Para tanto, partimos da definição do conceito de “autobiografema” para fundamentar nossa 

missão de analisar as narrativas de Tomás Eloy Martínez, as quais constituem um conjunto 

cuja característica proporciona a identificação de pormenores de sua vida cotidiana – e 

significativos – dispersos pelo próprio autor. É imprescindível enfatizarmos que, após 

algumas pesquisas acerca de uma possível consolidação conceitual da noção em destaque, 

deparamo-nos com três ocorrências: uma alusão ao adjetivo [autobiografemática], que integra 

o título da dissertação de mestrado Viagens guardadas: arte de uma autobiografemática em 

educação, da pesquisadora Betina Frichmann; um ensaio do professor Pedro Granados, 

intitulado “Los autobiografemas de Cícera”,
95

 no qual pretende analisar os 

“autobiografemas”; por último, uma definição da professora espanhola Anna Caballé, que 

descobrimos a partir do ensaio de Granados, e da qual utilizamos como base conceitual. 

Caballé (1987) define “autobiografema”, em “Figuras de la autobiografia”, como 

circunstâncias da própria vida que, ao serem referenciadas, ganham uma significação 

expressiva. 

Buscamos apresentar uma proposta de desenvolvimento conceitual, embora ainda 

protótipo neste trabalho dissertativo, da noção de “perscrutação autobiografemática”. Em que 
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 Texto fonte: “Si escribo para explorar los limites entre lo real y lo ficticio, escribo también desde lo que 

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)” (MARTÍNEZ, 2006, p. 382). 
95

 Ensaio disponível em: <http://www.jornaldepoesia.jor.br/BHAH12granados.htm>. Acesso em: 3 nov. 2015. 



57 
 

consiste, então, essa ideia? Antes de tudo, é preciso elucidar o emprego do primeiro vocábulo, 

a fim de não nos permitirmos cair em equívocos. Depois, estabelecer um parâmetro pelo qual 

possamos garantir que a mencionada noção seja, futuramente, aproveitada como um conceito 

a ser explorado nos estudos referentes ao espaço biográfico. O termo perscrutação é 

empregado em seu sentido denotativo, ou seja, de investigação minuciosa, sondagem. Assim, 

quando nos lançamos à propositura de uma análise de textos reconhecidos [a priori] como 

autobiografemáticos, é preciso submetê-los a um exame aprofundado – “perscrutação 

autobiografemática” –, no qual os pormenores dispersos são comparados a informações 

contidas em textos como fortuna crítica, biografias, relatos de pessoas do convívio do autor, 

entre outros, a fim de encontrarmos evidências, as quais nos atestem a relação de identidade 

entre o eu que narra e o eu que escreve e assina. 

Já que tocamos nessa questão, torna-se imprescindível um esclarecimento de cunho 

terminológico em relação aos termos empregados. Antes, vale ressaltar que haverá 

coincidências com terminologias anteriormente empregadas na teoria literária; ou ainda, 

poderá algum teórico já tê-las citado. Todavia, nossa proposta é aludi-las simplificadamente, 

sem interesse de sermos seus criadores. Deixemos esse status para outros, que, certamente, 

existem nos círculos intelectuais. Assim, o eu que narra é empregado como uma categoria que 

possui existência na narrativa, enquanto o eu que escreve e assina consiste no ente escritural – 

de constituição biológica – envolvido em suas relações sociopolíticas. Essa última 

terminologia nada mais é do que outra roupagem da noção de “autor-pessoa” de Mikhail 

Bakhtin, presente na obra Estética da criação verbal (2010, p. 3-192). 

Após as oportunas explicitações, cabe-nos retornar à ideia de “perscrutação 

aubiografemática” que, antes de se tornar, apenas, um conceito, se desdobra em método, a 

partir do qual é possível identificarmos uma relação de identidade entre o eu que narra e o eu 

que escreve e assina, visto que o segundo se projeta no primeiro cuja existência se limita à 

narrativa, aprisionando-se no labirinto dos significados. O eu que narra fragmenta o seu eu 

que escreve e assina, em quantas partes forem necessárias, e o dispersa no texto narrativo, que 

se assume autobiografemático. Desse modo, autobiografemas deambulam por toda a narração 

e, entregues ao movimento do devir da leitura, permitem construções e reconstruções de 

significados relevantes. 

  Reconhecendo que todo início de desenvolvimento conceitual é passível de 

equívocos, acreditamos que a construção epistemológica em questão alcançará, num momento 

de maturidade, entre leituras e releituras, seu objetivo: tornar a “perscrutação 

autobiografemática” um conceito, ou método, que atenda aos requisitos exigidos para se 
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firmar no campo dos estudos teórico-literários, e, assim, se estabelecer como mais uma opção 

metodológica para processos de análise de narrativas integrantes do espaço biográfico, em que 

a vida pormenorizada e narrada pela escritura do eu encontra-se dispersa, vulnerável à captura 

do autobiografemólogo cujo objetivo é destacar significados relevantes de uma existência 

fragmentada. Uma vez formulado nosso conceito, o qual nos auxiliou no processo de análise 

das narrativas autobiografemáticas de Tomás Eloy Martínez, passemos, agora, para os 

resultados. 

 

 

4.1.1 Como ser diferente em uma comunidade de iguais? 

 

 

 Em 10 de setembro de 1980, Tomás Eloy Martínez publica pela primeira vez, em El 

Nacional, a narrativa “El diferente” (2006 [1980]; p. 370-372). Logo nas primeiras linhas, já 

podemos apreciar o estado de admiração em que se encontra o autor ao relatar sua experiência 

amorosa com a protagonista do romance Sophie’s Choice, do escritor norte americano 

William Styron: “Toda relação de amor deve ser narrada em primeira pessoa” (MARTÍNEZ, 

2006, p. 370, tradução nossa).
96

 Com esse enunciado, cuja referência à pessoa do discurso 

marca a característica do relato autobiográfico – definido por Philippe Lejeune (2014) como 

narração retrospectiva que um indivíduo faz a respeito da própria vivência –, iniciamos nossa 

procura por (auto)biografemas que, dispersos no texto e posteriormente reunidos, compõem a 

referida narrativa (auto)biografemática. 

O que Martínez (2006) viveu com a polaca Sophie Zawistowska, durante duas 

semanas, fora tão vívido e devorador que, conforme ele mesmo esclarece, assume o caráter da 

confissão. Ao resumir a história construída em torno da personagem da trama, é possível 

destacarmos a presença de biografemas de primeiro grau: “Criada em um lar de católicos 

fervorosos [...]” (MARTÍNEZ, 2006, p. 370, tradução nossa),
97

 Sophia vive numa atmosfera 

judaico-cristã segundo os preceitos religiosos, os quais garantiriam um lugar no paraíso. 

Todavia, “[...] afastada pelo acaso para o campo de Auschwitz, na primavera de 1943 [...]” 

(MARTÍNEZ, 2006, p. 370, tradução nossa),
98

 presenciou e sentiu na pele as adversidades 
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 Texto fonte: “Toda relación de amor debe ser narrada en primera persona” (MARTÍNEZ, 2006, p. 370).  
97

 Texto fonte: “Criada en un hogar de católicos fervorosos [...]” (MARTÍNEZ, 2006, p. 370). 
98

 Texto fonte: “[...] aventada por el azar hacia el campo de Auschwitz, en la primavera de 1943 [...]”  

(MARTÍNEZ, 2006, p. 370). 
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promovidas por esse ambiente que, embora tivesse lhe imprimido os horrores do holocausto, 

não a impediu de sobreviver aos impactos das enfermidades emocionais e físicas, em que 

“Nenhuma humilhação parecia-lhe suficiente para redimi-la daquele passado” (MARTÍNEZ, 

2006, p. 370, tradução nossa).
99

  

Diante desses pormenores, que representam, respectivamente, o espaço familiar e o 

processo de mudança territorial, chegamos à primeira conclusão: a paixão do jornalista 

argentino por Zawistowska revela o respeito pelos que enfrentam os infortúnios da vida, mas 

conseguem superá-los, ainda que as marcas sejam inapagáveis. Sua admiração pela 

protagonista não é, tão somente, o resultado do encantamento pela postura ideológica de 

Sophie; mas, também, o efeito da co-existência, a partir do pacto leitor/autor 

(Martínez/Styron), em que a escritura do Outro apresenta estilhaços de nossa vivência 

cotidiana, segundo concebeu Roland Barthes (1990) em Sade, Fourier, Loyola. 

Numa determinada passagem da narrativa, Martínez (2006) elenca uma série de 

pormenores referentes à busca de Sophie para assimilar a identidade alheia, em detrimento da 

sua. Desejando tornar-se uma pessoa numa comunidade de iguais, ela precisou polir seu 

inglês para limpar as peculiaridades sonoras da língua polaca; buscou abraçar tradições e 

introjetar comportamentos empregados pelos heróis da maioria, sem ao menos desejar ser 

diferente. Após essa sequência de biografemas, o jornalista argentino faz uma revelação 

autobiografemática cujo conteúdo prenuncia o assunto a ser abordado – a discriminação –:  

 

 
Amei Sophie Zawistowska, protagonista do último romance de William 

Styron – Sophie’s Choice –, não somente porque suas íntimas trevas têm o 

poder de consumir o leitor na surpresa e no estremecimento. Amei-a também 

porque é uma das metáforas mais cruéis dos tempos atuais (MARTÍNEZ, 

2006, p. 371, grifo nosso, tradução nossa).
100

 

 

 

 A prática discriminatória aparece, no relato, como reação ao perigo que o diferente 

suscita nos membros de um determinado grupo social. Sophie é a metáfora do discriminado, 

numa sociedade que promove a marginalização das minorias. Nessa perspectiva, Martínez 

(2006) desabafa: 
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 Texto fonte: “[...] Ninguna humillación le parecía suficiente para redimirla de aquel pasado” (MARTÍNEZ, 

2006, p. 370).  
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 Texto fonte: “Amé a Sophie Zawistowska, protagonista de la última novela de William Styron – Sophie’s 

Choice –, no sólo porque sus íntimas tinieblas tienen el poder de sumir siempre al lector em la sorpresa y el 

estremecimiento. La amé tambiém porque es una de las metáforas despiedadas de los tiempos que corren” 

(MARTÍNEZ, 2006, p. 371).  
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Não tem pior desgraça do que ser diferente numa comunidade de iguais. Por 

sua qualidade de estranho, por sua impossibilidade de compartilhar com a 

tribo as experiências adolescentes e os códigos familiares, por saber o que a 

tribo não sabe e o contrário, por não saber o que ela sabe, o diferente suscita 

temor. E tudo o que se teme deve ser destruído. Em nome das boas causas, 

da identidade tribal ameaçada, do lugar ao sol que furta os outros com sua 

fome e sua necessidade de trabalho, o diferente deve ser destruído (2006, p. 

371, tradução nossa).
101

   

 

 

Diante desse fato, é possível conceber a desaprovação do jornalista argentino frente à 

proposta de destruição do diferente, bem como apreciar a marca da indignação em seu 

discurso, o que evidencia sua militância na luta em favor das causas sociais. Na ordem em que 

se estrutura a narrativa (auto)biografemática, Martínez (2006) menciona que, no romance 

Sophie’s Choice e em histórias atuais de alguns povos, certos intelectuais, dentre os quais não 

podemos deixá-lo de fora, “[...] mostram a cara, num relâmpago de lucidez, para declamar a 

necessidade de compreender o diferente e de respeitar sua cultura” (p. 371, tradução nossa).
102

 

Dessa forma, é em “El diferente” que o intelectual argentino propaga essa necessidade, 

recorrendo a uma das metáforas mais desumanas da atualidade: Sophie Zawistowska. Isso se 

justifica pelo fato de a personagem ser uma demonstração das minorias, para as quais é 

concedido o direito de viver em seus guetos, preservar seus costumes e salvaguardar 

filamentos de suas tradições.  

A protagonista é, portanto, a expressiva alegoria dos indígenas, dos mexicanos, dos 

kurdos, do imigrante expulso para outras terras pela violência do poder e pelos efeitos 

maléficos dos quais a miséria constitui a principal causa, conforme Martínez (2006). O que o 

jornalista argentino aborda como tema central da narrativa leva-nos a refletir sobre as 

dificuldades enfrentadas pelas minorias, as quais tentam identificar-se com a tribo, da qual um 

ser em particular pretende tornar-se parte integrante. Entretanto, por sentir-se ameaçada pelo 

diferente, a tribo imediatamente reage por meios de atitudes discriminatórias.  

A intensa relação de amor que Martínez viveu com Zawistowska, e confessada em 

primeira pessoa, constitui o autobiografema afetivo do autor. Do elo estabelecido entre os 
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 Texto fonte: “No hay peor desgracia que la de ser diferente en una comunidad de iguales. Por su cualidad 

de extraño, por su imposibilidad de compartir con la tribu las experiencias adolescentes y los códigos 

familiares, por saber lo que la tribu no sabe y a la inversa, por no saber lo que Ella sabe, el diferente suscita 

temor. Y todo lo que se teme debe ser destruido. En nombre de las buenas causas, de la identidad tribal 

amenazada, del lugar al sol que hurta a los otros con su hambre y su necesidad de trabajo, el diferente debe ser 

destruido” (MARTÍNEZ, 2006, p. 371).  
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 Texto fonte: “[...] asoman la nariz, en un relámpago de lucidez, para declamar la necesidad de comprender 

al diferente y de respetar su cultura” (MARTÍNEZ, 2006, p. 371). 
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dois, temos o testemunho: “[...] aprendi com ela que renunciar a ser diferente não ameniza o 

ódio das maiorias, senão estimulá-lo. Aprendi que nenhuma conversa, por mais entusiasta que 

seja, fará jamais esquecer as ‘impurezas’ de sua origem” (MARTÍNEZ, 2006, p. 372, 

tradução nossa). Em vista disso, podemos inferir que a protagonista do romance Sophie’s 

Choice proporcionou a Tomás Eloy Martínez outras formas de encarar o diferente, numa 

sociedade em que ainda prevalecem traços cruéis da discriminação. 

 

 

4.1.2 Simone Weil: do martírio à santificação  

 

 

“El regreso de Simone Weil” é o título da primeira publicação da narrativa “Idealismo 

e martirio” (2006 [2001]; p. 256-260), em La Nación, Buenos Aires, aos 18 de agosto de 

2001. Constituída de expressiva narração autobiografemática, o referido texto nos 

disponibiliza um retalho significativo da vida de Martínez em comunhão com biografemas – 

de primeiro e segundo graus – referentes à vida da filósofa francesa Simone Weil (1909-

1943), cujas ideias promoveram, no começo dos anos 1960, certo modismo entre os 

intelectuais norte-americanos. 

Dos principais ideais que compõem a personalidade da intelectual em evidência, 

dentre os quais se destacam sua negação do corpo, os devastadores gestos políticos, conforme 

enfatiza Martínez (2006), um fora o responsável pelo processo de santificação da figura em 

questão: “[...] o jejum de solidariedade com os soldados franceses na frente da Segunda 

Guerra, que a acabariam matando de tuberculose e fome, conferiram-lhe uma aura de martírio 

e santidade” (p. 256).
103

 O referido biografema de primeiro grau, cujo teor permite-nos pensar 

na possibilidade de uma projeção espiritual a partir de atitudes filantrópicas, revela-nos os 

limites aos quais pode chegar um ser humano por amor a uma causa.  

A importância atribuída à intelectual em destaque, seja no âmbito social, seja nas 

questões concernentes à espiritualidade ou, ainda, intelectuais, e que nos chega de forma 

fragmentada via Martínez, embora significativa, pode ser contemplada a partir das referências 

– que consideramos biografemas de segundo grau – feitas por personalidades literárias. 

Dentre elas, encontram-se: a escritora e ativista nova-iorquina Susan Sontag (1933-2004) que, 
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Texto fonte: “[...] el ayuno de solidariedad con los soldados franceses en el frente de la Segunda Guerra, 

que acabaria matándola de tuberculosis y de hambre, le confirieron un aura de martirio e santidad” 

(MARTÍNEZ, 2006, p. 256). 
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em 1963, num célebre ensaio publicado no The New York Times, promoveu a canonização de 

Weil. Além de Sontag, em 1964, o poeta modernista norte-americano Thomas Stern Eliot 

(1888-1965) autenticou o conteúdo do ensaio ao elogiar um pormenor da figura Weil: “seu 

gênio semelhante ao dos santos”.
104

 Por último, o escritor inglês Graham Greene (1904-1991) 

revelou sua impressão diante da obra de Weil “que escava no abismo”.
105

 Possivelmente, a 

última escavação rumo ao abismo tenha obscurecido a luz da filósofa durante as três décadas 

seguintes. Entretanto, no início do milênio, como aponta Martínez (2006) na narrativa, essa 

cintilação reacendeu na auréola santificada, digna de quem se propõe a recuperar sua 

transcendência mais profunda, a qual consiste na “[...] pessoa sagrada que há em cada um”, 

conforme Weil denominava esse processo de resgate metafísico. 

Entre encantos e mistérios que rondam o ser de Simone Weil, a ponto de levar sua 

obra, a partir de 1938, “[...] a impregnar-se de uma vontade exagerada de sacrifício, de um 

misticismo para o que me ocorre um só adjetivo: atroz” (MARTÍNEZ, 2006, p. 257, tradução 

nossa),
106

 o intelectual argentino começa a elencar autobiografemas, os quais constituem seu 

contato inicial e privilegiado com a filósofa francesa, em que a única ordem dos fatos que 

importa é a da lembrança. Esses pormenores da vivência de Martínez, por ele mesmo 

dispersos na narrativa, são os reveladores responsáveis pela construção da imagem de ser 

intelectual martineziano, para a qual propomos voltar a nossa mirada. 

O contato com os círculos intelectuais acontece precocemente, característica comum 

entre os que farão de sua história uma fonte riquíssima de pesquisas. O autobiografema que 

destacamos, a partir da dura missão de juntar os cacos de existência, consiste na relação de 

amizade entre Martínez e Daniel Alberto Dessein (1926-2010), a qual permitiu que o primeiro 

explorasse a Universidade Nacional de Tucumán para, com apenas 18 anos de idade, “[...] 

dividir o trabalho de corretor de provas com alguns professores universitários de sofisticada 

erudição que haviam sido afastados de suas cátedras pelo peronismo” (MARTÍNEZ, 2006, p. 

257, tradução nossa).
107

 Podemos considerar que Dessein fora o promoter do jornalista 

argentino, uma vez que proporcionou seu acesso às fontes intelectuais do triângulo constituído 

por Roger Labrousse (1908-1953), Elizabeth Goguel (1914-2000) e María Eugenia Valentié 

                                                           
104

 Texto fonte: “[...] su genio semejante al de los santos [...]” (MARTÍNEZ, 2006, p. 256). 
105

 Texto fonte: “[...] que excava en el abismo”. (MARTÍNEZ, 2006, p. 256). 
106

 Texto fonte: “[...] a impregnarse de una voluntad exagerada de sacrificio, de un misticismo para el que se 

me ocurre un solo adjetivo: atroz” (MARTÍNEZ, 2006, p. 257). 
107

 Texto fonte: “[...] compartir el trabajo de corrector de pruebas con algunos profesores universitarios de 

sofisticada erudición que habían sido aventados de sus cátedras por el perionismo” (MARTÍNEZ, 2006, p. 

257). 
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(1920-2009), cuja importância, além do brilhantismo filosófico, se deve às traduções de dois 

livros de Simone Weil: Raíces del existir y la gracia.  

Tomás Eloy Martínez (2006) reconhece a relevância das traduções, e, sobretudo, da 

tradutora – María Valentié –, pois “Foi ela quem nos deu a conhecer muitos dos dados que 

agora tenho visto reaparecer na biografia de Du Plessix Gray” (p. 257).
108

 Ao analisarmos 

essas palavras proferidas pelo intelectual argentino, surge uma ocorrência que vale destaque: 

os dados referentes à vida de Weil, apresentados ao público leitor por intermédio das 

traduções de Valentié, levam-nos a conjecturar que as obras da filósofa francesa exibem 

autobiografemas dispersos ao longo da narração, os quais serviram de base para a biografia de 

Gray. Nesse sentido, lançamos uma questão acerca desse fenômeno, cuja resposta deixaremos 

para outra oportunidade: é possível a biografia – enquanto tentativa de reconstrução narrativa 

da vida do biografado – valer-se de autobiografemas como dados biográficos? 

A partir da mencionada indagação, realçamos, de “Idealismo y martirio”, a sequência 

de biografemas, dos quais evidenciamos a intersecção entre suas duas classificações, isto é: os 

de primeiro grau, representados pelos pormenores concernentes à Simone Weil; e os de 

segundo grau, vinculados aos detalhes significativos sobre o gênio precoce de seu irmão 

André:  

 

 
Simone foi uma criança surpreendente. Com seu irmão maior André, que aos 

nove anos era capaz de resolver os mais difíceis teoremas matemáticos e aos 

onze havia aprendido o sânscrito por si mesmo, pode ter, em plena 

puberdade, acirradas discussões sobre Corneille e Racine que, apenas os 

maiores, conseguiam seguir, além dos longos diálogos em grego. Antes dos 

doze, Simone conhecia com soltura seis línguas modernas e, pelo menos, 

duas línguas antigas, à parte do grego (MARTÍNEZ, 2006, p. 258, tradução 

nossa).
109

   

 

 

 Das inflexões imediatamente apresentadas, as quais exibem informações acerca da 

intelectualidade de Simone Weil, passamos, agora, para o ponto que determinou sua santidade 

e a adesão aos valores cristãos: “[...] em 1938, enquanto visitava a abadia beneditina de 

Solesmes, foi sobressaltada por uma surpreendente experiência mística, que a levou a 

renunciar seu judaísmo e a abraçar uma fé cristã em perpétuo conflito com a Igreja” 
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 Texto fonte: “Fue ella quien nos dio a conocer muchos de los datos que ahora he visto reaparecer en la 

biografia de Du Plessix Gray” (MARTÍNEZ, 2006, p. 257). 
109

 Texto fonte: “Simone fue una niña sorprendente. Con su hermano mayor André, que a los nueve años era 

capaz de resolver los más difíciles teoremas matemáticos y a los once había aprendido el sánscrito por sí 

mismo, pudo tener, en plena pubertad, aceradas discusiones sobre Corneille y Racine que los mayores apenas 

lograban seguir, y largos diálogos en griego clásico. Antes de los doce, Simone conocía con soltura seis lenguas 

modernas y al menos dos lenguas antiguas, aparte del griego (MARTÍNEZ, 2006, p. 258).  
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(MARTÍNEZ, 2006, p. 258, tradução nossa).
110

 Os eventos sobrenaturais são inefáveis; 

entretanto, surpreendentes. A ligação de Weil com a fé cristã foi determinante para surgir sua 

imagem santificada, para a qual devotos direcionaram pensamentos e ações, numa relação 

mimética que os fizeram atingir, à exaustão, uma vida de sacrifícios. Tais provas de culto são 

continuações de uma peregrinação iniciada por Weil, que 

 

 
Se submeteu aos trabalhos mais cruéis, aos sacrifícios mais extremos, levada 

por sua fé em Deus, por sua vocação de martírio e pela ideia de que em toda 

pessoa humana há sempre uma chama sagrada que deve se derramar sobre os 

outros e sobre o mundo (MARTÍNEZ, 2006, p. 258, tradução nossa).
111

  

 

 

 O relato autobiografemático do intelectual argentino, referente a um episódio ocorrido 

em sua terra natal – Tucumán –, a qual representa para ele o resumo do mundo, como 

descrevera na narrativa “El regreso” (2006 [2001]; p. 389-391), e onde se encontram 

dispersos pormenores de sua vivência, confirma a adoração exacerbada de indivíduos comuns 

às ações de sacrifícios realizadas por Simone Weil. O fato aconteceu, conforme destaca 

Martínez (2006), no início dos anos 1950, quando as pessoas estavam comovidas pelas 

histórias sobre a escritora francesa. A intensidade das emoções é tamanha que qualquer 

evento trágico torna-se capaz de reunir multidões dispostas a sacrificar suas vidas em prol do 

próximo.  

Ao circular a notícia de que havia estourado uma caldeira no Engenho Concepción, 

ocasionando graves queimaduras nos operários, os quais se encontravam a exercer o ofício. 

As pessoas – algumas seguidoras das ideias de Weil – sentiram-se apiedadas diante do 

infortúnio e se lançaram ao sacrifício. Dentre elas, Martínez (2006, p. 259, tradução nossa) 

destaca uma figura de prestígio nos meios intelectuais: 

 

 
Elizabeth Goguel, a esposa de Labrousse, foi, então, doar faixas da pele de 

seu abdômen para serem usadas nos transplantes. Durante semanas 

enfrentou, sem nenhuma queixa, as dores atrozes da mutilação. Não recordo 

agora como era seu rosto, porém cada vez que penso nela, parece-me com os 

traços de Simone Weil.
112
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 Texto fonte: “[...] en 1938, mientras visitaba la abadía benedictina de Solesmes, fue sobresaltada por una 

sobrecogedora experiencia mística, que la llevó a abjurar de su judaísmo y a abrazar una fe cristiana en 

perpetua pugna con la Iglesia (MARTÍNEZ, 2006, p. 258). 
111

 Texto fonte: Se sometió a los trabajos más crueles, a los sacrifícios más extremos, llevada por su fe en Dios, 

por su vocación de martirio y por la idea de que en toda persona humana hay siempre una llama sagrada que 

debe derramarse sobre los otros y sobre el mundo (MARTÍNEZ, 2006, p. 258). 
112

 Texto fonte: “Elizabeth Goguel, la esposa de Labrousse, fue entonces a donar franjas de la piel de su 

abdomen para que se usaran en los transplantes. Durante semanas afrontó sin una queja los dolores atroces de 
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 A ação filantrópica descrita anteriormente trouxe, para o centro de nossa análise, um 

expressivo recorte biografemático de primeiro grau. A atitude de Elizabeth Goguel ilustra a 

noção de responsabilidade pleiteada por Jean-Paul Sartre (1984), no texto O existencialismo é 

um humanismo, em que o filósofo aponta para o fato de que o ser humano não é responsável 

somente por si, mas também por todos os seres humanos. Essa é a tônica da narrativa 

“Idealismo y martirio”, da qual pudemos depreender a preocupação de Simone Weil – e de 

outras personalidades que seguiram seus passos – com a humanidade; embora elas tivessem 

levado suas ações ao extremo.  

Dispersando biografemas em sua narrativa, Martínez atribui significados referentes à 

religiosidade da figura de Weil cuja expressão de martírio a eleva à santidade. A sensibilidade 

da filósofa francesa em compreender que essa elevação é diretamente proporcional às práticas 

altruístas promovidas pela criatura humana em sua jornada existencial na terra – conforme os 

valores cristãos que ela abraçara veementemente – desperta em algumas pessoas a vontade 

febril de tornar-se um modelo a ser seguido. O martírio, portanto, é o ponto elementar do qual 

podemos depreender o significado da luz que envolve a personalidade Weil, imersa nos 

mistérios do sobrenatural, que o intelectual argentino transfigura na escritura 

(auto)biografemática da narrativa analisada. 

 

 

4.1.3 Jane-Julia Joyce: contemplar a morte com os olhos abertos 

 

 

 Em 5 de novembro de 2005, Tomás Eloy Martínez publica, em La Nación, mais um de 

seus textos autobiografemáticos: a narrativa “Con los ojos abiertos” (2006 [2005]; p. 405-

408), que trata a experiência da morte como tema central e recorrente em sua vida. 

Confirmamos essa recorrência na subsequente análise da narrativa “En memoria de Susana 

Rotker”. Embora se esteja convicto da finitude do ser, a angústia causada pelo temor de 

morrer é ainda presente na tradição ocidental. 

 Um autobiografema, apresentado no texto por Martínez, consiste em sua relação de 

amizade com a vizinha Jane-Julia Joyce. Conforme o escritor argentino (2006, p. 405, 

                                                                                                                                                                                     
la mutilación. No recuerdo ahora como era su cara, pero cada vez que pienso en ella se me aparece con los 

rasgos de Simone Weil” (MARTÍNEZ, 2006, p. 259). 
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tradução nossa), ela era “[...] uma vizinha do Highland Park com quem costumávamos 

comentar os preços dos legumes no supermercado local [...]”.
113

 Essa amizade faz despertar 

no autor, e incidir na narrativa, diversos questionamentos que suscitam reflexões filosóficas 

sobre como se esperar a morte com os olhos abertos.   

 O clímax da narração consiste na descoberta de um tumor maligno na cabeça do 

pâncreas de Jane-Julia, e, em decorrência disso, lhe restariam, no máximo, seis meses de vida. 

Sua decisão em não fechar os olhos no momento da morte, para saber o que há do outro lado, 

é apresentada em um diálogo estabelecido entre ela e Martínez. Assim, “Me contou que, 

meses antes de diagnosticarem o câncer fatal, havia lido por acaso, na sala de espera do 

dentista, fragmentos de uma entrevista de Marguerite Yourcenar, na qual se falava de morrer 

com os olhos abertos” (MARTÍNEZ, 2006, p. 406-407, tradução nossa).
114

  

 A abordagem biografemática do autor argentino revela um ser interessado pelas 

indagações filosóficas referentes às diversas formas de se tratar a morte e a recepção do ser 

humano diante da proximidade do evento. No caso da narrativa, essa recepção apresenta-se 

pelo desejo da vizinha em “‘Não perder uma experiência essencial’, essa era a chave do 

pensamento de Jane-Julia Joyce” (MARTÍNEZ, 2006, p. 407, tradução nossa).
115

 

 A lei da natureza rege um princípio em que a vida estabelece um ciclo. Sabemos que 

tudo é perecível quando se está no mundo do devir,
116

 ou seja, do movimento ininterrupto. 

Dessa forma, a morte é o fim do ciclo vital. Esse momento é descrito por Martínez mediante 

análise filosófica das etapas pelas quais passa o corpo no momento do evento de transição: 

 

 

O corpo organiza seus eclipses, a natureza facilita o trânsito ao trabalhar 

pacientemente em sua própria degradação, a carne apaga suas luzes e deixa 

desvanecer pouco a pouco as próprias forças, somente para que a morte 

venha a se instalar. Faz um lugar na cama para a morte, como se ela fosse 

uma amante que também está em busca de repouso. Onde quer que um ser 

humano imponha a morte a outros seres humanos está violando esse direito 

fundamental (MARTÍNEZ, 2006, p. 407, tradução nossa).
117
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Texto fonte: “[...] una vecina de Highland Park con quien solíamos comentar los precios de las hortalizas en 

el supermercado del pueblo [...]” (MARTINEZ, 2006, p. 405). 
114

Texto fonte: “Me contó que, meses antes de que le diagnosticaran el cáncer fatal, había leído por azar, en la 

sala de espera del dentista, fragmentos de una entrevista a Marguerite Yourcenar en la que se hablaba de morir 

con los ojos abiertos” (MARTINEZ, 2006, 406-407). 
115

Texto fonte: “‘No perder una experiencia esencial’, ésa era la clave de lo que pensaba Jane-Julia” 

(MARTINEZ, 2006, p. 407). 
116

 Termo vinculado ao pensamento do filósofo pré-socrático Heráclito de Éfeso (540 a.C. - 470 a.C) para 

designar uma série de mudanças, em que uma coisa passa de um estado para outro. Assim, utilizamos essa 

palavra no texto como referência ao mundo em que ocorrem as mudanças, em oposição ao mundo denominado 

eterno.   
117

Texto fonte: “El cuerpo organiza sus eclipses, la naturaleza facilita el tránsito al trabajar pacientemente en 

su propia degradación, la carne apaga sus luces y deja desvanecer poco a poco las propias fuerzas, sólo para 
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 Como muitos pensadores movidos pelo desejo de buscar respostas para as indagações 

filosóficas, Martínez revela-se, a partir de sua reflexão acerca da morte, um pensador à 

procura do sentido em esperá-la com os olhos abertos. O que o escritor argentino discute 

nessa narrativa extrapola os limites de um texto meramente jornalístico. O seu desdobramento 

destaca o ser da escritura do autor em busca de promover reflexões no âmbito da filosofia e da 

vida cotidiana.  

 

 

4.1.4 Susana Rotker e Martínez: cumplicidade na profissão e no matrimônio 

 

 

Publicada pela primeira vez em La Nación, Buenos Aires, em 22 de dezembro de 

2000, a narrativa “En memoria de Susana Rotker” (2006 [2000]; p. 246-250) apresenta, logo 

de início, um autobiografema apresentado por Tomás Eloy Martínez: o ritual que se repete 

desde 1979, ano em que conheceu Susana Rotker, com quem se casara. Esse ritual refere-se 

ao processo de produção intelectual, em que a cumplicidade é presente na vida do casal. Não 

havia divergência entre os sexos quando o assunto era compartilhar as ideias que brotavam 

como elementos constituintes de um ensaio intitulado “Ciudades escritas por la violencia”, 

produzido por Rotker. Assim, Martínez (2006, p. 246, tradução nossa) descreve o ritual: 

 

 

Cada vez que algum dos dois necessitava sentir a ressonância de suas ideias 

no outro ser, nós líamos em voz alta, com certo ar de desafio e também com a 

esperança de que o outro assentisse e dissesse: sim, que bom, como gostaria 

de ter escrito isso.
118

 

 

 

Tal passagem aponta para um evento que não era comum observar no regime 

patriarcal, em que o silêncio da mulher deveria reinar em todo ambiente, fosse domiciliar ou 

social. Na narrativa, notamos que a mulher tem representatividade e compartilha com o 

homem suas ideias. Assim, a essencialidade masculina torna-se insignificante frente a um 

ideal que, na abordagem autobiografemática de Martínez, se revela na paixão pela literatura. 

                                                                                                                                                                                     
que la muerte venga a instalarse. Le hace un lugar en la cama a la muerte, como si ella fuera un amante que 

también está en busca de reposo. Donde quiera un ser humano impone la muerte a otros seres humanos está 

violentando ese derecho elemental” (MARTÍNEZ, 2006, p. 407). 
118

Texto fonte:“Cada vez que alguno de los dos necesitaba sentir la resonancia de sus ideas em outro ser, nos 

leíamos en alta voz, con cierto aire de desafío y también con la esperanza de que el otro asintiera y dijera: Sí, 

qué bien, cómo me habría gustado escribir eso”. (MARTINEZ, 2006, p. 246). 
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A apresentação de Susana Rotker é destacada por atributos de uma mulher determinada, 

emancipada e inteligente. Acerca desse último atributo, Martínez (2006, p. 246, tradução 

nossa) esclarece:  

 

 

Sua inteligência era como uma luz: se movia em todas as direções, com uma 

intensidade que jamais decaía, e era maravilhoso tocar essa luz, porque 

exalava calor, e felicidade, e força: poucas luzes podiam tocar tão profundo 

com tão poucas palavras.
119

 

 

 

O que podemos deduzir, ou talvez evidenciar no texto, é a imagem de Susana Rotker 

como uma mulher preocupada com as questões sociais, sobretudo com a violência social. 

Prova disso, em “Ciudades escritas por la violencia”, suas reflexões são “[...] notáveis nesse 

ensaio que estuda o medo e a violência impune das cidades como fenômenos que crescem e 

alcançam a todos” (MARTÍNEZ, 2006, p. 246, tradução nossa).
120

 Seu interesse pelas 

indagações sociológicas e a sensibilidade no tratamento dado a sua escrita promovem em 

Martínez uma admiração que conduz a narrativa. Dessa forma, constatamos uma referência 

biografemática – de primeiro grau – do jornalista à maneira como sua companheira trabalha 

na produção dos escritos: 

 

 
Sempre admirei seu método de trabalho: ruminava durante semanas um 

tema, e o tirava para fora de um só golpe, em um ou dois dias. Mais de uma 

vez a vi entrar em seu escritório às três da tarde e sair dele às três da manhã 

com cinquenta páginas impecáveis, que fluíam como água (MARTÍNEZ, 

2006, p. 246, tradução nossa).
121

 

 

 

Diante de tal observação, confirmamos na passagem anterior o entusiasmo do sujeito 

da enunciação em relação ao sujeito do enunciado, e que o escritor argentino reforça a partir 

do enaltecimento marcado por um traço autobiografemático: 

 

 
Se não a tivesse ao meu lado, os três romances que publiquei a partir de 

1985 não seriam o que são. Ela salvou minha imaginação dos naufrágios em 
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 Texto fonte: “Su inteligencia era como una luz: se movía en todas direciones, con una intensidad que jamás 

declinaba, y era maravilloso tocar esa luz, porque desprendia calor, y felicidad, y fuerza: pocas luces podían 

llegar tan hondo con tan pocas palabras” (MARTINEZ, 2006, p. 246). 
120

 Texto fonte: “notables en ese ensayo que estudia el miedo y la impune violencia de las ciudades como 

fenômenos que crecen y alcanzan a todos” (MARTINEZ, 2006, p. 246). 
121

 Texto fonte: “Siempre admiré su método de trabajo: rumiaba durante semanas um tema, y lo sacaba afuera 

luego de golpe, en un día o dos. Más de una vez la vi entrar en su escritorio a las tres de la tarde y salir de él a 

las tres de la mañana con cincuenta páginas impecables, que fluían como el agua” (MARTINEZ, 2006, p. 246). 
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que sucumbe às vezes, quando navego entre a probabilidade e o exagero, e 

me deu a ternura que faltava para não vacilar nesse negócio de Sísifo que é a 

escritura de qualquer romance, valha ou não valha a pena (MARTÍNEZ, 

2006, p. 248, tradução nossa).
122

 

 

 

 Susana Rotker o previne do perigo que é o processo de se transcrever fatos reais para a 

narrativa ficcional. Essa prevenção aparece na obra El evangelio de Simón Bolívar, em que 

Rokter (1998, p. 31, tradução nossa) alerta para tal processo, uma vez que “Isto exige revisar 

os parâmetros que diferenciam a verdade da verossimilhança: o efeito da realidade – para usar 

a excelente expressão de Roland Barthes – é, às vezes, mais poderoso que a própria 

realidade”.
123

Ao nos depararmos com essa advertência, concluímos que a aproximação das 

interpretações da realidade aos elementos ficcionais, presentes na maioria dos textos de 

Martínez, constitui a característica de sua escrita, a qual se apresenta destituída de uma 

“pureza” de gêneros imposta pelos estudos literários pelo menos até princípios do século XX.  

A ausência de uma possível “pureza” na escrita martineziana reforça a perspectiva de 

“culturas híbridas”, conforme Néstor García Canclini (2003), segundo a qual estruturas 

socioculturais que existem separadamente se misturam e formam novas estruturas 

hibridizadas. A ideia de desterritorialização - que, para Canclini (2003, p. 309) sofre dois 

processos: “a perda da relação ‘natural’ da cultura com os territórios geográficos e sociais e, 

ao mesmo tempo, certas relocalizações territoriais relativas, parciais, das velhas e novas 

produções simbólicas” - , pode ser identificada na narrativa em análise, no momento em que 

Martínez e Susana Rotker chegaram aos Estados Unidos. Assim, “Ambos nos fizemos 

argentinos, venezuelanos, colombianos e brasileiros em uma terra de ninguém onde se pode 

ser tudo e nada às vezes” (MARTÍNEZ, 2006, p. 249, tradução nossa).
124

 Percebemos, 

portanto, uma oposição à ideia de uma identidade fixa na contemporaneidade, ao mesmo 

tempo em que se ratifica a ideia de hibridação patenteada por Canclini (2003). 

Enfim, a apresentação que Martínez traz na narrativa “En memoria de Susana 

Rotker”, referente à esposa enquanto mulher emancipada, companheira e profissional 

conduziu, entre outros pontos, a análise. O desfecho da narrativa é a referência ao fatídico dia 
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Texto fonte: “Si no la hubiera tenido a mi lado, las tres novelas que publiqué a partir de 1985 no serían lo 

que son. Ella salvó a mi imaginación de los naufragios en que sucumbe a veces, cuando navego entre la 

verosimilitud y la exageráción, y me dio la ternura que hacía falta para no desfallecer en esa empresa de Sísifo 

que es la escritura de qualquier novela, valga o no valga la pena” (MARTINEZ, 2006, p. 248). 
123

Texto fonte: “Esto exige revisar los parámetros que diferencian a la verdad de la verosimilitud: el efecto de 

realidad – por usar la excelente expresión de Roland Barthes – es, a veces, más poderoso que la realidad 

misma” (ROTKER, 1998, p. 31). 
124

Texto fonte: “Ambos nos hicimos argentinos y venezolanos y colombianos y brasileños en una tierra de nadie 

donde se puede ser todo y nada a la vez” (MARTINEZ, 2006, p. 249). 
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de 27 de novembro de 2000, em que Susana Rotker morre atropelada. Movido pela tristeza e 

pelo profundo sentimento de perda, gotas de lágrimas escorrem dos olhos de Martínez (2006) 

que, ao acariciar uma fotografia de sua esposa, é surpreendido pelo desejo de vê-la 

envelhecer, para que ela o visse morrer. 

 

 

4.2 Esclarecimentos sobre a escritura [morte-neziana] 

 

 

Para tudo, há sempre uma explicação ou, pelo menos, uma tentativa de esclarecimento. 

Na produção literária, não haveria de ser diferente. Muitos autores se apegam a determinados 

assuntos, que se tornam recorrentes em suas narrações cujo processo de elaboração escritural 

exige tenacidade e entusiasmo. Esses dois elementos são fundamentais para Tomás Eloy 

Martínez, visto que constituem a mola propulsora de suas reincidências no tema da morte. 

Para elucidar sua persistência na abordagem acerca da finitude do ser, o intelectual argentino 

publica, pela primeira vez, em El Nacional, aos 11 de maio de 1983, a narrativa “Cuestión de 

vida o muerte” (MARTÍNEZ, 2006 [1983], p. 375-377).  

Com a publicação do mencionado texto, Martínez compartilha, com o leitor, detalhes 

significantes de sua vida no convívio familiar, sempre rodeado por mulheres, para as quais 

dedica homenagens e rememora fatos do cotidiano. Um deles justifica a persistência 

martineziana em escrever sobre o tema da morte: “[...] a primeira recordação de minha vida é 

funerária: dos braços de alguém vi meu avô paterno morto entre crucifixos e luzes de velas, 

quando eu não tinha idade para outros sentimentos, senão o amor e o temor” (MARTÍNEZ, 

2006, p. 375, tradução nossa).
125

  

O referido autobiografema inicia a narrativa e descreve um cenário fúnebre 

ornamentado por elementos constituintes da expressividade religiosa – crucifixos e velas –, 

aos quais os seres humanos, motivados por fé incomensurável, se prendem na busca pelo 

sentido da transcendência humana, quando chegada a hora do último suspiro existencial. Uma 

das razões pelas quais Martínez escreve sobre a morte decorre da educação fundamentada 

numa fé necrofílica, que obtivera durante a infância. Ao esclarecer tal detalhe ligado à fase 

inicial de sua vida, outros pormenores – autobiografemas – constroem a rede de significações 

dessa estrutura disciplinar que o submetia a uma série de rituais: 
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 Texto fonte: “[...] el primer recuerdo de mi vida es funerario: desde los brazos de alguien vi a mi abuelo 

materno yaciendo entre crucifijos y luces de velas cuando yo no tenía edad para otros sentimientos que el amor 

y el temor” (MARTÍNEZ, 2006, p. 375). 
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Todas as sextas feiras e domingos devorávamos Deus de joelhos, 

perfumados pelo incenso das freiras fantasmáticas e, uma vez no ano, 

rememorávamos o sacrifício de mártires e virgens expostos à veneração 

pública em urnas de cristal, enquanto – a todo tempo – minhas tias 

recitavam, nos enormes pátios da casa conventual onde passei minha 

infância, um terrível poema de Santa Tereza de Ávila, ao qual elas 

prestavam seu acento mais lamurioso: ‘Vivo sem viver em mim, e de tal 

maneira espero, que morro porque não morro’ (MARTÍNEZ, 2006, p. 375, 

tradução nossa).
126

 

 

 

A rotina cerimonialística, descrita anteriormente, despertava-lhe o sentimento de 

infelicidade, visto que consistia na transfiguração da recusa ao fluxo ininterrupto da vida 

material em detrimento da espiritual. Dito de outra forma, a crença no mundo metafísico era 

imposta, à proporção que a vida no âmbito da materialidade era negada. No entanto, após 

muitos anos de silenciamento das cerimônias funerárias, “[...] sobreveio a felicidade, o 

aprendizado da eternidade neste mundo e a desesperança do outro” (MARTÍNEZ, 2006, p. 

375, tradução nossa).
127

 A partir do que está posto pelo intelectual argentino, podemos 

conjecturar que, possivelmente, uma breve leitura da filosofia nietzschiana, cuja proposta 

consiste na valorização da vida na esfera do devir, proporcionou-lhe a oportunidade de 

reavaliar os dogmas, para questionar a existência de uma realidade suprassensível. 

Já que tocamos nesse ponto, cabe-nos elucidar que a crença no suposto paraíso, 

somada à negação do mundo sensível, classificado como corruptível pelo filósofo grego 

Platão (séc. V a.C.), fundamenta-se em duas doutrinas: a socrático-platônica e a cristã. Vale 

destacar que citamos tão somente essas duas para ilustrarmos nossa análise, embora existam 

outras convicções filosófico-religiosas, as quais consideram a vida uma ligeira estada 

existencial; a morte, o princípio de um ressurgimento vital ou da libertação da alma.  

Na concepção platônica, há dois mundos: o inteligível – habitado pelas formas (eidos) 

–, e o sensível, onde as coisas materiais residem e se configuram como cópias imperfeitas das 

ideias. Assim, as formas apresentam-se como causa indispensável de tudo o que existe, além 

de constituírem o conhecimento verdadeiro. Ao percebermos a supervalorização do 
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 Texto fonte: “Todos los viernes y domingos devorábamos a Dios de rodillas, perfumados por el incienso de 

monjas fantasmales, y una vez al año rememorábamos el sacrificio de mártires y vírgenes expuestos a la 

veneración pública en urnas de cristal mientras – todo el tiempo – mis tías recitaban, en los enormes patios de 

la casa conventual donde pasé la infancia, un terrible poema de Santa Teresa de Ávila al que ellas prestaban su 

acento más quejumbroso: ‘Vivo sin vivir en mí, y de tal manera espero, que muero porque no muero’ 

(MARTÍNEZ, 2006, p. 375). 
127

 Texto fonte: “[...] sobrevino la felicidad, el aprendizaje de la eternidad en este mundo y la desesperanza del 

otro” (MARTÍNEZ, 2006, p. 375). 
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suprassensível – evidenciada na essencialidade das formas –, em relação ao sensível, 

buscamos enfatizar um dos meios que possibilitam ao ser humano a sua ascensão ao mundo 

metafísico. Para Platão, ancorado nas reflexões filosóficas de seu mestre – Sócrates –, o corpo 

aprisiona a alma, que se liberta com a cessação do primeiro [meio de ascensão] rumo à 

contemplação das formas. Essa visão fortalece a tese de que a morte é o fim definitivo de um 

ente, mas o princípio libertador do ser. A doutrina cristã, ao herdar conceitos da filosofia 

grega e do neoplatonismo, remodela o suprassensível e lhe atribui o status de paraíso eterno, 

no qual, após a morte material, a alma descansará enquanto aguarda a ressurreição. 

Nessa dupla visão de transcendência, o jornalista argentino encontrou-se aprisionado 

por um longo período da vida. Todavia, os vários anos, em que as cerimônias fúnebres se 

calaram para ele, asseguraram-lhe a alforria e a tranquilidade – por muito tempo – recusadas. 

Podemos confirmar a afirmativa na enunciação do próprio Martínez (2006): 

 

 
Pensar que toda morte era um fim, e não o incessante princípio de uma nova 

ressurreição, trouxe a calma e a alegria que haviam sido negadas a minha 

família. Foi uma maravilhosa revelação que esta vida fora, de repente, a 

única vida possível, e que cada minuto tivera nela o sagrado valor do que já 

não pode repetir (p. 376, tradução nossa).
128

 

 

 

Podemos depreender, a partir do exposto, que cada instante na existência material 

possui um valor sagrado para Martínez, do qual não se deve abrir mão, visto que o acontecido 

perde-se na impossibilidade da repetição. Possivelmente tivesse havido, por parte do 

intelectual argentino, a preocupação em valorizar o mundo do devir, pois o paraíso torna-se 

incerto quando os questionamentos acerca dos dogmas assumem papel fundamental para a 

compreensão do sentido atribuído à vida. 

A relevância do tema da morte, na escritura martineziana, leva-nos a crer que a 

cessação da vida é algo inevitável e, por isso, deve ser encarada. Entretanto, o temor faz-se 

presente quando a morte ronda as proximidades do indivíduo suscitando o pânico. Na 

Argentina, houve um período em que o clima funesto se instalou. Na narrativa, Martínez 

(2006) atribui essa época à chegada do comissário Rodolfo Almirón (1936-2009), vinculado à 

Triple A (Aliança Anticomunista Argentina), no cenário político argentino de 1974. Dois anos 

mais tarde, surgiu o general Jorge Rafael Videla (1925-2013). Fora o período em que “Todos 
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 Texto fonte: “Pensar que toda muerte era un fin, y no el incesante principio de una nueva resurrección, 

trajo la calma y la alegría que habían sido negadas a mi familia. Fue una maravillosa revelación que esta vida 

fuera, de pronto, la única vida posible, y que cada minuto tuvieran en ella el sagrado valor de lo que ya no 

puede repetirse” (MARTÍNEZ, 2006, p. 377). 
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os dias a morte começou a passar tão perto, tão corpórea, que na Argentina ficou difícil pensar 

em outra coisa” (p. 376, tradução nossa).
129

 

O período de terror, decorrente do cenário político argentino do ano de 1974, é 

narrado, na obra Las vidas del general (2004), como um desabafo de alguém que, por muito 

tempo, teve de silenciar a própria voz ao vivenciar os horrores do poder. Martínez, no texto 

“El miedo de los argentinos”, o qual, dentre outros, compõe a obra em destaque, descreve a 

fase ditatorial da mencionada década, na qual o medo tornou-se a insistente sombra que segue 

os passos do transeunte, e a morte, o fantasma que rondava ruas e lares. Uma das histórias 

rememoradas pelo jornalista argentino refere-se ao que ele viveu em 3 de novembro de 1974: 

“[...] um capanga anônimo, protegido por dois Falcon, [...] apontou, com sua pistola, para o 

inofensivo rosto de meu filho de três  anos [...]” (MARTÍNEZ, 2004, p. 193, tradução 

nossa).
130

 Diante da descrição da cena, ficamos a imaginar o que não se passa pela cabeça de 

um pai, ao presenciar seu filho vítima das iniquidades do sistema. 

Dessa forma, não podemos negar que são profundas as marcas que a violência deixa 

no ser humano. Tal sentença pode ser confirmada em outro fato, que o intelectual argentino 

traz à sua lembrança: “([...] vi, no mesmo local do incidente anterior, em 22 de outubro de 

1974) um bando de capangas, não identificados, levando, desta vez em um Peugeot preto, 

dois garotos cujos gritos de auxílio seguem, às vezes, sobressaltando-me o sonho [...]” 

(MARTÍNEZ, 2004, p. 193, tradução nossa).
131

 O clima político promoveu a instabilidade 

emocional dos argentinos que, vivendo na incerteza de como seria o amanhã, tiveram de 

permanecer sempre em alerta na presença dos Falcon, que levavam homens fortemente 

armados, os quais podemos comparar aos abutres no voo de cerimônia de preparação para o 

banquete [alusão à narrativa “La moral de los buitres”].   

A morte é apresentada ao homem, cuja referência fazemos a partir do Dasein [ser-aí] 

heideggeriano, sob dois aspectos: o negativo e o positivo. Antes de expormos de que maneira 

se definem, vale enfatizar a visão do filósofo alemão Martin Heidegger (1889-1976) acerca da 

morte. Para o autor de Ser e tempo (1989), a morte consiste no fim do ser-no-mundo. Um fim 

que, pertencente à existência, restringe e determina a totalidade cada vez mais possível do ser-

aí. Quanto ao duplo aspecto da morte, Marco Aurélio Werle (2003), em seu artigo “A 
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 Texto fonte: “Todos los días empezó a pasar la muerte tan cerca, tan corpórea, que en la Argentina se hizo 

difícil pensar en otra cosa” (MARTÍNEZ, 2006, p. 376). 
130

 Texto fonte: “[...] un matón anónimo protegido por dos Falcon [...] apuntó con su pistola la inofensiva sien 

de mi hijo de tres años [...]” (MARTÍNES, 2004, p. 193). 
131

 Texto fonte: “([...] vi, en el mismo sitio del incidente anterior, el 22 de octubre de 1974) a una banda de 

matones no indentificados llevándose esta vez en um Peugeot negro a dos muchachos cuyos gritos de auxilio 

siguen a veces sobresaltándome el sueño [...]”  (MARTÍNEZ, 2004, p. 193). 
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angústia, o nada e a morte em Heidegger”, afirma que o aspecto negativo é atribuído quando 

se associa a morte ao momento de cessação física da vida. Já o aspecto positivo, quando o ser 

humano admite o seu ser-para-a-morte, considerando a morte um fenômeno inerente à própria 

existência. 

O esclarecimento que acabamos de expor nos permite concluir que Tomás Eloy 

Martínez encara a morte sob esses dois aspectos. À medida que a cessação da vida se torna 

recorrente em sua escritura, admitimos a presença de sua aceitação ao evento do qual nenhum 

Dasein está livre. Por mais que a transcendência humana seja a realidade tão comprovada 

quanto a vida, o intelectual argentino segue fazendo frente a ela [a morte], insistindo em 

transfigurá-la para suas narrativas. Assim, presenciamos sua persistência nesse tema em “En 

memoria de Susana Rotker”, “Con los ojos abiertos”, “Saint-John Perse” (esta última 

presente na coletânea Lugar común la muerte), dentre outras narrativas, das quais “Cuestión 

de vida o muerte” justifica a excitação do autor ao retornar sempre à finitude do ser. 

 

 

4.3 Martínez e Abraham Rivera: interrelações entre a eu-origo real e a eu-origo fictícia 

 

 

A título de esclarecimento, informamos que, com esta subseção, finalizamos, a partir 

das narrativas selecionadas, nosso ciclo de análise acerca da escritura (auto)biografemática de 

Tomás Eloy Martínez. Todavia, iniciamos algumas reflexões que permeiam a estrutura 

escritural do autor em evidência, em cujos pilares se situam a migração entre possíveis 

interpretações da realidade e da ficção, e a ânsia do escritor em ser outro, o qual se encontra, 

insistentemente, numa relação ontológica com o eu. Dessa forma, promovemos a intersecção 

entre os textos “Entre la realidad y la ficción” (2006 [1998]; p. 378-383), “Vida de genio” 

(2006 [1980]; p. 366-369) e “El otro que llevamos” (2006 [1982]; p. 373-374). Vale ressaltar 

que, do conjunto de textos (auto)biografemáticos analisados até o presente momento, o 

segundo, dos três previamente citados, pertence à ordem do ficcional. 

Uma advertência nos cabe fazer, antes de adentramos a proposta de nossa 

investigação. A utilização das classificações – eu-origo real e eu-origo fictícia – deu-se a 

partir de um recorte teórico da obra de Käte Hamburger, intitulada A lógica da criação 

literária (1975). A teórica parte dos estudos do gramático alemão Christian August Heyse, o 

qual, a partir da noção do sujeito falante, introduz o sujeito-da-enunciação na definição 

temporal e, consequentemente, no sistema temporal ou sistema da realidade. O que a autora 
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fez, foi substituí-lo – sujeito-da-enunciação – pela noção idêntica – eu-origo –, mais 

epistemológica e fundada na terminologia de Brugmann e Bühler, a fim de elucidar as 

situações gramaticais particulares que se apresentam na narração ficcional, e que são 

inconscientes ao narrador (Cf. Hamburger, 1975, p. 47-48). Dessa forma, podemos 

depreender, das classificações anteriormente destacadas, que a eu-origo real refere-se ao 

sujeito falante do plano do acontecido [de fato], enquanto a eu-origo fictícia reporta ao sujeito 

falante não-real cuja existência restringe-se ao plano da ficção. Dessas duas noções, 

presumimos outra vez, no presente trabalho, uma aproximação com os conceitos bakhtinianos 

de “autor-pessoa” e “autor-criador” (Cf. Bakhtin, 2010. p. 3-192). 

O limite, que se estabelece entre a ficção e a realidade no discurso narrativo, torna-se 

transponível à proporção que o escritor se apropria de fatos do cotidiano [reais], e a eles 

acrescenta elementos inerentes à narração ficcional cujo resultado consiste numa translocação 

entre dois terrenos – o do real e o da simulação –, e para a qual o leitor deve lançar sua mirada 

a fim de desvendar os encantos que habitam a escritura de autores, os quais se valem desse 

recurso. Sobre essa fronteira que separa as duas esferas – a do ocorrido [de fato] e a do 

elaborado pela imaginação –, Martínez concebe e apresenta o texto inédito da conferência na 

Universidade de Tucumán, na ocasião em que recebeu o título de Doutor Honoris Causa, no 

ano de 1998.  

Dessa forma, em “Entre la realidad y la ficción”, o intelectual argentino enfatiza o 

acontecimento fundamental – o castigo – que promoveu o nascimento de seu ser escritor, bem 

como realça a imaginação e sua capacidade de transpor os limites da realidade vivencial, para 

fazer nascer a outra realidade, na qual eventos ocorridos no âmbito do efetivo apresentam-se 

dissolvidos no substrato da ficção. Nesse sentido, a história torna-se, para o ficcionista 

originário da província de Tucumán, o elemento fundamental, do qual são extraídos eventos 

responsáveis pelo enredo de suas narrativas que, vale salientar, apresentam, também, 

passagens pormenorizadas de sua vida. A importância dada à história, como componente 

indispensável ao processo de sua produção literária, é descrita pelo próprio Martínez (2006) 

ao proferir que: “Não quero, enfim, escrever fora da história, nem longe, nem simulando que 

não me concerne” (p. 382, tradução nossa).
132

 

 Na presente narrativa, o autor recorda o momento em que começou a escrever, não 

considerando menos importante o propósito pelo qual o fez: “Desde sempre me intrigaram os 

limites, a margem, a penumbra que há entre a realidade e a imaginação, e já os primeiros – 
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 Texto fonte: “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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maus – poemas que compus propunham uma exploração dessa penumbra (MARTÍNEZ, 

2006, p. 378, tradução nossa).
133

 Nessa primeira confissão autobiografemática, que constitui a 

chave para a compreensão da trajetória literária do intelectual argentino, apreendemos duas de 

suas características: a autocrítica em relação a sua produção, e a inquietação frente às divisas 

existentes entre os dois elementos dicotômicos, que permeiam o texto literário. 

No que diz respeito à autocrítica, identificada na revelação autobiografemática, e que 

muito significa para a compreensão do pormenor – o autobiografema – disperso na narrativa 

pelo próprio autor, e cuja capacidade consiste em promover novos significados à narração, 

certificamo-la na fortuna crítica, da qual obtemos informações a respeito do escritor em 

questão e sua primeira obra – Sagrado –, publicada em 1969. Uma delas relata, a partir de 

uma declaração do próprio literato argentino, que, a partir do momento em que escreveu seu 

primeiro relato, em 1940, fez o possível para não permitir a divulgação de nenhuma de suas 

obras narrativas. A atitude de fazer com que as obras não chegassem ao público, deixando-as 

permanecer na quentura das gavetas e longe das críticas, implica uma justificativa: os 

sintomas persistentes da autocrítica. Embora o anonimato da autoria fosse sua vontade, o 

público saiu contemplado com as publicações.  

Quanto à segunda característica – a inquietação –, constatamo-la a partir da 

preocupação de Tomás Eloy Martínez (2006) em saber o porquê de determinados fatos, os 

quais parecem corresponder somente à estrutura da ficção, ocorrem na realidade; ou, de que 

forma esta impregna, mesmo que involuntariamente, as ficções. Para responder a essas duas 

indagações, resultantes de sua ansiedade, o jornalista argentino, em relação à primeira delas, 

elucida: “[...] encontrei respostas rápidas nos relatos de Kafka” (2006, p. 378, tradução 

nossa).
134

 Quanto à segunda indagação, esclarece: “[...] aprendi muito lendo logo alguns 

contos de Borges, como ‘Emma Zunz’ ou ‘El evangelio según san Marcos’; ou as ficções, se é 

que podemos chamar ficções, de Claudio Magris e de G. W. Sebald” (2006, p. 378, tradução 

nossa).
135

 A partir do exposto, confirmamos que Martínez, em alguns momentos de 

inquietude, recorreu a modelos de narrativas, a fim de encontrar indícios que esclarecessem 

suas duas questões. E não foi isso somente. Nesses autores, buscou elementos que 

caracterizam o fazer escritural de cada um deles, e a partir dessas referências, possivelmente 
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 Texto fonte: “Desde sempre me intrigaron los limites, el borde, la penumbra que hay entre la realidad y la 

imaginación, y ya los primeros – malos – poemas que compuse se proponían una exploración de esa penumbra” 

(MARTÍNEZ, 2006, p. 378). 
134

 Texto fonte: “[...] encontrei respostas rápidas en los relatos de Kafka” (MARTÍNEZ, 2006, p. 378). 
135

 Texto fonte: “[...] aprendí mucho leyendo luego algunos cuentos de Borges como ‘Emma Zunz’ o ‘El 

evangelio según san Marcos’; ou las ficciones, si es que se puedem llamar ficciones, de Claudio Magris y de G. 

W. Sebald” (MATÍNEZ, 2006, p. 378). 
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procurou se tornar a sombra, ou, para utilizar um termo no sentido platônico, – o simulacro – 

de escritor. 

 

 

4.4 Questões platônicas na escritura de Tomás Eloy Martínez 

 

 

Já que nos referimos a Platão, a partir do adjetivo imediatamente descrito, e ao termo 

simulacro, ao qual recorremos para expressar o objetivo da busca de Martínez em se tornar, 

possivelmente, a sombra dos escritores anteriormente mencionados, apresentamos seu ponto 

de vista em relação à procura de todo ser humano pelo outro. Em “El otro que llevamos” 

(2006 [1982]; p. 373-374), descreve: “Sempre acreditei que os seres humanos têm o instinto 

natural de mudar, de buscar, nos outros seres, as luzes e as obscuridades que melhor 

correspondem com suas próprias penumbras” (MARTÍNEZ, 2006, p. 373, tradução nossa).
136

 

Esse instinto natural pode ser observado à luz dos estudos de Jean-Paul Sartre, ao colocar, na 

obra O ser e o nada: ensaio de ontologia fenomenológica (1997), o problema da existência do 

outro. Segundo Sartre (1997, p. 290-291): “[...] necessito do outro para captar plenamente 

todas as estruturas de meu ser; o Para-si remete ao Para-outro”. Embora a obra apresente 

diversas discussões, as quais nos custariam um tratado para esclarecermos a proposta sartriana 

– tarefa não tão fácil –, detemo-nos na citação anterior que resume a relação entre o eu e o 

outro, e que compartilha com a ideia martineziana de que o eu encontra-se em constante 

mudança e intensa busca, cuja referência é o outro enquanto objeto a ser apreendido pelo eu. 

Esta perspectiva permeia o ensaio de Mikhail Bakhtin (2010, p. 3-192) – “O autor e a 

personagem na atividade estética” –, e remete à fonte comum, isto é, à fenomenologia de 

Edmund Husserl.   

Ainda na mesma narrativa, Martínez (2006) conta três curtas histórias ocorridas na 

Venezuela, e que irá confirmar seu credo. A primeira delas tem como personagem o jovem 

Ramón Jesús León que, impulsionado pelo desejo de conhecer todas as cidades que couberem 

na geografia de sua vida, desapareceu e, um ano após o acontecido, não havia outra pista, 

senão uma mensagem: “Agora sou outro”. A segunda história é a da anciã yanomami, cujo 

enredo narra a perda de suas unhas das mãos e dos pés, e o expresso desejo, relatado ao 

médico, de não querer ir para a morte com as unhas de toda a vida. A terceira história traz 
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 Texto fonte: “Siempre he creído que los seres humanos tienen el instinto natural de cambiar, de ir buscando 

en otros seres las luces y las oscuridades que mejor se corresponden con sus propias penumbras” 

(MARTÍNEZ, 2006, p. 373). 
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como personagem o pedreiro de Petare, Jesús Liendo, que foi pego escalando a montanha do 

Ávila, com grandes asas de papelão pintado. Na delegacia, justificou sua atitude para a esposa 

dizendo que faz meses que está dando por voar; que tem voado duas ou três vezes.  

Com essas histórias, Martínez (2006) aponta para uma constatação: “Ser outro, buscar 

a própria ordem secreta do corpo na aventura: tal é um dos últimos tabus por detrás dos quais 

se escondem os homens” (p. 374, tradução nossa).
137

 Para ilustrar sua evidência, o ficcionista 

argentino referencia a escritora Patricia Highsmith (1921-1995) e seus romances – A pleno 

sol, El diario de Edith, Ese Dulce mal –, nos quais há sempre um ser humano que se lança à 

proposta de romper com a repetição mecânica e cotidiana dos gestos e palavras, a partir da 

invenção de outra vida para si, que reflete nos sonhos, ou num local distante, no qual esses 

sonhos podem se consumar livremente (Cf. Martínez, 2006). O rompimento com a rotina, 

somada à busca pela mudança, suscitou no jornalista argentino reflexões que se fundamentam 

nas indagações filosóficas de Platão. Martínez (2006) destacou que o referido filósofo “[...] 

havia prevenido ao homem que sua salvação está na mudança, e que os sonhos de mudança 

(os inevitáveis sonhos de mudança) podem condená-lo a uma vida sem brilho se não os 

obedece” (p. 374, tradução nossa).
138

  

Em “El otro que llevamos”, a questão da mudança é julgada a partir de duas 

perspectivas: a de Patricia Highsmith e a do filósofo grego.  Ao enfatizar que, para a escritora 

estado-unidense, a mudança implica morte, pelo menos às suas personagens, para Platão, 

afirma Martínez (2006), “[...] é o deslumbramento de nascer outra vez, de levar serenamente a 

ser outro que levávamos por dentro, sem que nos atrevêssemos a mostrá-lo” (p. 374, tradução 

nossa).
139

 No desfecho da narrativa, o jornalista argentino realça a ideia de mudança difundida 

pelo filósofo Platão, a partir de uma das frases mais belas que ele considera em O banquete. 

Esse juízo de valor, atribuído à frase por ele destacada, permite-nos vislumbrar a possibilidade 

de Martínez possuir certa admiração pela filosofia platônica. Nesse sentido, encanta-lhe 

pronunciar as palavras de Platão ao observar que a morte e o renascimento não cessam, e de 

cujo processo o homem é parte. Essa constante transformação é o princípio de conservação de 

todos os seres mortais.  
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 Texto fonte: “Ser otro, buscar el proprio orden secreto del cuerpo en la aventura: tal es uno de los últimos 

tabúes detrás de los cuales se amurallan los hombres” (MARTÍNEZ, 2006, p. 374). 
138

 Texto fonte: “[...] Platón había prevenido al hombre que su salvación está en la mudanza, y que los sueños 

de cambio (los inevitables sueños de cambio) pueden condenarlo a una vida de ceniza si no los obedece” 

(MARTÍNEZ, 2006, 374). 
139

 Texto fonte: “[...] es el deslumbramiento de nascer otra vez, de llegar serenamente a ser el otro que 

llevábamos por dentro sin que nos atreviéramos a mostrarlo” (MARTÍNEZ, 2006, p. 374). 
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Em “Prólogo a Ficciones verdaderas” (2006 [2004]; p. 392-404), reaparece outra 

questão filosófica platônica na escritura de Martínez. Dessa vez, a indagação gira em torno do 

simulacro. O intelectual argentino (2006) acredita ter sido Platão, “[...] o primeiro em 

distinguir o simulacro de seu modelo, como uma forma de separar também a essência de suas 

aparências” (p. 392, tradução nossa).
140

 Assim, o que está colocado como o centro das 

indagações platônicas é a distinção da imagem original [a Ideia], após uma imagem projetar-

se em diversas outras, e em que poderiam distinguir-se as cópias e os simulacros dessa Ideia 

(Cf. Martínez, 2006). Na concepção platônica, o simulacro define-se como uma aspiração de 

cópia, cuja característica consiste em tornar-se a cópia da cópia.  

A partir dos postulados de Platão, Martínez (2006) declara que duas das reflexões, as 

quais emanam desses postulados, lhe interessam: “[...] uma supõe que somente aquilo que se 

parece, difere; ou seja, a imagem que se parece à outra imagem não é idêntica e, portanto, o 

que se deve investigar é esse interstício de desigualdade, o ponto onde o que é deixa de ser” 

(p. 393, tradução nossa).
141

 Quanto à segunda reflexão, o ficcionista argentino a considera 

mais misteriosa: “[...] somente as diferenças se parecem” (p. 392, tradução nossa).
142

 Para 

Martínez (2006), essa consideração parece definir o mundo dos simulacros, e não interessa 

que a diferença entre o simulacro e a imagem original seja grande ou pequena. O que interessa 

é julgar essa dessemelhança por si mesma, sem que se leve em conta qualquer identidade que 

a preceda, e, ainda, que se torne a unidade de medida através da qual compreendemos o 

mundo, tornando-se nossa maneira de contemplá-lo.  

Dessa forma, ao contrário do que supunha Platão, o simulacro constitui uma forma de 

subverter o mundo da representação, pois “[...] em vez de ser uma cópia degradada, perversa, 

é uma força positiva que nega tanto o original como a cópia, tanto o modelo como a 

representação, para fundar uma espécie de vertigem, um algo que não é uno nem o mesmo” 

(Cf. Martínez, 2006, p. 393-394).
143

 Ao analisarmos a questão do simulacro apresentada por 

Martínez, podemos inferir, após seu levantamento conceitual na perspectiva platônica, que a 

narrativa ficcional constitui um simulacro, e se vale da realidade – a qual podemos comparar a 
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 Texto fonte: “[...] el primero en distinguir el simulacro de su modelo, como una forma de separar también 

la esencia de sus aparencias” (MARTÍNEZ, 2006, p. 392). 
141

 Texto fonte: “[...] una supone que sólo aquello que se parece, difere; es decir, la imagen que se parece a 

otra imagen no es idéntica y, por lo tanto, lo que se debe investigar es esse intersticio de desigualdad, el punto 

donde lo que es deja de ser” (MARTÍNEZ, 2006, p. 393).  
142

 Texto fonte: “[...] sólo las diferencias se parecen” (MARTÍNEZ, 2006, p. 393). 
143

 Texto fonte: “[...] en vez de ser una copia degradada, perversa, es una fuerza positiva que niega tanto el 

original como la copia, tanto el modelo como la reproducción, para fundar uma especie de vértigo, un algo que 

no es uno ni lo mismo” (MARTÍNEZ, 2006, p. 393-394). 
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uma cópia da imagem original –, ou de elementos que a compõem, para se tornar uma outra 

realidade, resultante da imaginação, e a partir da qual se subverte o mundo das representações.  

 

 

4.4.1 Realidade versus imaginação 

 

 

Uma passagem do texto “Entre la realidad y la ficción” apresenta o ponto de vista do 

jornalista ficcionista quanto à realidade e a imaginação. Conforme o autor, a primeira “[...] é 

sempre insatisfatória, e na ordem dos sonhos (ou dos desejos) cabe tudo: as mudanças da 

geografia, a chegada de um amor impossível, o passado, o futuro” (MARTÍNEZ, 2006, p. 

378, tradução nossa).
144

 Ao apresentar sua perspectiva no tocante aos dois elementos já 

mencionados, o intelectual argentino realça a observação do filósofo Walter Benjamin (1892-

1940), no ensaio “O narrador: considerações sobre a obra de Nikolai Leskov” (1936), 

referente à ansiedade do romancista por ser outro, por estar em outro.  

No reportado texto, Benjamim (1987) chega a essa conclusão, após discutir dois 

pontos extremos da existência humana e sua relação com histórias narradas: a convivência e a 

solidão. O filósofo alemão afirma que quem escuta uma história está na companhia do 

narrador. No entanto, o leitor de um romance torna-se um indivíduo solitário. Na ociosidade, 

entrega-se ao seu conteúdo, que deseja transformar, devorar. Ora, essa vontade desesperada 

por contemplar a vida narrada, com a presença de um cenário e de personagens, resulta de 

uma identificação do leitor com essas figuras inventadas. Ao elaborar um enredo, até sua 

criação, o escritor é movido pela ânsia de estar em outro. Com isso, o romance torna-se 

significativo, não por descrever, pedagogicamente, um destino alheio, mas sim, porque este, 

graças à chama que o consome, pode nos promover o calor que não é possível encontrar em 

nosso próprio destino (Cf. Benjamim, 1987). Logo, é essa impossibilidade, na qual o 

romancista se esbarra, que o faz projetar-se em outros. 

A partir desse destaque, confirmamos a validade do enunciado na narrativa “Vida de 

genio” cujo enredo narra a vivência da personagem Abraham Rivera, a qual precocemente 

descobriu suas habilidades para a literatura. Logo que sua mãe reconheceu que se tratava de 

um gênio, o fez viver como tal. Abraham nada mais é do que o desdobramento do ficcionista 
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 Texto fonte: “[...] es siempre insatisfactoria, y en el orden de los sueños (o de los deseos) cabe tudo: las 

mudanzas de la geografía, la llegada de um amor imposible, el pasado, el futuro” (MARTÍNEZ, 2006, p. 378). 
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argentino – da eu origo real – na eu origo fictícia. Assim, com base em pormenores dispersos 

na narrativa ficcional, imediatamente mencionada, chegamos a constatações de que a 

personagem é o outro que, possivelmente, Martínez ambicionou ser. Em “La realidad y la 

ficción”, esclarece o autor:  

 

 
Quando eu era criança, as ficções eram para mim o refúgio contra as 

pequenas infelicidades cotidianas e o instrumento que me permitia ter, com a 

imaginação, o que não podia ter na realidade.  Escrevi meu primeiro conto 

aos nove anos ou dez anos, em uma enorme casa das montanhas próximas a 

Tucumán, ao norte da Argentina, onde minha família passava os verões e 

parte do outono. Eu ia pelas manhãs à escola, almoçava com minhas irmãs 

na casa de minha avó, situada no centro da cidade, e alguém, depois, nos 

levava de volta à colina, em cuja base nós vivíamos (MARTÍNEZ, 2006, p. 

379, grifo nosso, tradução nossa).
145

 

 

 

Do presente esclarecimento, podemos salientar um indício que nos permite chegar à 

primeira confirmação: a idade com que a personagem e seu criador escrevem a primeira 

narrativa. Aos dez anos, Abraham Rivera escreveu “[...] seu primeiro romance: um texto 

caudaloso e complicado que narrava a batalha de um gênio com a linguagem. Intitulou-o 

Abran a Brahma el abra de Abraham” (MARTÍNEZ, 2006, p. 366, tradução nossa).
146

 A fim 

de não permitirmos que nos escape qualquer informação importante, a qual nos remeta, a 

partir da citação examinada, aos estudos referentes ao espaço biográfico, o título da obra de 

autoria da personagem ficcional nos leva a suspeitar da presença de uma narração do gênero 

autobiográfico. Também com a mesma idade, o intelectual argentino produziu sua primeira 

narração literária: um continho que “[...] descrevia as desventuras de um garoto de seis anos 

(a idade de Martínez em 1940) que escapava da casa paterna e combatia contra demônios e 

bruxas nos confins do mundo conhecido: o herói saia sempre derrotado, porém ileso” 

(EDITORIAL SUDAMERICANA, [1969], tradução nossa).
147

  

Não podemos deixar de acentuar, no esclarecimento anteriormente transcrito, a 

referência autobiografemática da vivência cotidiana de Martínez na companhia de mulheres 
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 Texto fonte: “Cuando yo era niño, las ficciones eran paramí el refugio contra las pequeñas infelicidades 

cotidianas y el instrumento que me permitía tener, con la imaginación, lo que no podía tener en la realidad. 

Escrebí mi primer cuento a los nueve o diez años, en una enorme casa de las montañas próximas a Tucumán, al 

norte de Argentina, donde mi familia pasaba los veranos y parte del otoño. Yo iba por las mañanas a la escuela, 

almorzaba con mis hermanas en casa de mi abuela, situada en el centro de la ciudad, y alguien, después, nos 

llevaba de regreso al cerro, en cuya falda vivíamos” (MARTÍNEZ, 2006, p. 379). 
146

 Texto fonte: “[...] escribió su primera novela: un texto caudaloso y enredado que narraba la batalla de un 

genio con el lenguaje. La tituló Abran a Brahma el obra de Abraham” (MARTÍNEZ, 2006, p. 366). 
147

 Texto fonte: “[...] descrebia las desventuras de un chico de seis años (la edad de Martínez en 1940) que se 

escapaba da casa paterna y combatia contra demonios y brujas en los confines del mundo conocido: el heroe 

salia siempre derrotado pero indemme” (EDITORIAL SUDAMERICANA, [1969]).   
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da família, transfigurada na alusão que faz ao ritual de retorno da escola para, junto com as 

irmãs, almoçar na casa da avó. Essa constante presença feminina é recorrente em suas 

narrativas. A fim de ilustrarmos tal sentença, mencionamos, dessa maneira, algumas delas: 

“Cuestión de vida o muerte”, no qual as tias, responsáveis por sua educação religiosa, 

encontram-se como personagens; “Con los ojos abiertos” cuja protagonista é uma vizinha do 

Highland Park, com quem Martínez sempre dialogava; além de “En memoria de Susana 

Rotker”, a mais bela homenagem prestada à esposa, e publicada meses depois do trágico 

evento que a fez desligar-se do plano da existência material.  

Outro ponto, também indispensável ao destaque, direciona nossa análise para a 

constatação de sua estreita relação com a cidade de Tucumán, representada, na narrativa, 

pelos aspectos geográficos e afetivos. Esse vínculo aparece mais nítido na narrativa “El 

regreso” (2006 [2001]; p. 389-391) cujo enredo consiste na contemplação do ficcionista 

argentino em relação a sua cidade natal. Martínez (2006) enxerga Tucumán como o resumo 

do mundo, não no sentido figurado, mas sim no sentido literal, pois, segundo ele, “[...] o 

mundo cabia nos duzentos quarteirões de minha infância, com todos os seus climas, seus 

palácios imaginários, seus desertos de vento e poeira e seus insetos mitológicos do verão” (p. 

389, tradução nossa).
148

 Após elencar todos esses elementos constituintes da paisagem 

tucumana, o intelectual argentino conclui que foi no local de origem que pôde presenciar tudo 

o que depois encontraria na vida. Com isso, agradava-lhe pensar que Tucumán era única e, às 

vezes, muitas. 

Realizado o destaque nos dois últimos parágrafos anteriores, retornemos para nossa 

mirada analítica em “Vida de genio”. Ao identificarmos o conteúdo da obra escrita pela 

personagem Abraham Rivera, cujo enredo narra o combate do gênio com o sistema de signos 

linguísticos, chegamos à segunda confirmação da convergência de identificação entre o 

protagonista e Martínez: as implicações da linguagem. Enquanto, na narrativa “Vida de 

genio”, o intelectual argentino a situa numa espécie de ambiente labiríntico, e com a qual se 

deve combater a fim de decifrar os signos, para que se construam os significados, em “La 

realidad y la ficción”, a linguagem, conforme nos relata o autor (2006) ao descobrir o poder 

da literatura, nada mais é do que um fim em si mesmo, na qual as coisas independem da 

realidade para existirem, e cada coisa poderia assumir a medida, a forma, o peso e os desvios 

que a imaginação lhe dava. Assim, ainda que o conteúdo da linguagem não tenha por que ir 
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 Texto fonte: “[...] el mundo cabía completo en las doscientas manzanas de mi infancia, con todos sus 

climas, sus palacios imaginarios, sus desiertos de vientos y polvo y sus insectos mitológicos del verano” 

(MARTÍNEZ, 2006, p. 389).  
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além dela própria, no processo de produção de significados, pois tudo está nas palavras, 

segundo declara o ficcionista argentino (2006), é preciso, muitas vezes, travar uma batalha 

para que nosso pensamento, parcialmente suprimido pelos limites da escrita, alcance o 

objetivo: a comunicação. Possivelmente, esse é um dos motivos pelos quais Abraham Rivera 

trava, em Abran a Brahma el abra de Abraham, constantes lutas com a linguagem. 

Ao analisarmos o título da obra do autor ficcional, é imprescindível apontarmos para o 

jogo linguístico que o compõe. Várias construções semânticas tornam-se possíveis a partir de 

seu nome, e das quais apresentamos uma possibilidade: Abran (abram) – a Brahma (a 

divindade da criação) – el abra (a chave para o conhecimento) – de Abraham. Assim, 

construímos um sentido: abram para a divindade da criação, com a chave do conhecimento de 

Abraham. Vale destacar que se trata de um dos diversos sentidos que se pode apreender do 

título. Isso se confirma a partir do que Martínez (2006) escreve em sua narrativa ficcional, a 

respeito da obra do prodígio: “A crítica destacou os infinitos sentidos que se desprendiam de 

cada frase e sancionou, unanimemente, a genialidade do autor” (p. 366, tradução nossa).
149

 É 

possível verificarmos, no título da obra de Abraham, a presença de um dos inúmeros recursos 

da linguagem – o trocadilho –, para os quais alguns escritores recorrem no processo de sua 

escritura, e cujo objetivo consiste em convidar o leitor para participar do jogo de construção 

de significados.  

Há que se destacar, ainda em relação à obra de Abraham Rivera, o elemento que nos 

fez suspeitar do gênero – autobiografia –, ao qual o texto, possivelmente, pertença ou que, 

estilize. Para isso, buscamos em Philippe Lejeune (2014) algumas informações que nos 

auxiliem na presunção. Mas, antes de trazermos o autor de O pacto autobiográfico para o 

diálogo, gostaríamos de esclarecer dois motivos pelos quais chegamos à nossa suspeita: um, a 

obra é assinada por Abraham, e, além disso, o título o aponta como personagem; outro, o 

resumo do conteúdo da obra apresentado por Martínez: o combate de um gênio com a 

linguagem. O segundo motivo não apresenta complicações de entendimento, visto que, nas 

primeiras linhas da narrativa “Vida de genio”, o ficcionista argentino (2006) apresenta a 

identidade do prodígio na seguinte descrição: “Certa manhã, antes de completar três anos, 

Abraham Rivera abriu um livro de contos e leio em voz alta a primeira página sem se 

equivocar” (p. 366, tradução nossa, grifo nosso).
150

 Em relação ao primeiro motivo – a 
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 Texto fonte: “La crítica destacó los infinitos sentidos que se desprendían de cada frase y sancionó, unánime, 

la genialidad del autor” (MARTÍNEZ, 2006, p. 366). 

150
 Texto fonte: “Cierta mañana, antes de cumplir tres años, Abraham Rivera abrió un libro de cuentos y leyó 

en voz alta la primera página sin equivocarse” (MARTÍNEZ, 2006, p. 366). 
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assinatura da obra e a referência no título –, não hesitamos em pôr em dúvida a nossa suspeita, 

já que, “[...] no que tange à referência (discurso que remete à sua própria enunciação), a 

identidade é imediata, instantaneamente percebida e aceita pelo destinatário como um fato 

[...]” (LEJEUNE, 2014, p. 23, grifo do autor).  

Ao discutir a respeito do nome como garantia de uma existência, em que se estabelece 

uma relação – de coincidência – entre autor-narrador-personagem, Lejeune (2014) afirma que 

é o elemento que resume toda existência do que se denomina autor. É a única marca 

incontestável, referente a uma pessoa real, para a qual se atribui, em última instância, a 

responsabilidade da enunciação do texto escrito. “Em muitos casos, a presença do autor no 

texto se reduz unicamente a esse nome” (LEJEUNE, 2014, p. 27). Entretanto, embora o nome 

constitua um indício relevante da narrativa autobiográfica, torna-se falível ao passar por 

desdobramentos e modificações cujo processo caracteriza-se pela ficcionalização. É essa 

falibilidade do nome que promove a objeção do intelectual francês, ao colocar, no centro da 

discussão autobiográfica, a questão do pseudônimo e do nome fictício. 

Em relação ao primeiro, Lejeune (2014) classifica como um nome que se distingue 

daquele registrado em cartório, e utilizado por uma pessoa real para publicar seus escritos. 

Sua autenticidade vale tanto quanto o nome de registro, visto que constitui um segundo 

nascimento, que é a escrita publicada. Assim, o pseudônimo é um desdobramento do nome, 

uma diferenciação que não altera nada no tocante à identidade. No que concerne ao segundo, 

o pesquisador francês elucida que o nome fictício difere do nome do autor, e é atribuído a 

uma personagem que narra sua vida, em que o leitor é conduzido a pensar, mediante algumas 

razões, que a história vivida pela personagem é exatamente a vida do autor: “seja por 

comparações com outros textos, seja por informações externas, ou até mesmo pela própria 

leitura da narrativa que não parece ser de ficção [...]” (LEJEUNE, 2014, p. 29). 

É essa classificação, a qual nos interessa para fecharmos o diálogo com Lejeune 

(2014), que identifica a assinatura do nome fictício em um conjunto de textos, os quais 

constituiriam o “romance autobiográfico”, cuja composição engloba “[...] todos os textos de 

ficção em que o leitor pode ter razões de suspeitar, a partir das semelhanças que acredita ver, 

que haja identidade entre autor e personagem, mas que o autor escolheu negar essa identidade 

ou, pelo menos, não afirmá-la” (p. 29, grifo do autor). Essa passagem responde aos anseios de 

nossa análise, pois podemos vislumbrar que Martínez promoveu um deslocamento 

autobiográfico ao escrever uma narrativa ficcional cujo protagonista é uma personagem 

ficcional – Abraham Rivera –, que aos dez anos escreveu e assinou um romance cujo título 

nos leva a suspeitar de um texto autobiográfico. Agora surge uma questão: que seria esse 
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deslocamento autobiográfico? Vamos esclarecer. O ficcionista argentino, a fim de negar sua 

identidade ou não afirmá-la – por razões que deixaremos para um momento oportuno –, 

pretendeu, projetando-se em Abraham Rivera, dispersar, em “Vida de genio”, 

autobiografemas de sua produção escritural que, mediante comparação com outros textos – de 

sua autoria, ou de outras autorias que trazem informações a seu respeito –, nos permitiu 

presenciar semelhanças de vivência entre o Martínez e a personagem ficcional. 

 

 

4.5 O castigo: episódio fundamental para o surgimento escritural literário de Martínez 

 

 

 Declama a sabedoria popular que “há males que vêm para o bem”. Talvez, em 

determinadas circunstâncias, o referido enunciado não traga – em si – a certeza do que está 

aludido, na mesma proporção em que a infalibilidade da sentença – “a morte é inevitável” – é 

válida, pelo menos no que diz respeito à constatação do evento. Todavia, preferimos acreditar 

na sapiência proveniente do povo, anteriormente ilustrada, visto que confirmamos sua 

ocorrência em um fato significativo da vida de Tomás Eloy Martínez, narrado em “La 

realidad y la ficción”. O castigo, aplicado pelos pais para impedi-lo de usufruir das coisas que 

mais lhe agradavam, estabeleceu-se como um convite à liberdade, com a qual pôde desfrutar 

das múltiplas possibilidades que a imaginação proporciona a um escritor em potência. 

 A razão pela qual Martínez fora punido decorreu de uma fuga cujo objetivo era 

conhecer um circo, que havia se instalado num remoto subúrbio próximo a um campo inculto 

de infortúnios, onde ciganas vendiam amuletos de simpatias amorosas que, instantaneamente, 

causavam efeitos de amor, e mulheres, em troca de alguns centavos, curavam determinadas 

enfermidades: asma, reumatismos e mau olhado. Tal acontecimento – resultante das 

peripécias de uma criança curiosa – é narrado pelo intelectual argentino que descreve, 

também, as condições em que se encontrava o circo: “Sem dizer nenhuma palavra a meus pais 

(porque estava seguro de que me negariam a permissão), decidi uma tarde explorar o circo por 

mim mesmo. Era uma lona surrada, com umas arquibancadas descuidadas e um piso de palha 

molhada” (MARTÍNEZ, 2006, p. 379, tradução nossa).
151
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 Texto fonte: “Sin decir palabra a mis padres (porque estaba seguro de que me negarían el permiso) decidí 

una tarde explorar el circo por mí mismo. Era uma carpa raída, con unas gradas indolentes y un piso de paja 

mojada” (MARÍNEZ, 2006, p. 379). 
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 As atrações não eram lá essas coisas todas, contudo, constituíam o universo fantástico 

que encanta as crianças. O intelectual argentino, então, narra o momento em que se dá início 

ao espetáculo: 

 

 
Quando os refletores do circo se acenderam, uma orquestra de trombones 

desafinou uma marcha militar e uma dupla de palhaços deixou cair algumas 

piadas que para mim eram ininteligíveis e que, pensando bem, deviam ser 

obscenas. Recordo que uns cães adoentados se negaram a saltar através de 

uns aros de fogo. Recordo que um leão desdentado lambia a mão do 

domador, em vez de fingir que a mordia. O que melhor recordo, no entanto, 

é uma jovenzinha, que dava voltas na pista, de pé sobre um cavalo de ouro 

(para mim, ao menos, me parecia de ouro), disfarçada de borboleta, com asas 

de tecido (MARTÍNEZ, 2006, p. 380, tradução nossa).
152

 

 

 

 Ao término desse bloco de atrações, percebeu que já estava ficando tarde e que deveria 

retornar para casa. Entretanto, aconteceu, na esfera do real, um dos prováveis acontecimentos 

que cabem na ordem dos sonhos, ou dos desejos: a chegada de um amor impossível, conforme 

o próprio autor (2006) destaca no início de “Entre la realidad y la ficción”. A partir daqui, a 

preocupação com o tempo derreteu-se na chama ardente da paixão que sentira pela integrante 

do circo. Martínez (2006) atribui o momento ao apresentador cuja participação foi anunciar o 

clímax das atrações circenses com a encenação de “[...] uma desconhecida obra de teatro, 

intitulada ‘La tísica’, cuja protagonista era a mesma écuyère de debilidade inverossímil” (p. 

380, tradução nossa).
153

 Com o anúncio, não pensou muito, ou talvez tenha pensado no 

famoso enunciado “quem está na chuva é para se molhar”, e permaneceu para presenciá-la 

desfalecer de tosse e chorar como se fosse verdade. Diante dessa transfiguração mimética, no 

ato da representação da atriz, o ficcionista argentino (2006), em estado de contemplação 

amorosa, declara: “Saí do circo tão apaixonado por ela que lamentei não encontrar, ali 

próximo, nenhuma cigana vendendo amuletos de simpatias amorosas” (p. 380, tradução 

nossa).
154
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 Texto fonte: “Cuando los reflectores del circo se encendieron, una orquestra de trombones desafinó una 

marcha militar y un dúo de payasos dejó caer algunos chistes que para mí eran ininteligibles y que, pensándolo 

bien, debían de ser obscenos. Recuerdo que unos perros enclenques se negaron a  saltar a través de unos aros 

de de fuego. Recuerdo que un león desdentado lamía la mano del domador en vez de fingir que la mordía.Lo que 

mejor recuerdo, sin embargo, es uma jovencita pálida, que daba vueltas a la pista, de pie sobre uno caballo de 

oro (a mí, al menos, me parecia de oro) disfrazada de mariposa, con alas de tela” (MARTÍNEZ, 2006, p. 380). 
153

 Texto fonte: “[...] una ignota obra de teatro titulada ‘La tísica’, cuya protagonista era la misma écuyère de 

flacura verosímil” (MARTÍNEZ, 2006, p. 380). 
154

 Texto fonte: “Salí del circo tan enamorado de ella que lamente no encontrar allí cerca a ninguna gitana 

vendiendo amuletos de mica” (MARTÍNEZ, 2006, p. 380). 
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A partir de sua saída desse ambiente, no qual o encanto não deixou de existir por causa 

das condições precárias de instalação, rumo à residência, podemos marcar esse regresso como 

o ponto fulcral da narrativa autobiografemática de Martínez. A aventura bastou para que seus 

pais, desesperados com seu desaparecimento momentâneo, recorressem a algumas instituições 

da província de Tucumán, a saber, hospitais e polícia. Enquanto buscavam informações a 

respeito do filho, seus pais pensavam em que castigo aplicar-lhe. Eis, então, que, para não 

sermos simuladores de situação, o destacamos na própria voz do autor (2006): “[...] ocorreu-

lhes um que me encheu de desespero: não poderia ler nem ir ao cinema durante um mês. 

Porém o que às vezes vivemos como desgraças irremediáveis são, na verdade, golpes de 

sorte” (p. 380, tradução nossa).
155

 

A mencionada proibição mudou de vez os rumos do garoto provindo – e por que não 

prodígio? – da cidade de Tucumán e, consequentemente, da literatura hispano-americana. 

Graças à privação da leitura, Martínez (2006) relata, na narrativa, que descobriu durante o 

período do castigo, e sem se dar conta, as luzes poderosas da imaginação. Isso só foi possível 

por uma razão, conforme declara: “Se não podia ler, ao menos podia imaginar o que não 

estava lendo. Imaginar as ausências, os vazios, os nadas. Reconhecer-me no que não estava, 

perder os lugares que nunca havia tido” (p. 380, tradução nossa).
156

 

Martínez, então, se lança no curso da imaginação. A primeira noção de liberdade e a 

primeira intuição a respeito dos poderes da literatura que obtivera decorreram de seu contato 

com selos postais, pertencentes a um colecionador ancião que residia ao lado da casa de sua 

avó. A partir desses pequenos objetos retangulares, que continham imagens do mundo, das 

quais uma se tornou cenário para sua primeira narrativa, resultante do processo criativo cuja 

imaginação apresenta-se como matéria prima, relata: “Em aberta rebelião ao castigo de meus 

pais, escrevi, então, um relato” (MARTÍNEZ, 2006, p. 381, tradução nossa).
157

 A referida 

produção narrativa que, na enunciação do autor em evidência, se mostra como a transgressão 

da pena aplicada pelos pais, apontou-lhe as múltiplas possibilidades de algumas experiências 

(extra)físicas, que somente a imaginação pode proporcionar: 

 

 

                                                           
155

 Texto fonte: “[...] les ocorrió uno que me llenó de desesperación: no podría leer ni ir al cine durante un 

mes. Pero lo que a veces vivimos como desdichas irredimibles son en verdad golpes de fortuna” (MARTÍNEZ, 

2006, p. 380). 
156

 Texto fonte: “Si no podía leer, al menos podía imaginar lo que no estaba leyendo. Imaginar las ausencias, 

los vacíos, las nadas. Reconocerme en lo que no estaba, perder los lugares que nunca había tenido” 

(MARTÍNEZ, 2006, p. 380).  
157

 Texto fonte: “En abierta rebelión contra el castigo de mis padres, escrebí entonces un relato” 

(MARTÍNEZ, 2006, p. 381). 



88 
 

Naquele primeiro relato, eu entrava caminhando na paisagem de um selo de 

correios (creio que era um selo de Guiné). Esse simples ato de transmigração 

e de transfiguração me permitiu viajar, ou imaginar que viajava, do 

paradouro exótico onde desembarquei a todas as outras geografias. Permitiu-

me entrar na intimidade de infinitas casas, entender incontáveis dialetos sem 

saber nenhum, e partilhar todas as felicidades e tragédias. Eu desconhecia, 

certamente, a complexidade do mundo, as paixões, as intrigas do poder, o 

medo e a morte e, certamente, desconhecia o sexo (MARTÍNEZ, 2006, p. 

381, grifo nosso, tradução nossa).
158

 

 

 

Podemos depreender do excerto, imediatamente destacado, que o primeiro relato 

resulta do contato inicial do intelectual argentino com o processo de transfiguração do 

ficcional para a narrativa. Essa inferência parte da interpretação que fazemos da passagem em 

que Martínez confessa desconhecer, no período cuja escrita do relato se deu, e que, 

certamente, compreende a infância, a complexidade do mundo e todas as questões que o 

envolvem. Dentre essas questões, três, as quais se encontram intimamente próximas, nos 

chamam a atenção: as intrigas do poder, o medo e a morte. Enquanto o desconhecimento 

compreendia sua fase de criança cuja inocência é um privilégio que se esvai com o 

amadurecimento, ou um cadáver sepultado na vivência das diversas situações da vida, a fase 

adulta, sobretudo marcada pelo contexto político argentino, fez-lhe reconhecer que o mundo é 

cruel. O contexto, ao qual nos reportamos, encontra-se melhor explorado na análise da 

narrativa “Cuestión de vida o muerte”, em um dos ensaios anteriores. Contudo, não custa 

relembrarmos que tal período da história da Argentina suscitou o medo, diante de eventos que 

banalizaram a morte promovida por representantes do poder. Assim, concluímos que 

Martínez, embora não de maneira tão explícita, combinou os três elementos – poder, medo e 

morte – para aludir um recorte histórico-político de seu país, ao qual constantemente recorre 

em suas narrativas, sejam elas jornalísticas ou ficcionais. 

Após vislumbrarmos esse punctum textual – referência pertinente, dado ao fato dessa 

tríade saltar aos nossos olhos e permitir a interpretação –, resta-nos, agora, enfatizar a 

intenção do jornalista argentino no ato de criação da realidade outra. Para ele, no decorrer do 

processo, não bastava, apenas, criar. Simultaneamente a isso, era preciso persuadir o seu leitor 

imaginário de que a realidade inventada se constituía enquanto única. Para Martínez (2006), 
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 Texto fonte: “En aquel primer relato, yo entraba caminando en el paisaje de una estampilla de correos 

(creo que era una estampilla de Guinea). Ese simple acto de transmigración y de transfiguración me permitió 

viajar, o imaginar que viajaba, desde el paraje exótico donde desembarqué a todas las otras geografías. Me 

permitió entrar en la intimidad de infinitas casas, entender incontables dialectos sin saber ninguno, y compartir 

todas las felicidades y tragedias. You desconocía, por supesto, la complejidad del mundo, las pasiones, las 

intrigas del poder, el miedo a la muerte y, por supuesto, desconocía el sexo (MARTÍNEZ, 2006, p. 381). 
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“Tratava de estabelecer com esse leitor um pacto semelhante ao que se estabelece com um 

filme: a realidade se recorta, desaparece, e o espectador se submerge em outra realidade que 

somente se desvanece quando o filme termina” (MARTÍNEZ, 2006, p. 381, tradução 

nossa).
159

 Dito de outra maneira, a realidade inventada só tem existência a partir do momento 

em que o leitor se desliga da realidade dos sentidos e das coisas materiais, para projetar-se em 

um universo no qual acontecimentos sucedem dentro das possibilidades oferecidas, somente, 

pelo ficcional.  

A ideia de pacto mencionada por Martínez nos intima a apresentar em nossa análise, 

ainda que somente para fins de definição, os dois pactos estabelecidos por Philippe Lejeune: o 

autobiográfico e o romanesco (ou pacto ficcional). Segundo Lejeune (2014, p. 52, grifo do 

autor), essas duas “[...] expressões remetem à ideia de que o gênero autobiográfico é um 

gênero contratual”. Quanto ao primeiro, cabe certificar que sua existência implica a definição 

de autobiografia, em que se afirma, no texto, a identidade [autor-narrador-personagem], 

remetendo, em última instância, ao nome do autor – presente na capa e na folha de rosto do 

livro, acima ou abaixo do título –. Já em relação ao segundo, destacam-se dois aspectos: 

prática patente da não identidade [autor e personagem não possuem mesmo nome], e atestado 

de ficcionalidade [subtítulo de romance, na capa ou na folha de rosto]. Nesse sentido, o 

romance implica um pacto romanesco (Cf. Lejeune, 2014). 

Embora a questão da identidade [autor-narrador-personagem] possa ser bastante 

discutível, já que, a nosso ver, se trate mais de um problema de identificações e 

transfigurações, o relato do selo, que representa a primeira narrativa do intelectual argentino, 

proporcionou-lhe o aprendizado que definiu seu ponto de vista em relação às ficções, 

conforme relata em “Entre la realidad y la ficción”: “[...] são o outro nome dos desejos” 

(MARTÍNEZ, 2006, p. 382, tradução nossa).
160

 A partir de sua afirmação, o autor em 

evidência elenca uma série de implicações referentes ao seu processo de escritura, no qual os 

limites entre o real e o ficcional são explorados. Assim, declara que, nesse processo, também 

escreve sobre o que desconhece, sobre o que não compreende, e sobre o que lhe afeta, ou seja, 

sobre aquilo que lhe refaz. Dessa maneira, conclui: “Escrevo para reconhecer esses 
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 Texto fonte: “Trataba de estabelecer con esse lector un pacto semejante al que uno establece con una 

película: la realidad se recorta, desaparece, y el espectador se sumerge en outra realidad que sólo se desvanece 

cuando la película termina” (MARTÍNEZ, 2006, p. 381). 
160

 Texto fonte: “[...] son el otro nombre de los deseos” (MARTÍNEZ, 2006, p. 382). 
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desconhecimentos que estão ali e ante os quais não gostaria de permanecer cego” 

(MARTÍNEZ, 2006, p. 382, tradução nossa).
161

  

Uma passagem – autobiografemática – indispensável à análise da narrativa, e que 

constitui a postura martineziana em relação a qualquer coisa que se torne obstáculo para a 

fluidez de sua linguagem literária, consiste na discordância para com a suspensão do aspecto 

referencial de um texto: 

 

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

linguagem de todos os recursos e das técnicas que essa linguagem vai 

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

mesma. Não quero castrar essa linguagem da paixão investigadora que se 

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

ao escrever cinema ou textos sobre cinema; não quero privá-la dos 

sobressaltos que a transfiguram quando ouve música, vê um tríptico de 

Hyeronimus Bosch, ou reconhece a fala de sua infância nos campos de 

Tucumán; não quero tampouco obrigá-la a esquecer a paisagem das teorias 

críticas que lhe moveram os meridianos da inteligência, aqui ou fora daqui 

(MARTÍNEZ, 2006, p. 382, tradução nossa).
162

 

 

 

 

A partir da atitude martineziana transcrita anteriormente, podemos concluir que todos 

esses elementos – sejam eles visuais, textuais ou sonoros –, impregnados nas narrativas do 

ficcionista argentino, favorecem, ao leitor, uma experiência sinestésica, visto que a 

combinação de sensações, a qual permeia a maioria de seus textos, impulsiona personagens e 

constrói cenários, em que a outra realidade ganha vida. Nesse universo literário e 

(auto)biográfico de Martínez (2006), diversas vezes ele tem dito a si mesmo, enquanto 

escreve: ‘Isto é impossível, porém isto é o que sou. Não posso ir mais além’ (p. 383, tradução 

nossa).
163

 Ademais, questiona-se a respeito do limite, no qual se é possível tencionar a corda 

da linguagem. A resposta, por ele obtida, expressa a transparente disposição de tencioná-la a 

um ponto em que seja possível vislumbrar “[...] nas profundezas do que somos, as 

reverberações do que queríamos indagar – mais precisamente, escavar – nos outros: as tramas 
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 Texto fonte: “Escribo para reconocer esos desconocimientos que están allí y ante los que no quisiera 

permanecer ciego” (MARTÍNEZ, 2006, p. 382). 
162

 Texto fonte: “No quiero suspender nada, no quiero renunciar a nada que prive a mi lenguaje de todos los 

recursos y la técnicas que ese lenguaje ha ido aprendiendo a fuerza de ejercitarse cotidianamente, a fuerza de 

buscarse a sí mismo. No quiero castrar a ese lenguaje de la pasión investigadora que se le adhirió al pasar 

periodismo, ni de la fiebre visual que se le contagió al escribir cine o textos sobre cine; no quiero privarlo de los 

sobresaltos que lo transfiguran cuando oye música, ve um tríptico de Hyeronimus Bosch o reconoce el habla de 

su infancia en los campos de Tucumán; no quiero tampoco obligarlo a olvidar el paisaje de las teorias críticas 

que le han movido los meridianos de la inteligencia, aqui o fuera” (MARTÍNEZ, 2006, p. 382). 
163

 Texto fonte: “‘Esto es imperfecto, pero esto es lo que soy. No puedo ir más allá’” (MARTÍNEZ, 2006, p. 

383).  
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da identidade, da paixão, do poder, da covardia, do sexo, da épica, do que os seres humanos 

foram e seguem sendo” (MARTÍNEZ, 2006, p. 383, tradução nossa).
164

 Todos esses e outros 

componentes, com os quais a linguagem da literatura tece a história da narração, encontram-se 

nos textos de Tomás Eloy Martínez que, ao se propor a escrever objetivando a exploração 

entre o real e o ficcional, escreve acerca daquilo que não compreende, daquilo que 

desconhece e, sobretudo, daquilo que o afeta e o refaz. Nesse universo de renovação do fazer 

literário, refazemo-nos, também, ao escrevermos sobre a “perscrutação autobiografemática”, 

em que a inovação conceitual, entre outros pontos nesta [disserta-ação], é sua principal 

característica. Por fim, vale ressaltar a existência de identificações e recorrências escriturais 

do autor em evidência que, dispersas por ele em “Entre la realidad y la ficción”, conduziu 

nossa análise cuja proposta consistiu neste breve ensaio a uma poética autobiografemática. 
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 Texto fonte: “[...] en las profundidades de lo que somos, las reverberaciones de lo que quisiéramos indagar 

– más bien excavar – en los otros: las tramas de la identidad, de la pasión, del poder, de la cobardia, del sexo, 

de la épica, de lo que los seres humanos fueron y seguirán siendo” (MARTÍNEZ, 2006, p. 383). 
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5 PUNCTUNS FINAIS 

 

 

 Após este passeio pelo espaço biográfico, no qual a vida – reduzida a alguns detalhes 

até então desprovidos de sentido – pode ser reconstruída ou ressignificada a partir de textos 

cujos enredos ganham novas significações, retomamos, nesta seção, pontos relevantes, os 

quais proporcionam uma compreensão geral do que foi discutido. O espaço biográfico, 

apresentado por Leonor Arfuch, oferece uma nova maneira de pensar nas diversas narrativas 

que, embora se esquivem dos padrões de um gênero clássico, impostos pelo cânone, ocupam o 

espaço caracterizado pela confluência de múltiplas formas, gêneros e horizontes de 

expectativas. 

 A autora argentina concebe a referida noção do teórico francês Philippe Lejeune, e 

questiona a respeito de sua definição. Segundo Arfuch (2010), Lejeune se empenhou numa 

tentativa frustrada de aprisionar a autobiografia como centro de um sistema, no qual deveriam 

estar contidos todos os outros gêneros literários afins, caracterizando-o como depositário de 

múltiplas formas. Diante disso, a autora promove uma ampliação do conceito de espaço 

biográfico, ao tomá-lo de empréstimo do pesquisador francês, e pensá-lo como uma metáfora 

de espacialização.   

André Luis Mitidieri (2013) avança ainda mais na conceituação da mencionada ideia, 

ao concebê-la como uma intersecção que hospeda, não somente a (auto)biografia, como 

também diversas formas, as quais precedem à criação desses gêneros, e outras notações 

culturais hibridizadas, tingidas por características (auto)biográficas. Assim, ao analisarmos a 

discussão conceitual de espaço biográfico, partindo de Lejeune a Mitidieri, e passando por 

Arfuch, apontamos uma evolução da ideia em questão, para a qual os referidos teóricos, 

sobretudo os dois últimos, se empenharam a fim de apresentar a existência de uma 

multiplicidade de formas, as quais portam traços da categoria (auto)biográfica.           

A definição apresentada pelo professor e pesquisador André Mitidieri, o qual 

menciona as notações culturais hibridizadas e portadoras de marcas, que nos permitem 

reconhecê-las como características de uma (auto)biografia, nos possibilitou trazer para o 

centro de nossa discussão o teórico Néstor García Canclini (2003). Dessa maneira, 

destacamos desse autor a noção de hibridação, da qual compreendemos os processos 

socioculturais em que formas separadas se combinam a fim de desenvolver novas estruturas, 

práticas e objetos.  A partir dessa perspectiva, pensamos no procedimento de elaboração 
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escritural literária, e consideramos que narrativas, após os processos referenciados 

anteriormente, produzem estruturas que favorecem sua ressignificação.   

Ao observarmos a presença de processos e elementos que proporcionam esse 

favorecimento a textos literários, sobretudo os pertencentes ao campo (auto)biográfico, 

podemos considerar o biografema como um dos elementos que permite a produção escritural 

de vidas em dispersão, dado o seu caráter ressignificador, e sua capacidade de revelar o ser e 

potencializar escrituras. Assim, surge outra forma para disputar o espaço biográfico. A faceta 

de transpor para a narrativa retalhos, farelos, pedaços de uma existência, dispersa pela 

elaboração de escrita intransitiva, atribuímos a Roland Barthes (1991) que, em Sade, Fourier, 

Loyola, formulou a noção de biografema a partir do elo que unia os três logotetas: a escritura.   

Antes de discutirmos a respeito desse elo, tornou-se imprescindível apresentarmos a 

diferença existente entre escritura e escrita. Para tal, buscamos o auxílio teórico de Gabriel 

Feil (2010). Segundo o pesquisador, a primeira consiste numa noção elaborada por Barthes 

para distinguir a escrita que vale por si mesma, daquela que, apenas, tem valor pelo seu 

conteúdo. Sua ênfase, então, é atribuída ao fazer, caracterizando-se, portanto, como uma 

escrita intransitiva. Já a segunda, cujo valor é outorgado ao assunto que a compõe, consiste na 

escrita transitiva, na qual se enfatiza o falar sobre.  

Ao tomar a escritura como ponto de partida, Barthes (1990) observa que os três 

autores recorreram a quatro operações: isolar, articular, ordenar e teatralizar. Em linhas gerais, 

sobre a primeira, o intelectual francês enuncia que a nova língua deve emergir de um vazio 

material; quanto à segunda, devem-se retomar signos recortados, de modo que sejam 

articulados e ajustados; em relação à terceira, o autor enfatiza que não deve haver, apenas, 

uma agregação de signos elementares, mas, antes, a língua deve ser submetida a uma ordem 

superior, a que se denominou métrica; por fim, a quarta não consiste em ornamentar a 

representação, e sim em ilimitar a linguagem. 

Ao compreendermos que a escritura se caracteriza pela sensibilidade na produção da 

escrita intransitiva, podemos concluir que a noção de biografema consiste na escritura dos 

pormenores, dos detalhes, que não interessariam ao trabalho do biógrafo tradicional, ou que, 

simplesmente, constituem os resíduos da biografia, em conformidade com a analogia de Feil 

(2010). São esses resíduos que, no processo de escritura de uma vida, se responsabilizam pela 

ressignificação do texto, proporcionando-nos o prazer da leitura. Cabe-nos lembrar, também, 

e vale o destaque de sua relevância, de outra noção – o punctum – que, em nossa pesquisa, 

apontamos para sua confluência com a ideia biografema. Chegamos a essa observação, ao 

conferirmos a definição do punctum, em A câmara clara (1984), como a picada, a ferida, o 
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minúsculo corte, provocados pelo “insignificante” da Fotografia. Assim, o punctum é o 

detalhe que poderia passar despercebido, no entanto, salta aos nossos olhos, afetando-nos.   

 A contribuição do semiólogo francês, ao formular a noção de biografema – e, aqui, 

abrimos um parêntese para acrescentar, também, o punctum –, abriu novas possibilidades para 

os estudos acerca do espaço biográfico, visto que nos foi apresentado outro modo de conceber 

uma vida, que se encontra agora, na epistemologia contemporânea, dispersa. Quando 

capturada por um desenvolto biógrafo, cada partícula disseminada torna-se matéria prima para 

a escritura biografemática, a qual impulsiona a reinvenção de vidas pulverizadas, como cinzas 

lançadas ao vento após o último suspiro existencial do ser. 

Tomás Eloy Martínez compreendeu a proposta de Barthes. Essa sentença se confirma 

ao apontarmos a presença de (auto)biografemas em diversas narrativas de sua autoria. São 

pormenores da vivência cotidiana de personalidades, personagens, e de sua própria vida, os 

quais se transfiguram em textos (auto)biografemáticos. Ao nos depararmos com essas 

evidências, percebemos que novos significados são atribuídos às narrações martinezianas, a 

partir, também, da inserção de componentes típicos da ficção, em fatos ocorridos na 

cotidianidade de suas personagens. Essa habilidade do ficcionista argentino em manipular 

elementos próprios à produção literária ficcional, submetendo-os a um processo de fusão com 

os fatos habituais da realidade, faz dele um expoente produtor de escritura no contexto latino 

americano. 

Essa peculiaridade escritural nos capturou, e, assim, rendemo-nos aos encantos do 

autor cujo processo de elaboração literária deambula por entre os limites do real e do não-real. 

Vale enfatizar que a capturação aconteceu de maneira bilateral, uma vez que também o 

capturamos para tornar-se objeto de nossa pesquisa. Desse modo, invadimos o universo da 

escritura jornalística, ficcional e (auto)biografemática de Martínez. Do conjunto de narrativas 

analisadas, resultaram os ensaios, que constituem duas seções do presente trabalho. Na 

terceira seção, intitulada “A escritura biografemática de Tomás Eloy Martínez”, apresentamos 

o autor em evidência e as nuances de sua poética da incerteza, a partir do prólogo “Una 

poética de la incertidumbre”, de Cristine Mattos. Além disso, traçamos um panorama da 

estruturação da obra La otra realidad: antología.  

A partir daí, a referida seção apresenta os resultados de nossa proposta analítica: os 

textos ensaísticos, nos quais realçamos os biografemas de primeiro e/ou segundo graus. 

Assim, destacamos os ensaios, conforme a temática que alude às narrativas martinezianas 

[estrutura também adotada no parágrafo que apresentará os ensaios integrantes da quarta 

seção]: “A fotografia de Deus é possível?”, [suposições científico-cosmogônicas de Galileu 
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Galilei e Isaac Luria]; “Perse persiste. Entretanto, desaparece”, [o encontro de Martínez com o 

poeta Saint-John Perse]; “Da carne alheia, alimentam-se os abutres da literatura”, [as 

consequências da paixão no ofício de escritor das personalidades Willian Faulkner e Truman 

Capote]; “Sartre e Beauvoir: duas faces em um corpo matrimonial”, [a liberdade nas relações 

conjugais]; “Existem pessoas mais livres do que outras?”, [as diversas acepções da noção de 

liberdade e a conduta livre da personalidade Luis Buñuel]. 

Na quarta seção, denominada “Breve ensaio a uma poética autobiografemática”, 

observamos alguns esclarecimentos pertinentes para que chegássemos à inovação conceitual, 

que nos propomos trazer: a elaboração da ideia de perscrutação autobiografemática, que 

consiste em apurar, minuciosamente, os pormenores da vida do próprio autor, contidos em sua 

narração, comparando-os a outros textos, como fortuna crítica, biografia, entre outros, a fim 

de encontramos evidências, as quais atestem a identificação.  

Assim, com o auxílio dessa ferramenta metodológica, elaboramos os ensaios, a seguir, 

cujo objetivo consistiu em destacar (auto)biografemas de Martínez: “Como ser diferente em 

uma comunidade de iguais?”, [relação de amor de Tomás Eloy Martínez com a personagem 

Sophie Zawistowska, protagonista do romance Sophie’s Choice, do escritor norte americano 

William Styron]; “Simone Weil: do martírio à santificação”, [vida da filósofa francesa 

Simone Weil]; “Jane-Julia Joyce: contemplar a morte com os olhos abertos”, [relação afetiva 

de Martínez com a vizinha]; “Susana Rotker e Martínez: cumplicidade na profissão e no 

matrimônio”, [relação do autor argentino com sua esposa]; “Martínez e Abraham Rivera: 

interrelações entre a eu-origo real e a eu-origo fictícia”; “Questões platônicas na escritura de 

Tomás Eloy Martínez”; por último, “O castigo: episódio fundamental para o surgimento 

escritural literário de Martínez”.              

 Como diz um trecho da música Encontros e despedidas, de Milton Nascimento e 

Fernando Brant: “... A hora do encontro / É também despedida...”, chegamos ao fim de nossa 

elaboração escritural dissertativa. Todavia, não um fim-em-si-mesmo, mas o encerramento de 

um ciclo que, a qualquer momento, pode se iniciar em outra instância. Como todo aspirante a 

teórico ou pesquisador em fase de imaturidade conceitual, há grandes chances de surgirem 

equívocos em suas produções. No entanto, não podemos deixar de sublinhar que 

desenvolvemos a classificação dos biografemas em primeiro e segundo graus, e ampliamos a 

noção de autobiografema, ao formularmos o conceito de perscrutação autobiografemática, os 

quais, juntamente a outras noções, nos auxiliaram no processo de análise cujo objetivo 

consistiu em identificar (auto)biografemas na escritura (auto)biografemática de Tomás Eloy 

Martínez. 
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