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CAMPY, EMPODERADA E FORA DE SACADA:  

Evita aos pedaços de sua vida 

 

 

RESUMO 

 

As discussões efetivadas no Grupo de Pesquisa "O Espaço Biográfico no Horizonte 
da Literatura" (GPBIO/CNPq) e nossas ações de Iniciação Científica, desenvolvidas 
durante os anos de 2012 a 2014, permitiram-nos trilhar os primeiros passos desta 
pesquisa. Com esse suporte, na presente dissertação, objetivamos estudar o espaço 
biográfico e a perspectiva biografemática, em específico, sob o viés do biografema 
homocultural e da literatura homoerótica, a partir da leitura e análise do romance 
Santa Evita (1996), de Tomás Eloy Martínez; das obras memorialística e biográfica 
La cabeza contra el suelo (1981a) e Evita fuera del balcón (1981b), de Paco 
Jaumandreu; das coletâneas de narrativas Evita vive e outras prosas (2001), de 
Néstor Perlongher. Assim, procuramos compreender a figura de Eva Perón 
representada pelo personagem homossexual Julio Alcaraz, na obra literária de 
Martínez e pelos escritores homossexuais Perlongher e Jaumandreu. O suporte 
analítico do trabalho se orienta por investigação qualitativa de cunho bibliográfico, 
privilegiando os conceitos de “biografema” (BARTHES, 1990; 2003; 2005; 1980), 
“homocultura” (ERIBON, 2000; FOUCAULT, 2004), “biografema homocultural” 
(MITIDIERI, 2013; 2014; 2015) e Camp (HUESO, 2008; LOPES, 2000; LOPES, 
2002; MUÑOZ, 2004; SONTAG, 1987). Também contemplaremos as noções de 
“opressão” (BOAL, 2008), “empoderamento” (KLEBA; WENDAUSEN, 2009) e 
“empoderamento feminino” (BATLIWALA, 1997; LEON, 1997; COSTA; D’OLIVEIRA, 
2013). Alicerçados nesse ferramental teórico, buscamos relacionar os conceitos em 
destaque com a imagem de Eva Perón, a partir de sua representação biografemática 
por personagens homossexuais, bem como por autores, gueis ou não, nas 
narrativas que compõem o corpus selecionado para estudo. 
 
Palavras-chave: Biografema. Homocultura. Biografema homocultural. Eva Perón. 
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CAMPY, EMPODERADA E FORA DE SACADA:  

Evita aos pedaços de sua vida 

 

 

RESUMEN 
 

Las discusiones realizadas en el Grupo de Investigación "O Espaço Biográfico no 
Horizonte da Literatura" (GPBIO/CNPq) y nuestras acciones de Inicio Científico, 
desarrolladas entre 2012 y 2014, nos permitieron dar los primeros pasos de esta 
investigación. Con ese soporte, en la presente dissertación, objetivamos estudiar el 
espacio biográfico y la perspectiva biografemática, en específico, hacia el 
biografema homocultural y la literatura homoerótica, a partir de la lectura y análisis: 
de la novela Santa Evita (1996), de Tomás Eloy Martínez; de las obras 
memorialística y biográfica La cabeza contra el suelo (1981a) y Evita fuera del 
balcón (1981b), de Paco Jaumandreu; de las colecciones de narrativas Evita vive e 
outras prosas (2001), de Néstor Perlongher. Luego, buscamos comprender la figura 
de Eva Perón representada por el personaje homosexual Julio Alcaraz, en la obra 
literária de Martínez y por los escritores homosexuales Perlongher y Jaumandreu. El 
aporte analíctico del trabajo se orienta por investigación cualitativa de cuño 
bibliográfico, privilegiando los conceptos de “biografema” (BARTHES, 1990; 2003; 
2005, 1980), “homocultura” (ERIBON, 2000; FOUCAULT, 2004), “biografema 
homocultural” (MITIDIERI, 2013; 2014; 2015) y Camp (HUESO, 2008; LOPES, 2000; 
LOPES, 2002; MUÑOZ, 2004; SONTAG, 1987). También contemplaremos las 
nociones de “opresión” (BOAL, 2008), “empoderamiento” (KLEBA; WENDAUSEN, 
2009) y “empoderamiento feminino” (BATLIWALA, 1977; LEON, 1997; COSTA; 
D’OLIVEIRA, 2013). Basados en ese marco teórico, buscamos relacionar los 
conceptos en destaque con la imagen de Eva Perón, a partir de su representación 
biografemática por personajes homosexuales, así como por los autores, gays o no, 
en las narrativas que componen el corpus seleccionado para estudio. 

 

Palabras-clave: Biografema. Homocultura. Biografema homocultural. Eva Perón. 
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Figura 01 – Evita em um dos seus discursos. Fonte: < http://historiadelperonismo.com/discurso-en-
plaza-de-mayo-17-10-1949/> Acesso em fev. 2016. 
 

O talento de Evita para o discurso político não passou despercebido. Inúmeras 

vezes, o povo argentino lotou a Plaza de Mayo para simplesmente ouvir as palavras 

proferidas por ela, ao conclamar a população a apoiar Perón, ao falar sobre seu 

amor pelos mais humildes, ou a declarar seu incondicional amor pelo marido. A 

imagem acima ilustra um desses momentos de comunicação com os descamisados.  

 

“aunque deje en el camino jirones de 
mi vida,  
yo sé que ustedes recogerán mi 
nombre” 
 
Eva Perón 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Na presente dissertação – à qual denominamos Campy, empoderada e fora de 

sacada: Evita aos pedaços de sua vida –, analisaremos representações de Eva Perón 

levadas a cabo por Tomás Eloy Martínez (1934-2010) na obra literária Santa Evita 

(1996), a partir da personagem guei1 Julio Alcaraz, fundamentada no cabeleireiro da ex-

primeira-dama argentina, Pedro Alcaraz2, bem como pelos escritores homossexuais, 

também argentinos: Paco Jaumandreu (1925-1995), em poucas passagens do livro de 

memórias La cabeza contra el suelo (1981a) e na extensão da biografia Evita fuera del 

balcón (1981b); Néstor Perlongher (1949-1992) na ficção “Evita vive”, que integra o livro 

Evita vive e outras prosas (2001). A partir dos títulos das obras analisadas, percebemos 

uma diversidade imagética relativa a Evita. Pensamos que essas representações 

começam por santificá-la, ao mesmo tempo em que mostram suas faces humanas, 

focando em seguida num caráter forte e incisivo, até passar aos bastidores de uma vida 

glamourosa, para concluir com uma Eva devassa, portanto, afastada da espécie de 

canonização promovida pela propaganda peronista. 

Algumas considerações trazidas no romance de Martínez (1996) tornam-se 

relevantes para o andamento da pesquisa por inspirarem a leitura dos textos dos 

escritores gueis que, nele citados, fazem parte do corpus deste estudo. Também 

porque sua personagem Julio Alcaraz, como dito, baseada na figura histórica de 

Pedro Alcaraz (o qual constava na lista de maquiadores e coiffeurs mais famosos 

das estrelas da época de ouro do cinema argentino), teria se responsabilizado por 

clarear os cabelos da então atriz Eva Duarte e repuxá-los para trás, formando o 

coque que, assemelhado à imagem de um medalhão, mais tarde seria copiado e 

recopiado exaustivamente. 

Nesse sentido, temos como norte conhecer uma parte da literatura homoerótica 

argentina, a fim de compreendermos a figura de Eva Perón, representada por 

Jaumandreu e Perlongher. Assim, justificamos nosso trabalho ao propor o estudo e a 

                                                 
1
Guei é uma maneira aportuguesada de escrever gay, assumida como prática discursiva de 

resistência cultural por teóricos do porte de João Silvério Trevisan (2011), em Devassos no Paraíso. 
2
 O nome de Pedro Alcaraz, personalidade histórica na qual está fundamentada a personagem do 

cabeleireiro, é mencionado na biografia de Eva Perón, publicada por Alicia Dujovne Ortiz (1997), e no 
estudo de Rita De Grandis (2006).  
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divulgação de escritores cujas distintas representações de Evita permitem saber como 

sua figura se vincula ao cenário LGBTQI3 de seu país. Nesse panorama, a primeira 

dama do peronismo foi reclamada, durante a abertura política dos anos 1980, ou como 

ícone ou como bandeira de reivindicações de movimentos sociais ligados às 

“sexualidades desviantes” em relação à norma (Cf. FOSTER, 1999), perspectiva que 

não está distante da política dos estudos sobre gênero e diversidade sexual. 

O suporte analítico ao presente trabalho orienta-se por investigação 

qualitativa de cunho bibliográfico, envolvendo leitura e fichamento do corpus, de 

textos ensaísticos, ficcionais, históricos e teóricos. Dentre os aportes teóricos que 

orientaram a investigação, destacamos, em especial, o conceito de “biografema”, 

apresentado por Roland Barthes (1990; 2003; 2005; 1980), e considerado por 

François Dosse (2007) em seu tratado sobre o gênero biográfico. Também nos 

valemos das noções de espaço biográfico, cunhadas por Leonor Arfuch (2010), em 

O espaço biográfico: dilemas da subjetividade contemporânea; de “homocultura”, 

conforme Michel Foucault aborda no texto “O triunfo social do prazer sexual: uma 

conversação com Michel Foucault” (p.119-125), que integra o livro Michel Foucault: 

ética, sexualidade, política [Ditos & escritos, V] (2004), e Didier Eribon (2000) 

apresenta em Identidades: reflexiones sobre la cuestión gay. 

Por fim, buscamos ampliar e desenvolver a ideia de “biografema 

homocultural”, enquanto possibilidade de estudo e representação de expressões 

culturais produzidas por sujeitos homossexuais e/ou a seu respeito, conceito 

entendido, pois, como ruptura com os discursos hegemônicos e com a crítica às 

heteronormatividades (Cf. MITIDIERI, 2013; 2014; 2015). Ainda enfocaremos o 

conceito de Camp, segundo apontamentos de: Susan Sontag, no livro Contra a 

interpretação e outros ensaios (1987); Denilson Lopes, em “Somos todos travestis 

(Imaginário camp e a crise do individualismo)” (2000) e “Terceiro manifesto camp” 

(2002); Alfonso Ceballos Muñoz (2004), em Representación de la identidad gay en la 

obra dramática de Terrence McNally; e Silvia Hueso, em “Camp: un viaje azul 

petróleo” (2008). Tomamos, também, ciência das contribuições de Maurício de 

Bragança (2010), que no texto “Camp, paródia e violência em Astrid Haddad por Las 

                                                 
3
 LGBTQI é a sigla de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Queers e Intersexuais. Destacamos que 

o termo Queers engloba os estudos de gênero em oposição ao binarismo masculino/feminino, 
consequentemente, abrange as pessoas que não se enquadram nesse padrão binarista. 
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Hermanas Vampiro”, apresenta as contribuições de Sontag (1987) discutidas por 

Moe Meyer (1994). 

No primeiro capítulo, intitulado “Do biografema ao biografema homocultural”, 

apresentamos o conceito de biografema, desenvolvido pelo teórico Roland 

Barthes.Para tanto, percorremos um caminho que vai desde o livro Sade, Fourier, 

Loyola (1990), passando pelas conferências proferidas pelo estudioso na França, nas 

quais o termo biografema foi sendo desenvolvido e ampliado, até chegar em A câmara 

clara, livro no qual  o estudioso francês estabelece semelhanças entre a fotografia e o 

biografema. Igualmente, tentamos apresentar, a partir de François Dosse (2007), o 

percurso histórico, nos estudos biográficos, que contextualiza a criação desse conceito. 

Nesse capítulo, também contemplamos a noção de “biografema homocultural”, formada 

a partir da conjugação desses dois conceitos separadamente. Terminamos o capítulo 

apresentando a noção de camp segundo Susan Sontag (1987) e sua convergência ao 

conceito que propomos, de “biografema homocultural camp”. 

No segundo capítulo, intitulado “Biografema homocultural camp em Santa Evita”, 

estudamos Eva Perón e a personagem guei Julio Alcaraz, conforme representadas no 

romance Santa Evita, de Tomás Eloy Martínez. Para tanto, valemo-nos da noção de 

“biografema homocultural camp” para estudar o livro de Martínez e destacar o 

entrecruzamento da vida de Evita com figuras distantes da heteronormatividade, como 

é o caso de Alcaraz. Já no terceiro capítulo, intitulado “Biografema homocultural da 

mulher poderosa”, continuamos a enfocar o entrelace de Evita a indivíduos, 

sensibilidades e temas preciosos para os homossexuais. Assim, apresentamos a 

análise do livro memorialístico de Paco Jaumandreu, La cabeza contra el suelo (1981a), 

no qual destacamos, por meio de fragmentos, as memórias desse figurinista e escritor 

sobre Eva Perón, como uma mulher empoderada. 

No quarto capítulo, “O camp e a mulher empoderada”, recorremos a alguns 

teóricos que ampliaram a noção de camp, para proceder à análise do livro de Paco 

Jaumandreu (1981a), e de um outro, denominado Evita fuera del balcón 

(JAUMANDREU, 1981b), visibilizando as várias faces camp da ex-primeira-dama 

argentina e salientando o modo como esses perfis foram reapresentados pelos gueis 

nas narrativas contempladas. Também privilegiamos a narrativa ficcional “Evita vive” 

(2001), de Néstor Perlongher, na qual exploramos o papel que o ícone feminino 

Evita exerce quando se associa às sensibilidades e situações referentes às 

sexualidades desviantes em relação à norma. Procuramos destacar algumas 
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possibilidades de confluência entre o “biografema homocultural camp” e o 

“biografema homocultural da mulher poderosa”.  

Em todas essas seções analíticas, a opção por uma perspectiva menos 

homogeneizadora dos gêneros que compõem o espaço biográfico possibilitará 

vincular homossexualidade e política, através de ícones gueis e de seus significados 

para as expressões das homossexualidades e para a homocultura. O corpus 

selecionado para análise permitiu avaliar se o viés biografemático, ora eleito, presta-

se à abordagem de obras literárias, assim como de cunho memorialístico e 

biográfico,que propiciam, formal e tematicamente, o estudo dessas discussões. 

Assim aprofundamos, no plano da teoria literária, da crítica cultural e da literatura 

comparada, algumas relações cruciais para a mudança de paradigmas vivenciados 

pela contemporaneidade, no que tange ao enfoque de sujeitos e temas excluídos do 

cânone literário, como Néstor Perlongher e Paco Jaumandreu, ou do discurso oficial 

latino-americano, como Pedro Alcaraz, o cabeleireiro de Eva Perón. 

A narrativa de Jaumandreu(1981b), Evita fuera del balcón, oferece-nos um 

dos motivos do título desta dissertação, pois balcón, em espanhol, significa varanda, 

sacada, sendo que essa última palavra também pode ser compreendida como ideia 

inusitada. Dessa forma, a personagem que procuramos privilegiar é aquela fora da 

imagem consagrada, na varanda da Casa Rosada e, pois, nos bastidores do poder, 

mas igualmente, fora dum olhar que se pretenda extremamente original, porque 

vinculado a uma existência várias vezes mostrada como simples no corpus que 

selecionamos para estudo.     
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1 DO BIOGRAFEMA AO BIOGRAFEMA HOMOCULTURAL 
 

 

1.1 Barthes e o "biografema" 

 

 

No presente capítulo, procuramos apresentar o estabelecimento contínuo do 

conceito de "biografema", conforme desenvolvido pelo teórico homossexual Roland 

Barthes, em seus livros Sade, Fourier, Loyola (1990), Roland Barthes por Roland 

Barthes (2003), A preparação do romance II (2005) e A câmara clara (1980), cujas 

primeiras edições ocorreram na França, nesta ordem: 1971, 1975, 1979-1980 e 

1980. Embora sem nomear a noção em destaque de forma explícita, a ela se 

relacionam os seguintes textos barthesianos "A morte do autor" (2004a) e "Durante 

muito tempo, fui dormir cedo" (2004b), publicados, respectivamente, pela primeira 

vez, em 1968 e 19784. De modo simplificado e inicial, podemos apresentar o 

biografema como os pequenos detalhes que, nos textos, inter-relacionam ficção e 

sujeitos históricos, literatura e autor, (auto)biografias e biografados. Desse modo, a 

fim de melhor explicitar esse conceito, buscamos retomar o percurso realizado por 

Barthes em direção ao biografema e iniciamos, justamente, pelas possíveis relações 

entre autor, texto e leitor. 

Conforme César Giusti (2003), a crítica barthesiana tem como alvo 

privilegiado o entendimento da noção de autor como origem absoluta da obra. Se o 

livro e o autor se dispunham na mesma linha temporal, distribuída como um antes e 

um depois, o intuito do estudioso francês consistiu em quebrar essa continuidade 

temporal, interrompendo certa relação naturalizada entre a obra e o sujeito. Ao 

anunciar “A morte do autor” nesse texto paradigmático, Barthes alertava que a 

escrita se revela como aquele ponto neutro para onde foge o sujeito, local em que se 

perde toda a identidade, a começar pelo corpo escrevente (BARTHES, 2004a). Com 

a ascensão da escrita, a linguagem atua, a entidade divina e eterna chamada autor 

sofre um abalo, separa-se de si mesmo e da própria vida com a obra que assina.  

A figura de um sujeito pleno, origem e causa eficiente de si e de seus textos, 

cuja autoridade pudesse ser invocada como explicação última e garantia de 

                                                 
4
Os textos “A morte do autor” e "Durante muito tempo, fui dormir cedo” estão inseridos no livro O 

rumor da língua. Aqui, utilizamos a edição brasileira de 2004. 
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legibilidade, significaria evocar um sujeito que o próprio Barthes insistiu sempre em 

combater teoricamente, como percebemos no ensaio anteriormente mencionado. 

Contra aquele tipo de autor, “o chamado pós-estruturalismo francês [...] elaborou 

argumentos que redefiniram os modos de pensar as identidades, os poderes e as 

interpretações” (CORDIVIOLA, 2003, p. 11). 

Outra noção criticada por Barthes (2004a, p. 63) é a do autor como 

proprietário e guardião de um sentido pleno, cuja tarefa delegada ao leitor seria a de 

desvendar os segredos: “Dar ao texto um Autor é impor-lhe um travão, é provê-lo de 

um significado último, é fechar a escritura”. O afastamento do autor visa à 

pluralidade do sentido, invertendo o mito: “o nascimento do leitor deve pagar-se com 

a morte do Autor” (BARTHES, 2004a, p. 64). Assim, desvela-se o ser da escrita, faz-

se um texto de escritas múltiplas, egressas de várias culturas que se põem a 

dialogar. Essa multiplicidade reúne-se num lugar chamado leitor, no qual se 

inscrevem todas as citações que tecem uma escrita: a unidade de um texto não está 

na sua origem, mas no seu destino, que já não pode ser pessoal. Dessa forma, 

nesse sentido, “o leitor é um homem sem história, sem biografia, sem psicologia; ele 

é apenas esse alguém que mantém reunidos em um mesmo campo todos os traços 

de que é constituído o escrito” (BARTHES, 2004a, p. 64). 

Após causar alvoroço no âmbito da teoria literária com o seu “ensaio de uma 

morte anunciada”, Barthes provocaria o retorno sensível do autor à pluralidade e à 

não linearidade da existência humana ao desenvolver o conceito de biografema. 

Segundo Antoine Compagnon (2001), a queda do autor assinala a passagem do 

estruturalismo sistemático ao pós-estruturalismo desconstrutor. Antes de executá-lo, 

foi preciso identificá-lo ao indivíduo burguês, à pessoa psicológica e, desse modo, 

reduzir “a questão do autor à da explicação do texto pela vida e pela biografia, 

restrição que a história literária sugeria, sem dúvida, mas que não recobre 

certamente todo o problema da intenção, e não o resolve em absoluto” 

(COMPAGNON, 2001, p. 51).  

Desse modo, embora algumas assertivas de Barthes apontem para um 

caminho que ele não trilhou, conforme Eurídice Figueiredo (2016) pontua em 

contraposição a Compagnon (2001), essa pesquisadora é consonante ao autor 

francês quando observa que “Compagnon reconhece, porém, que a morte do autor 

trouxe, como consequência, aspectos positivos” (FIGUEIREDO, 2016, p. 38), a 

exemplo da polissemia do texto, que de certo modo leva à promoção do leitor, então 
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dotado de certa autonomia e maior liberdade de comentário. Porém, isso não faz do 

leitor um substituto; o seu papel, em verdade, é “atualizar o sentido do texto e, nesse 

sentido, ele faz viver o texto, como o instrumentista que, tocando a partir da 

partitura, faz pulsar a música” (p. 39). 

Se a atividade estruturalista tinha adquirido força hegemônica no discurso das 

Ciências Humanas entre os anos de 1950 e 1960, o ensaísta de Sade, Fourier e 

Loyola (BARTHES, 1990) parecia se afastar do estruturalismo ao estabelecer o 

conceito de “biografema” na primeira edição desse livro, datada de 1971. Tal 

formulação seria desenvolvida em Roland Barthes por Roland Barthes (2003 [1975]), 

sublinhada numa conferência proferida no Collège de France, a 19 de outubro 1978, 

à qual nomeou como “Durante muito tempo, fui dormir cedo” (BARTHES, 2004b 

[1978]), bem como nas obras Preparação do romance, volume II (2005 [1979-1980]) 

e A câmara clara (1980). “Embora a noção de ‘biografema’ figure – explícita ou 

implicitamente – nas obras mencionadas, Roland Barthes não a define segundo os 

moldes da escrita filosófica que a tudo pretende conceituar” (SILVA, 2015, p. 26).  

Destacamos, entretanto, que, ainda que o conceito de biografema tenha sido 

desenvolvido por Roland Barthes, houve um percurso histórico nos estudos 

biográficos que, nos permite, de certo modo, reconstituir o contexto no qual esse 

conceito foi desenvolvido, tendo como norte os estudos anteriores a Barthes e que, 

de alguma forma, se assemelham à pluralidade cultural e semântica evocada pelo 

biografema. François Dosse, em La apuesta biográfica: escribir una vida (2007), no 

capítulo La edad hermenéutica II: la pluralidad de las identidades, ressalta as 

oposições que se estabeleceram entre a biografia clássica, linear e 

cronologicamente definida, e a biografia moderna – à qual é permitido ater-se a 

pequenos detalhes até então despercebidos e focalizar o homem como um ser 

plural. Para este autor, 

 

A história moderna desconstrói as figuras tutelares adequadas para a 
identificação. Esta desconstrução reabre o campo de possibilidades das 
figuras plurais. O biógrafo pode, então, aproveitar-se dos indícios mais sutis 
para compor agenciamentos biográficos segundo múltiplas linhas de 
intensidade. A lineariedade postulada pela biografia clássica deixa de se 
considerar intocável. O fato de considerar o homem como 
fundamentalmente plural, atravessado por suas diversas pertenças, 
modifica a maneira de abordar o gênero biográfico (DOSSE, 2007, p. 297, 
tradução nossa)

5
.    

                                                 
5
 Texto-Fonte: “El regimén de lahistoricidad moderna desconstruyelas figuras tutelares adecuadas 

para laidentificación. Esta desconstrucción reabre el campo de posibilidades de las figuras plurales. El 
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Dessa forma, Dosse (2007) constrói o seu texto em torno da exemplificação 

de diversos casos de biografias ou, mesmo, de tentativas de biografar um sujeito, 

nas quais os biógrafos optam por construir seus textos ou a partir de pequenos 

detalhes até então despercebidos, como cartas, pulseiras, bilhetes ou poucos dados 

retirados de arquivos públicos. Tais tentativas representam não só a pluralidade dos 

estudos biográficos como também assinalam o interesse em observar o homem de 

forma plural, considerando a relação parte versus todo, ainda que, por vezes, esse 

todo esteja fragmentado. Nesse sentido, observamos que essa relação é 

semelhante ao que se propõe com o biografema, em cujo contexto os detalhes, por 

vezes fragmentados, trazem uma dimensão plural sobre o sujeito em questão. 

Uma das tentativas relatadas pelo historiador francês refere-se à tentativa de 

Alain Corbin em biografar Pinagot, um indivíduo desconhecido, escolhido em razão 

de Corbin acreditar que aquele indivíduo era perfeito para analisar, de maneira geral, 

a vida de um homem comum. Porém, o que ocorre de fato é um discurso 

historiográfico apoiado na ficção, visto que, o pesquisador apenas tem como dados 

datas e lugares de nascimento e morte, profissão, características físicas, 

informações de vida conjugal e filhos. Assim, como sobravam muitas lacunas, estas 

foram preenchidas pela ficção.  

Para Dosse (2007), ao entremear, nesse caso, a ficção à biografia, Corbin 

optou por um caminho, no qual criou dados sobre o que não tinha informações. Ele 

fez deduções baseadas no tempo e nas informações concretas sobre o que foi a 

coletividade rural em dado momento histórico. Assim, a partir do coletivo, ele 

constrói o específico de Pinagot: “Meu propósito é reconstruir uma vida, imaginar as 

relações afetivas que a animaram e as formas de sociabilidade que a pautaram”6 

(CORBIN apud DOSSE, 2007, p. 258, tradução nossa).  

Outro exemplo de possibilidade de ferramenta biográfica de anônimos é a 

proposta por Arlette Farge, que tem como fonte os arquivos judiciais do século XVIII. 

Sem a pretensão de dar conta de toda a vida dos homens que descobre nesses 

                                                                                                                                                         
biógrafo puede entonces aprovechar-se de los indicios más sutiles para componer agenciamientos 
biográficos según líneas de intensidad múltiples. La linealidad postulada por la biografía clásica deja 
de considerarse intocable. El hecho de considerar al hombre como fundamentalmente plural, 
atravesado por sus diversas pertenencias, modifica la manera de abordar el género biográfico” 
(DOSSE, 2007, p. 297). 
6
Texto-Fonte: “Mi propósito es reconstruir una vida, imaginar las relaciones afectivas que la animaron 

y las formas de sociabilidad que la fueron pautando” (CORBIN apud DOSSE, 2007, p. 258). 
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arquivos, faz uma pesquisa com base em detalhes que antes pareciam 

insignificantes e escreve sobre a singularidade dos anônimos.  

 
Ocupando-se dos pequenos objetos achados sobre os corpos de 
homens e mulheres encontrados mortos às margens das rodovias [..., 
reconstrói uma espécie de identidade, escondida pelo caráter minúsculo, 
desses indivíduos que, por meio desses pequenos objetos, pretendem 
desafiar a seu anonimato frente à morte. Ela dedica uma obra às 
pulseiras de pergaminho, um pedacinho de papel atado à munheca com 
um fio vermelho (DOSSE, 2007, p. 300, tradução nossa)

7
. 

 

Tanto os estudos de Arlette Farge quanto os de Corbin, relatados por Dosse 

(2007), interessam à presente pesquisa no sentido de que são representativos de 

uma conjuntura sócio-histórica que lentamente desloca o seu olhar da totalidade 

para as partes, indicando não só a relação parte-todo, como também o caráter 

fragmentário da identidade. Além disso, chamam também a atenção para os 

detalhes, os quais muitas vezes passam despercebidos, mas que podem revelar 

significativos traços de uma personalidade. Assim, tal como propõe o biografema 

barthesiano, os resíduos, os rastros, os detalhes podem compor e revelar traços 

fundamentais das múltiplas identidades que compõem o sujeito. 

Quanto à noção de biografema, em específico, a princípio, Dosse (2007) 

argumenta que “A recuperação progressiva do sujeito ao longo dos anos 1970 

permite a Roland Barthes livrar-se da armadura teórica que lhe impedia de dar livre 

curso ao prazer da escritura”8 (DOSSE, 2007 p. 306, tradução nossa). Essa 

referência do historiador francês à tensão vivenciada por Barthes alude tanto à 

rigidez estruturalista quanto ao desejo por uma escrita mais livre, cujo tema não se 

permeasse por técnicas rigidamente definidas e pudesse retratar não mais o sujeito 

uno, mas sim o homem plural, em pedaços, com identidades repartidas. Assim, 

quando Barthes opta pelo escritor, ao invés do cientista, ele se permite delinear 

novos moldes do fazer biográfico, já em 1971, com a obra Sade, Fourier, Loyola. 

                                                 
7
 Texto-Fonte: “Ocupándose de los pequeños objetos hallados sobre los cuerpos de hombres y 

mujeres encontrados muertos al borde de las carreteras […], reconstruye una especie de identidad, 
escondida por su carácter minúsculo, de estos individuos que, por medio de esos objetos menudos, 
pretenden desafiar a su anonimato frente a la muerte. Ella dedica una obra a las pulseras de 
pergamino, un trocito de papel atado a la muñeca con un hilo rojo” (DOSSE, 2007, p. 300). 
8
Texto-Fonte: “La recuperación progresiva del sujeto a lo largo de los años 1970 permite a Roland 

Barthes librarse del caparazón teórico que le impedía dar libre curso al placer de la escritura” 
(DOSSE, 2007 p. 306). 
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Em conformidade com Dosse (2007, p. 306, tradução nossa)9, o biografema 

pode ser visto como “esses pequenos detalhes que podem, por si só dizer tudo sobre 

um indivíduo”. Seriam os detalhes que auxiliariam o biógrafo a compor uma narrativa 

biográfica sem a necessidade de que a mesma fosse linear, ao contrário, o que se 

propõe é justamente a utilização dos detalhes, vistos como mais significativos, para 

oferecer uma visão parcial de um sujeito que não mais é unificado, a fim de que se 

tenha uma ideia do todo. Desse modo, entendemos que o biografema tem um caráter 

não linear, cuja base tem por características a mobilidade e a fluidez, suscitando 

imagens, detalhes, sinais entrecortados que proporcionam a visão de pluralidade que a 

identidade humana abarca. Igualmente, os biografemas, ainda que sejam pautados em 

fatos reais, podem ser mais livres e ficcionalmente expostos na narrativa.  

Dosse afirma que, quando Barthes opta por tornar-se seu próprio objeto de 

análise, incluindo a concepção de escrita e referência em terceira pessoa do singular, 

ele constrói uma autobiografia “não linear, feita de uma coleção de informações 

parciais e dispersas que saem dos cânones habituais do gênero” (DOSSE, 2007, 

p.307, tradução nossa)10. Observamos, então, que a saída do cânone se dá porque o 

texto barthesiano é construído pelas evocações de gostos, afetos, recordações, 

instantes que, analisados sob conjunto, proporcionam uma ideia da pluralidade de 

identidades do Barthes. Destacamos, ainda, assim como o faz Dosse (2007), que o 

próprio modo de construção do texto já é uma marca do ser plural que é Barthes, 

afinal, anteriormente ele fora um opositor a esse tipo de construção textual. Mostra-se, 

por fim, que ele optou pelo escritor ao invés do teórico. 

Ao usar os biografemas para compor seu texto autobiográfico, Dosse (2017) 

argumenta que Barthes se mostra ao leitor não em sua totalidade, mas a partir de 

imagens que constroem uma forma movediça, que não se prende a lugares comuns, 

mas sim por uma composição polifônica livre, aberta à interpretação dos leitores. Esses, 

por sua vez, construiriam o todo barthesiano a partir das associações que elaborassem, 

tendo como base os momentos entrecortados com os quais Barthes se expõe.  

De forma mais específica, podemos observar que a trajetória de Roland 

Barthes em relação ao biografema se inicia quando ele, em Sade, Fourier e Loyola, 

destaca situações das vidas do Marquês de Sade, de Charles Fourier (1772-1837) e 

                                                 
9
 Texto-Fonte: “esos pequeños detalles que pueden por sí solos decirlo todo sobre un individuo” 

(DOSSE, 2007,p. 306). 
10

Texto-Fonte: “no lineal, hecha de una recolección de informaciones parciales y dispersas que se 
sale de los cânones habituales del género” (DOSSE, 2007, p. 307). 
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de Inácio de Loyola (1491-1556). Isso porque, nesse texto, Barthes (1990) observa 

algo em comum quanto aos três autores, ainda com certo ranço estruturalista, 

embora procurasse se afastar do estruturalismo, como antes observamos: 

 
mesma volúpia de classificação, mesma fúria em recortar (o corpo crístico, o 
corpo vitimal, a alma humana), a 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 (p. 7). 

 

Para o autor, esses escritores põem o prazer e a felicidade naquilo que fazem 

e, nesse sentido, o livro, no qual Barthes reuniu os três estudos, resulta também no 

livro dos fundadores de sistemas, os Logotetas. A língua fundada é nova, no 

entanto, entrecruzada pela natural. Assim, “o escritor maldito”, “o grande utopista” e 

“o santo jesuíta” recorrem às mesmas operações, sendo a primeira delas, o 

isolamento; a segunda, a articulação; a terceira, a ordenação; e a quarta, a 

teatralização. A primeira operação, reduzida ao verbo isolar, diz respeito ao 

isolamento espacial e das coisas consideráveis, constituindo um bom exemplo disso 

a separação do cânone. Era preciso se separar de tudo que interferisse na 

elaboração da nova língua. Para tanto, os três autores têm suas técnicas: Sade 

tranca os libertinos em lugares fechados, Fourier censura a biblioteca, decretando 

sua decadência, já para Loyola, o essencial é ter a solidão como companhia. 

Quanto à articulação, os três autores “cortam, combinam, ajustam, produzem 

continuamente regras de junção; substituem a criação pela sintaxe, pela 

composição” (BARTHES, 1990, p. 8). A terceira operação é ordenar, não basta 

apenas uma combinatória dos signos, e sim submetê-los a uma sequência erótica, 

que deve ser regida por uma regularidade e/ou organização, que é a da métrica. A 

quarta operação é teatralizar, isto é, ilimitar a linguagem. Nesse sentido, Barthes 

destaca que o Texto é um objeto de prazer e, por isso, não deve ser considerado 

meramente um objeto de análise, pois se destina ao gozo: 

 

quando o texto ‘literário’ (o livro) transmigra para dentro de nossa vida, 
quando outra escritura (a escritura do Outro) chega a escrever fragmentos 
da nossa própria cotidianidade, enfim, quando se produz uma coexistência. 
O indício do prazer do Texto é então poder-se viver com Fourier, com Sade 
(BARTHES, 1990, p. 11). 

 



21 

 

 

Quando, no entanto, Barthes fala em viver com autores, não devemos pensar 

em desempenhar nas nossas vidas o que está escrito em seus livros, Ipsis litteris, 

porém sentir, saborear os fragmentos atraentes que os textos nos oferecem. Desse 

modo, após a anunciada morte do autor, ao final dos anos de 1960, ocorre seu 

retorno sensível à pluralidade e à não linearidade da existência humana. A 

existência vivida no texto se entrelaça a uma multiplicidade de sinais, sendo que 

alguns pormenores nos fazem crer com maior veemência nele, no autor cuja morte 

era antes anunciada: 

 

o que me vem da vida de Sade não é o espetáculo, embora grandioso, de 
um homem oprimido por uma sociedade  em razão do fogo que ele carrega, 
não é grave contemplação de um destino, é, entre outras coisas, essa 
maneira provençal com que Sade chamava ‘milli’  (senhorita) Rousset, ou  
milliHenriette, ou milliLépinai, é seu regalo branco quando abordou Rose 
Keller, seus últimos jogos com a pequena roupeira de Charenton (na 
roupeira é a roupa que me encanta); o que me vem da vida de Fourier é seu 
gosto pelos ‘mirlitons’ (bolinhos parisienses com aromatizantes), sua 
simpatia tardia pelas lésbicas, sua morte entre os vasos de flores; o que me 
vem de Loyola não são as peregrinações, as visões, as macerações e as 
constituições do santo, mas somente ‘os seus belos olhos, sempre um 
pouco marejados de lágrimas (BARTHES, 1990, p. 11-12). 

 
A partir da citação de Barthes, notamos que os rastros deixados pelos 

biografados permitem captar a vida narrada. Pormenores, gestos e inflexões dos 

sujeitos narrados obtêm significações mais valiosas do que poderia revelar uma 

linearidade sempre falha no que diz respeito à totalidade dos acontecimentos. Ao 

usar esse artifício, Barthes afasta-se da tradição unívoca do gênero biográfico e 

mostra as distintas posições que os indivíduos ocupam no panorama social. A 

proposta de que o importante reside na compreensão do escritor em função de sua 

obra, e não o contrário, é repaginada pelo teórico francês no ano de 1975, ao se 

apresentar como personagem de si mesmo por meio de imagens, fragmentos, 

inflexões e com utilização da terceira pessoa gramatical, em Roland Barthes por 

Roland Barthes. É a partir dessa publicação que, segundo Figueiredo (2016), a volta 

do sujeito se completa no percurso de Barthes.  

Nas primeiras páginas desse livro, nada tradicional para a época, o autor já 

alerta: “o que direi de cada imagem será sempre imaginário” (BARTHES, 2003, p. 

13). Barthes tenta definir a si mesmo como uma câmara de ecos em relação aos 

sistemas que o cercam, ao lançar mão de biografemas que exibem e constroem 

uma personagem, vagamente parecida com o escritor. Aquele catálogo de 
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confissões capazes de enunciar a verdade de um indivíduo, que se espera de uma 

autobiografia, não aparece nesse livro de Barthes, ou seja, não é um livro 

confessional de acordo com a perspectiva tradicional de uma biografia clássica, 

 

trata de alguns assuntos como amor e sexo de maneira distanciada; em 
alguns poucos momentos podem-se sentir os afetos que o movem, seu 
sentimento de ser marginal quando diz que o natural na França é ser 
católico, casado e ter um diploma, ou seja, tudo o que ele não era 
(FIGUEIREDO, 2016, p. 55). 

 

De outro modo, conforme observa Alfredo Cordiviola (2003), a epígrafe do texto, 

desde logo identificado como ambíguo – “Tudo isto deve ser considerado como dito por 

um personagem de romance” (BARTHES, 2003, p. 11) –, anuncia a coalizão entre 

aspectos da vida mesma e do campo ficcional. Ainda que essa espécie nada 

convencional de autobiografia, talvez precursora do gênero autoficção, desmonte 

convenções do discurso (auto)biográfico, parecendo funcionar segundo uma dialética 

binária, “a contradição dos termos cede a seus olhos pela descoberta de um terceiro 

termo, que não é de síntese mas de deportação: tudo retorna, mas retorna como 

Ficção, isto é, numa outra volta da espiral” (BARTHES, 2003, p. 82). Esse deslizamento 

para fora de lugares fixos está muito presente nos teóricos pós-estruturalistas.  

O sentido da busca de Barthes pela escritura conduz o leitor, que 

ambicionava desvendar segredos, a se deparar apenas com histórias ausentes e 

dispersas. Os escritos aparecem em terceira pessoa, desmontando as convenções 

do gênero autobiográfico, como aparece, por exemplo, no trecho: “ele leu um pouco 

mais do que a pura vanguarda, mas muito menos do que um autor de grande 

cultura” (BARTHES, 2003, p. 132). Esses fragmentos são puro espetáculo, de 

acordo com Cordiviola (2003), pura ilusão retórica exibida a fim de interpelar 

permanentemente esse espetáculo, essa ilusão conhecida como literatura. A partir 

dos textos barthesianos e de marcas deixadas pelo sujeito Roland Barthes, podem-

se engendrar significações a respeito de sua vida. 

Após as primeiras apresentações quanto ao conceito do biografema, as quais 

foram delineadas, como vimos, em Sade, Fourier e Loyola e, especialmente, em 

Roland Barthes por Roland Barthes, Barthes (2004b [1978]) segue destinando sua 

atenção ao conceito de biografema na conferência intitulada: “Durante muito tempo, 

fui dormir cedo”, em que inicia um delineamento sobre a obra de Marcel Proust, 

ressaltando o quanto, na literatura figurativa (o romance é um exemplo), nos 
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identificamos, em dados momentos, com uma das personagens representadas, e 

essa projeção é a mola da literatura. Porém, em alguns momentos, quando o leitor 

(Barthes) pretende, ele mesmo escrever uma obra, além de se identificar com 

alguma personagem fictícia, identifica-se também com o autor (Proust) do livro lido. 

Assim como tem uma identificação particular com Proust, ao abordar Em 

busca do tempo perdido, enquanto uma narrativa do desejo de escrever, o teórico 

mostra o quanto Proust esteve dividido entre dois caminhos, hesitou entre dois 

termos de uma oposição: metáfora e metonímia. Essa indecisão talvez demarque 

uma preferência, pois esse apreciou e se interessou por escritores que, assim como 

ele, praticaram certa indecisão de gêneros, a exemplo de Gérard Nerval e Charles 

Baudelaire. Proust não escolhe nem um lado nem outro, o interesse reside em 

abalar a cronologia, apresentar fragmentos, sejam eles teóricos ou narrativos, que 

formem uma sequência capaz de abalar a tradicional lei da narrativa, cunhada num 

princípio lógico, culminando na "terceira forma", assim nomeada por Barthes. Nem 

ensaio nem romance, mas sim uma estrutura costurada, onde “peças, pedaços são 

submetidos a cruzamentos, arranjos, a ajustes: [...] não é um patchwork, como 

tampouco o é a Busca” (BARTHES, 2004, p. 353).  

Pontuamos, igualmente, que tanto a metáfora quanto a metonímia, em 

especial esta última, retomam a relação parte versus todo e, dessa forma, compõem 

uma rede de significações que indicam as inter-relações e os entrecruzamentos 

identitários – relações nas quais os biografemas também se apoiam. Nesse sentido, 

quanto a Proust e, no nosso caso, os desdobramentos desse estudo no tocante aos 

biografemas barthesianos, Barthes ainda chama atenção para a desorganização da 

lógica biográfica, ilusória na medida em que segue obedientemente a ordem 

matemática dos anos. Proust disporia um “eu”, em sua escritura, contudo, não se 

trataria daquele que manifestamos no cotidiano da sociedade, com hábitos, manias 

e vícios, mas de um outro, que não é o mesmo indivíduo civil, mas talvez um 

desconhecido dele mesmo. O estudioso francês afirma existir uma narrativa na 

Busca, que conta sobre o desejo de Proust escrever, e não sua vida, tomada do dia 

do nascimento, conduzida ano após ano até o momento em que decide passar toda 

aquela vivência para o papel.  

Proust narraria uma vida sim, entretanto, desorientada, entendendo que, 

escrita de tal modo, significava uma obra de arte: 
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É seu desejo de escrever: o Tempo pesa sobre esse desejo, mantém-no 
numa cronologia; ele [...] enfrenta provações, desânimos (o veredicto do Sr. 
de Norpois, o prestígio inigualável do Diário dos Goncourt), para finalmente 
triunfar, quando o Narrador, chegando à recepção de Guermantes, 
descobre o que deve escrever: o Tempo reencontrado, e da mesma feita 
assegura-se de que vai poder escrever: a Busca (entretanto, já escrita) 
(BARTHES, 2004, p. 355, grifos do autor). 

 
Assim sendo, Barthes (2004) destacou na obra/vida de Proust a temática de 

uma nova lógica, que permitiu, pelo menos nesse caso, suprimir a contradição entre 

o romance e o ensaio. O autor francês destaca duas leituras, Guerra e paz, de 

Tólstoi, e um episódio da Busca, que marcaram o seu caminho, bem como duas 

lições tiradas desses livros. Verificou primeiro “momentos de verdade”, nos quais a 

literatura coincide com uma emissão de sentimento, sendo que tal momento nada 

teria a ver com a realidade. O cerne da questão está na pulverização do todo 

romanesco, ao reconhecer que a obra desperta os sentimentos mais profundos, 

visto que, em suas palavras, comove, germina. 

Barthes também apresenta a segunda lição que extrai do contato com o 

romance: deve-se aceitar que a obra a fazer represente uma emoção. O teórico 

acredita não ter desenvolvido por completo o poder do romance, por isso, além do 

desejo de escrever, almeja ainda expressar o seu amor por aqueles a quem se ama, 

a representação de uma ordem afetiva. Assim, o modo como ele deseja o romance: 

 

é precisamente essa Forma que, delegando a personagens o discurso do 
afeto, permite dizer abertamente este afeto: aí o patético é enunciável, pois 
o Romance, sendo representação e não expressão, nunca pode ser para 
quem o escreve um discurso de má fé. Enfim e, talvez, principalmente, o 
Romance (com isso sempre quero dizer aquela Forma incerta, pouco 
canônica na medida em que não a concebo, mas apenas a rememoro ou 
desejo), visto que a sua escritura é mediata (só representa as ideias, os 
sentimentos, por intermediários), o Romance, então, não faz pressão sobre 
o outro (o leitor); a sua instância é a verdade dos afetos, não a das ideias: 
portanto, nunca é arrogante, terrorista: conforme a tipologia nietzschiana, 
ele se coloca ao lado da Arte, não do Sacerdócio (BARTHES, 2004, p. 362). 

 
A partir da experiência com a obra proustiana, em outro texto, denominado A 

preparação do romance II, Barthes (2005) conseguiu introduzir novas ideias a 

respeito da escrita de vida, “a vida escrita (no sentido forte, transformador da palavra 

‘escritura’), a biografemática” (p. 172). De acordo com o teórico, o que possibilita 

esse tipo de escrita é o princípio da divisão, da fragmentação ou até mesmo da 

pulverização do sujeito. Assim, faz todo sentido a afirmação de que um livro é um 

produto de um outro eu, diferente daquele manifestado em nossos hábitos, vícios e 
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no universo social. Esse desmonte do sujeito é considerado como o desvio, a volta 

necessária para um ajuste das escritas, dos fragmentos e dos planos de vida.  

Barthes (2005) esboça uma tipologia dos papéis destruídos pela escrita de 

vida, isto é, dos eus que continuamente escrevem: 

 
a) Persona: a pessoa civil, cotidiana, privada, que vive sem escrever. 
b) Scriptor: o escritor como imagem social, aquele de quem fala, que se 

comenta, que se classifica numa escola, num gênero, aquele dos 
manuais etc. 

c) Auctor: o eu que se coloca como fiador daquilo que escreve; pai da 
obra, assumindo sua responsabilidade; o eu que se considera, social ou 
misticamente escritor. 

d) Scribens: o eu que está na prática da escrita, que está escrevendo, que 
vive cotidianamente a escrita (BARTHES, 2005, p. 173-174). 

 
Os múltiplos eus são entrecruzados na escrita, como estudamos ao longo da 

obra do teórico francês, compreendendo também que, à “escrita de vida” 

(BARTHES, 2005, p. 174), está inerente certo valor criativo. A escrita emerge da 

parte não privada da vida, tropeça no que está fora, mantendo com ela uma relação 

alegórica. Ao seguirmos o percurso feito pelo teórico francês, ao longo de seus 

textos que contemplam o conceito de biografema, chegamos ao livro A câmara 

clara, em que Barthes (1980) retoma, amplia e problematiza essa noção, 

relacionando-a à fotografia, que se revelou como uma paixão sua: 

 

Um dia, há muito tempo, encontrei uma fotografia do irmão mais novo de 
Napoleão, Jerôme (1852). Disse então para comigo, com um espanto que, 
desde então, nunca consegui reduzir: <<Vejo os olhos que viram o 
Imperador.>> Por vezes falava desse espanto, mas, como ninguém parecia 
partilhá-lo nem sequer compreendê-lo (a vida é feita assim de pequenas 
solidões), esqueci-o. O meu interesse pela fotografia tomou um caráter mais 
cultural. Declarei que preferia a Foto ao cinema, do qual, todavia, não 
conseguia separá-la. Esta questão persistia. Sentia pela Fotografia um 
desejo <<ontológico>>: queria, a todo o custo, saber o que ela era <<em 
si>>, por que característica essencial se distinguia do conjunto das 
imagens. Tal desejo significava que, no fundo, para além das evidências 
provenientes da técnica e da utilização e apesar da sua formidável 
expansão contemporânea, eu não estava seguro de que a fotografia 
existisse, de que ela dispusesse de um <<génio>> próprio (BARTHES, 
2006, p. 16, grifos do autor). 

 

Esse desejo pela fotografia possibilita esquematizar uma comparação, 

cooperando para a compreensão dos sentidos inerentes ao biografema: 

 
Permite-me atingir um infra-saber; fornece-me uma coleção de objetos 
parciais e pode lisonjear em mim um feiticismo, porque há um <<eu>> que 
gosta de saber, que sente por ele como que um gosto apaixonado. Do 
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mesmo modo, gosto de alguns traços biográficos que, na vida de um 
escritor, me encantam tal como certas fotografias: chamei a esses traços 
<<biografemas>>; a Fotografia tem com a história a mesma relação que o 
biografema com a biografia (BARTHES, 2006, p. 51). 

  
Assim, o biografema se assemelha a um microscópio, possibilitando ver com 

maior nitidez os detalhes da vida de um sujeito, ao perseguir os pormenores, as 

tonalidades, as frestas que, de longe e sem atenção, não é possível perceber. 

Nesse sentido, ao tratar de Roland Barthes, Dosse (2007) assinala que o viés 

biografemático permite o retorno do sujeito despedaçado, disperso à escritura e, por 

vezes, à fotografia. Ao apresentar forte relação com o desaparecimento e a morte, 

liga-se a uma qualidade de arte da memória, quer dizer, a uma evocação possível 

de um outro que já não é o mesmo.  

Nesse sentido, Barthes, ao evocar seus outros eus, expõe-se não só 

linguística, como também imageticamente. De acordo com Dosse (2007), ao utilizar 

fotografias em sua autobiografia, Barthes intenciona apresentar que o eu é também 

composto por outros eus, ou seja, nas diferentes imagens corporais demonstradas, 

é como se Barthes dissesse que há corpos dentro do seu corpo e isso reflete a 

pluralidade das identidades humanas. Essa apresentação se daria por intermédio 

dos mencionados detalhes reveladores, que remetem à excentricidade dos corpos e 

gostos dos indivíduos biografados. A percepção de tal particularidade, no momento 

em que o historiador francês considera a perspectiva biografemática de Barthes, 

permite-nos contribuir para com o estabelecimento, para com a fixação e para com a 

possível disseminação do conceito de "biografema homocultural camp", cujo 

delineamento será logo apresentado. 

 
 
1.2 Biografema homocultural camp 

 
 
Em seu volumoso estudo sobre o gênero biográfico, François Dosse (2007) 

afirma que quando o indivíduo se vincula à produção de uma imagem pública e 

política, é essa figura que, acima de tudo, vai contar no momento da escrita sobre 

sua vida. Logo, a representação coletiva assume lugar de destaque, pontuando 

considerações sobre o indivíduo em suas flutuações, sejam positivas ou negativas. 

Portanto, o biógrafo se dedica a uma espécie de construção e desconstrução do 
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indivíduo, de seu ícone, rompendo com a narração clássica ao localizar a frequência 

de um gesto, mais do que uma totalidade. 

O biografema é uma das formas por intermédio das quais o modelo tradicional 

do gênero biográfico, que tinha caráter mais unitário, vem se desfazendo em nova 

composição, na qual as identidades plurais, bem como os sentidos de uma vida, 

passam a ocupar espaços de destaque. Outra modificação pode ser percebida na 

cronologia, já que em configurações biográficas canônicas, a fronteira cronológica 

deveria marcar o ritmo da narração, de modo a conduzir o leitor para uma trajetória 

que levasse do nascimento à morte. Assim, os parâmetros da biografia linear 

clássica se alteram em formato que possibilita ao biógrafo conduzir o leitor ao 

conhecimento de um destino posterior à morte do sujeito biografado. 

Leonor Arfuch (2010), a seu turno, destaca alguns atributos cotidianos 

frequentemente procurados no sujeito biografado – a bondade familiar, as rotinas, a 

felicidade e as debilidades – que farão parte de toda narrativa pessoal. Outra 

característica do modelo biográfico se encontra nos detalhes que amenizam e 

humanizam os relatos dos acontecimentos, detalhes pouco conhecidos, bastidores, 

relatos em primeira pessoa vertidos no você do interlocutor.  

A lógica de composição das narrativas biográficas também inclui vinhetas que 

nos transportam para o outro lado dos acontecimentos públicos, aquele que nos leva 

a ver pela ótica do protagonista, a compartilhar cenas, às quais atribui um efeito de 

realidade. O biografema da infância, por exemplo, é um mecanismo que torna a 

singularidade um bem comum, estabelece forte efeito de identificação e, além de 

buscar o detalhe, opera como um tipo de eterno retorno, à volta sobre um tempo 

nunca insignificante, porém iluminador. 

Sob tal viés, e com a finalidade de associar o conceito de biografema à noção 

de homocultura, podemos compreendê-la como arena de lutas simbólicas, que 

objetiva a afirmação de valores ocultados durante muito tempo pela máscara da 

normalidade. Portanto, admitir sua viabilidade conceitual exige rastrear 

primeiramente o que a identifica enquanto tal e discutir forças de expressão, 

espaços de discursos, instrumentos de reafirmação identitária, como elucida Michel 

Foucault (2004), outro pensador homossexual:  

 

a questão da cultura gay... uma cultura no sentido amplo, uma cultura que 
inventa modalidades de relações, modos de vida, tipos de valores, formas 
de troca entre indivíduos que sejam realmente novas, que não sejam 
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homogêneos nem se sobreponham às formas culturais gerais [...] uma 
cultura que só tem sentido a partir de uma experiência sexual e de um tipo 
de relações que lhe seja próprio (p. 122). 

  
A cultura guei não se restringirá simplesmente a uma escolha de 

homossexuais11 por homossexuais, mas “criará relações que podem ser, até certo 

ponto, transpostas para os heterossexuais” (FOUCAULT, 2004, p. 122). Ao propor 

esse novo direito de relação, o filósofo francês admite que pessoas não 

homossexuais poderão enriquecer suas vidas, a partir do momento em que 

modifiquem o próprio esquema de vinculações interpessoais e intersocietárias. A 

possibilidade de reconhecimento das relações homoafetivas em um campo 

institucional se efetiva por intermédio do direito relacional, o qual trata de pensar 

como um enlace entre dois indivíduos pode ser validado pela sociedade e usufruir 

dos mesmos benefícios gozados pelas pessoas heterossexuais, a saber, relações 

de casamento e parentesco.  

No que se refere, em específico, às relações entre literatura e homocultura, 

destacamos que existem muitas dúvidas no que diz respeito à autoria e ao conteúdo da 

literatura homoerótica. Não devemos afirmar que o autor homossexual produz única e 

exclusivamente uma literatura homocultural. De acordo com Silva (2009, p. 102), um 

texto literário que apresente e/ou discuta questões referentes à vida gay, por meio de 

personagens, narradores ou discursos, pode ser entendido como homocultural. O autor 

ainda lembra que diversos escritores gueis escreveram sobre outras temáticas que não 

tratavam prioritariamente da homocultura, do mesmo modo que autores heterossexuais 

também escreveram sobre os gueis e seus modos de sociabilidade.  

Pontuamos, ainda, que a literatura homoerótica pode ser vista também como um 

espaço correlato à vida cotidiana, e, assim, o texto literário pode engendrar campanhas 

e defender toda uma agenda voltada às lutas LGBTQI. Nesse sentido, no que se refere 

à luta pelos direitos gueis, Foucault (2004) alerta que esta luta não representa a etapa 

final de uma batalha. Isso significa dizer que a existência de uma lei destinada a proibir 

discriminações não elimina a possibilidade de atitudes homofóbicas e daí resulta a 

importância de se prover visibilidade aos estilos de vida homossexual, um estilo dentre 

muitos outros que podem existir e/ou existem – conforme possibilita a literatura de viés 

                                                 
11Vale ressaltar que o termo homossexual, conforme Denilson Lopes (2000), pode estigmatizar uma 
subjetividade e, se torna ainda mais perigoso, quando Foucault nos informa que a sexualidade genital 
se tornou sinônimo de nossa identidade ou do núcleo do nosso eu. O presente trabalho, porém, não 
tem na discussão dessa premissa o seu objetivo fundamental, mas busca traçar um percurso que 
passa pela sexualidade, ultrapassando o reducionismo que possa estar implicado naquele termo. 
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homocultural. Ainda que a sociedade e as instituições limitem possibilidades relacionais, 

pois um mundo rico em relações demandaria maior trabalho administrativo, o 

reconhecimento das relações coexistentes, segundo Foucault (2004), impediria o 

bloqueamento e a anulação de todos os tipos possíveis de estilos. 

Nos discursos literários, as representações da homocultura assumem 

variadas escalas de cores, assuntos e abordagens, procurando assegurar um lugar 

de discurso que, por muito tempo, lhe fora negado. No jogo viabilizado pelo 

horizonte biografemático, o autor que representa uma voz marginalizada desfaz seu 

corpo autoral para se fundir com o objeto da escritura. Nesse movimento fluídico, 

circunstâncias, contextos, pormenores, intimidades, pressões sociais e luta por 

espaço se entrelaçam, de modo que os vestígios aí dispersos de uma voz 

enunciativa contribuem para esfumar a voz autoral, pelo menos, aquela tomada 

como fonte originária incondicional e, assim, contradita por Barthes (2004a).  

A conjugação das noções de biografema e de homocultura nos possibilita dar 

continuidade à formulação (ainda inconclusa e, portanto, aberta a reconsiderações) 

de “biografema homocultural”, compreendido enquanto: 

 

lócus de estudo e representação de expressões culturais, produzidas por 
sujeitos homossexuais e/ou a seu respeito, bem como das visões e dos 
diálogos que proporcionam, a partir da ruptura com os discursos 
hegemônicos e da crítica às heteronormatividades (MITIDIERI, 2015, p. 48).  

 
No percurso conceitual do biografema homocultural, traçado no pensamento 

mais recente de André Luis Mitidieri, encontramos três textos fundamentais para o 

seu entendimento: a comunicação do XIII Congresso Internacional da ABRALIC 

(Associação Brasileira de Literatura Comparada), denominada “Biografemas 

homoculturais de Eva Perón” (MITIDIERI, 2013); o artigo “Faces Camp de Eva Perón 

para um biografema homocultural” (MITIDIERI, 2014); o capítulo do livro Literatura, 

homoerotismo e expressões homoculturais (MITIDIERI; CAMARGO, 2015) intitulado 

“Biografemas homoculturais de Eva Perón no romance Santa Evita, de Tomás Eloy 

Martínez” (MITIDIERI, 2015, p.41-75).  

No primeiro texto citado, o estudioso apresenta uma visão mais geral, ao 

articular a noção barthesiana de biografema, que privilegia os sentidos dos textos ao 

abrir mão da literatura canônica, com a homocultura, para o estabelecimento 

preliminar da noção de biografema homocultural. Nos outros dois textos, percebemos 

um avanço no entendimento de biografema homocultural quando o autor analisa de 
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forma mais detida o livro Santa Evita e, além de permitir melhor compreensão do 

conceito de biografema homocultural, ainda convoca o camp para propor a noção de 

biografema homocultural camp, numa espécie de desdobramento conceitual. 

De modo geral, podemos apresentar o biografema homocultural como, à 

moda barthesiana, pequenos detalhes colocados nos textos que ilustram muito além 

do que o seu pequeno tamanho pode indicar. Dito de outra forma, o biografema 

homocultural pode ser entendido como os detalhes, os rastros, os traços que, no 

texto, tanto evocam a figura plural de quem escreveu, quanto pode ser a daquele 

que está sendo narrado ou, ainda, de quem se inscreve literariamente no texto. 

Contudo, a diferenciação é que o biografema homocultural amplia o seu campo de 

ação, revelação e atuação ao se aproximar da homocultura. 

Nesse caso, a inter-relação vida/obra/ficção insere-se no âmbito de uma cultura 

guei e os biografemas ilustram, justamente, esses pequenos instantes luzidios nos 

textos, em cujas linhas o comportamento e o estilo guei se apresentam. Seja por meio 

de um vocabulário mais específico, pelas relações homoeróticas, pela incerteza do não-

dito, pelo desejo vacilante, pela errância de um desejo que se mostra e se esconde, 

pela exageração, pelos ícones das grandes divas do cinema, pela admiração e/ou 

deslumbre com os ícones femininos, pelo constante sentimento do estar à margem, 

pela perseguição da culpa ou, ainda, pela atração pelos brilhos, maquiagens e frisson 

dos grandes palcos, dentre outros contextos, os escritores se apropriam desses 

elementos e, dessa forma, compõem, em seus textos, o que, em consonância com 

Mitidieri (2013; 2014; 2015), identificamos como biografema homocultural.   

Nos textos mencionados de André Mitidieri encontramos, em sua análise 

quanto ao biografema homocultural e as representações em torno de Eva Perón, a 

observação de que algumas configurações assumidas pelo ícone de Evita são 

privilegiadas, a exemplo do caráter inovador das representações biográficas históricas 

e literárias de autoria homossexual sobre Eva Perón, as quais mostram as 

ambivalências do fetiche evocado pelo nome e pela face camp da atriz a se 

desempenhar nos palcos de poder. Realçamos, nesse sentido, que os dois conceitos 

anteriormente destacados, ou seja, biografema e homocultura, entram em rota de 

coalizão na tentativa de fixarmos, embora de forma provisória e sem pretensão de 

rigidez, o nosso entendimento do biografema homocultural que, na presente 

discussão, se bifurca nas modalidades camp e da mulher poderosa, como veremos. 



31 

 

 

Para o presente estudo, aliada aos conceitos de biografema e homocultura, a 

perspectiva camp, conforme enunciada por Sontag (1987), possibilita também compor 

esse universo que chamamos de biografema homocultural camp, discutido 

especialmente por Mitidieri (2014; 2015) e que aqui retomamos. Em relação ao 

biografema homocultural camp, começamos por considerar que, em língua inglesa, 

a palavra camp, como adjetivo, qualifica o homem afeminado, de maneiras afetadas. 

Em termos de performance, o camp é também o afetado, o exagerado, algo que 

transita no campo do overacting. Como verbo, to camp é alojar-se, instalar-se, mais 

ou menos da forma pelo meio da qual escritores gueis tomam para si, apropriam-se 

da sensibilidade artística camp em suas obras literárias.  

O que seria então essa sensibilidade? Susan Sontag (1987, p. 320) adjetivou-a 

como peculiar e fugidia, tendo por essência a predileção pelo inatural: pelo artifício, pelo 

exagero e por aquilo que está marginalizado. Camp, de acordo com a teórica, é 

também um tipo de esteticismo, uma maneira de ver o mundo que, contudo, não se 

restringe apenas à beleza, mas também ao grau de artifício e estilização. Para entender 

esse tipo de afetação, é preciso livrar-se de uma perspectiva reducionista, que 

impossibilitaria conceber a existência de várias visões camp. Revestida de pluralidade, 

a estética em questão é interpretada ainda como uma qualidade, a qual pode ser 

encontrada nos objetos e nos comportamentos dos indivíduos. Assim, perceber o camp 

por intermédio dessa perspectiva possibilita o entendimento de que ser é representar 

um papel, numa extensão metafórica, teatralizar a vida.  

A arte camp é com frequência “uma arte decorativa que enfatiza a textura, a 

superfície sensual e o estilo em detrimento do conteúdo” (SONTAG, 1987, p. 321). 

Ao realçar o estilo, deixa-se o conteúdo de lado ou pelo menos tenta neutralizá-lo, 

conferindo, assim, à sensibilidade camp um caráter descompromissado, de tal modo 

que grande parte dos seus bens simbólicos se constitui, por exemplo, de vestuário, 

mobília e elementos de decoração visual. Destronar o sério equivale à espinha 

dorsal da sensibilidade camp, visto que a questão fundamental consiste numa nova 

relação com o sério, ou seja, “pode-se ser sério a respeito do frívolo, e frívolo a 

respeito do sério” (SONTAG, 1987, p. 332). Assim, o termo age como um solvente 

da moralidade, ao neutralizar sua indignação e também ao promover a jocosidade.  

O gosto camp não significa necessariamente o gosto homossexual, mas não há 

como negar que exista entre ambos uma afinidade e uma imbricação peculiar, relação 

talvez explicada pelo fato de os homossexuais terem sido sua vanguarda. Pensar a vida 
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como uma metaforização do teatro se encaixa perfeitamente à justificativa e à projeção 

de determinado aspecto da situação dos homossexuais (Cf. SONTAG, 1987). Isto é, 

trata-se de um viés que passa pela questão da sexualidade e vai “além da composição 

de uma subcultura, constituindo-se mesmo num imaginário ou regime de imagens 

relevante na contemporaneidade” (LOPES, 2000, p. 149-151).  

A sensibilidade camp é vista como uma forma de prazer, de apreciação, e 

mesmo de permissão, visto que o seu objetivo não consiste em julgar, sentenciar, 

impor ou ainda reprimir. Partindo dessa compreensão teórica, e como antes 

anunciamos, analisaremos a incidência do biografema homocultural camp nas 

miradas que a personagem guei Julio Alcaraz lança sobre a protagonista do 

romance Santa Evita (MARTÍNEZ, 1996). Neste momento da dissertação, optamos 

por privilegiar os aportes teóricos da Susan Sontag, por entender que foi uma das 

primeiras considerações sobre o camp a ganhar disseminação mais ampla.  

No quarto capítulo do presente trabalho, entretanto, quando retomarmos a 

noção de biografema homocultural camp, abordaremos outras fontes teóricas que 

problematizam o camp, dando-lhe um tom mais politizado. Por enquanto, começamos 

por tentar definir a noção de biografema homocultural camp como aquele pormenor 

narrativo sobre determinada personalidade ou personagem que seja capaz de revelar 

sua inserção na homocultura ou algum traço dessa cultura, manifesto por intermédio 

de dispositivos, gestuais, performances afetados, exagerados, em suma, camp. Tanto 

lá como aqui, temos em mente as considerações de Dosse (2007) sobre as várias 

formas de escrita biográfica, cujo alvo sempre se direciona para as vidas que vão 

mais além, mesmo após a morte. Essa existência póstuma se torna intensa no que diz 

respeito aos processos de cristalização de heróis que constituem a identidade 

nacional, como ocorre com Eva Perón. 

 

 

1.3 Eva Perón para além dos mitos 

 

 

Quem foi María Eva Duarte de Perón? Há na interrogativa uma armadilha 

iminente: a ilusão de possuí-la por inteiro, tocar uma de suas faces e se sentir 

contemplado pelo todo. Sempre que evocada, predicada e representada, a imagem 

da primeira dama do peronismo entrega as concepções de poder, política, posição 
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feminina, desejo e prazer de quem as elabora. Capturá-la, nesse sentido, resulta 

num intento frustrado: apenas enquadramos a imagem que queremos fazer dela. O 

questionamento apresentado no início deste parágrafo provavelmente permanecerá 

sem resposta, não pretendemos definir numa totalidade quem foi Evita, apenas 

algumas de suas faces, maquiadas ou demaquiladas por escritores gueis ou 

personagens homossexuais, como ocorre com Julio Alcaraz, de Martínez. 

Ao discutir a construção do mito de Eva no ensaio “La Mujer Maravilla ha sido 

argentina y su verdadero nombre es Evita”, presente no livro Evita: mitos y 

representaciones, Marysa Navarro (2002) atesta esse fenômeno de transformação: 

“Evita é um exemplo discutível de como uma pessoa pode se transformar em mito, e 

é também um exemplo do poder que teve e segue tendo sua mitologia” (p. 19, 

tradução nossa)12. Assim sendo, a distinção daquilo que é ou não verídico escapa 

para uma zona de contornos indiscerníveis, possibilitando que até o mais anedótico 

seja tomado “verdade” dos fatos. 

Há movimento na constituição do mito de Evita, como se as projeções 

imagéticas compusessem um estrato permeável e sensível às ondulações do tempo, 

formando uma complexa mitologia “que adquiriu novas configurações [...] e continua 

viva até hoje” (NAVARRO, 2002, p.22, tradução nossa)13. Pela natureza desse 

processo, quando a primeira dama do peronismo é “transformada em um ícone 

fascinante, atua como disparador de imaginários e gera identificações contraditórias” 

(SÁNCHEZ, 2002, p.54, tradução nossa)14. 

De santa a puta, as representações se movimentam de um extremo ao outro, 

produzindo as mais diversas significações na literatura, no cinema e no teatro. A 

respeito da literatura, Sánchez (2002), no texto “Evita: cuerpo político/ imagen 

pública”, verifica que “a literatura argentina vem desde muitos anos tratando de 

capturar essa mulher, rodeando-a, escrevendo-a e reescrevendo-a em um jogo de 

contatos e ocultamentos com a história” (p. 43, tradução nossa)15. 

                                                 
12Texto-fonte: “Evita es un ejemplo discutible de cómo una persona puede transformarse en mito, y es 
también un ejemplo del poder que ha tenido y sigue teniendo su mitología” (NAVARRO, 2002, p. 19). 
13

 Texto-fonte: “que ha adquirido nuevas configuraciones a través del tiempo y continúa viva hasta 
hoy” (NAVARRO, 2002, p.22).  
14

 Texto-fonte: “Transformada en ícono fascinante, actúa como disparador de imaginários y genera 
identificaciones contracditorias” (SÁNCHEZ, 2002, p.54).  
15

Texto-fonte: “la literatura argentina viene desde hace años tratando de atrapar a esa mujer, 
rodeándola, escribiéndola y reescribiéndola en un juego de contactos y escamoteos con la historia” 
(NAVARRO, 2002, p. 43). 
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O mito peronista engendra-se num louvor incandescente a Eva e acaba lhe 

conferindo o status de santa. Nessa trama de imagens, verificamos a importância da 

imprensa peronista na composição verdadeiramente hagiográfica da “Mãe dos pobres”. 

São relatos cheios de romantismo, pintados à maneira de melhor ressaltarem a mulher 

de muitos atributos marcantes que, em todos os campos nos quais atuou, serviu de 

exemplo e, assim, teve a sua imagem modelada no intuito de que fosse santificada: 

“Uma e outra vez é a esposa, amante, abnegada, perfeita, sem igual, e 

simultaneamente, a quintessência do maternal, pois é a mãe exemplar que se sacrifica 

e se consome pelas crianças e anciãos, pelos mais desvalidos e os mais pobres” 

(NAVARRO, 2002, p.16, tradução nossa)16. 

Verdadeira mártir da nação, para uma parte do povo argentino, a santa morre 

pela pátria e infunde um sentimento de doação maior do que a própria vida. Alvo de 

constantes ataques por parte dos inimigos, ela traduz o signo da resistência, não 

deixa de lutar nem no leito de morte: Eva é canonizada em vida. Junto à sacralidade 

dessas representações, somam-se títulos necessários para corroborarem a 

grandiosidade de seus atos:  

 

[...] é a Dama da Esperança, A Protetora dos Descamisados, [...] títulos 
outorgados pela imprensa peronista, mas que ela não rejeitava e, até o final 
da sua vida, A Chefa Espiritual da Nação, título outorgado pelo Congresso, 
e a ‘Fada Bondosa’. Era o símbolo paradigmático, mais trágico e mais puro, 
de todo o bem que havia no peronismo, uma verdadeira santa, Santa Evita 
(NAVARRO, 2002, p.16, tradução nossa)

17
. 

 

Com o declínio do peronismo, entretanto, a imagem da santa é alvo de 

efusivos ataques iconoclastas, constrói-se uma mitologia obscura de Evita, operando 

com signos antitéticos que refutavam o sagrado de sua projeção positiva. Assim 

sendo, Eva encarna o arquétipo homônimo da narrativa bíblica: mulher pérfida que 

seduz o homem e o leva à perdição. No lugar de mãe fiel, esposa dedicada e “fada 

bondosa”, ela será uma madrasta promíscua, alpinista social e tirana voluntariosa.  

                                                 
16

Texto-fonte: “Una y otra vez es la esposa, amante, abnegada, perfecta, sin par, y simultáneamente, 
la quintaesencia de lo material, pues es la madre ejemplar que se desvive, se sacrifica y se consume 
por los niños y los ancianos, por los más desvalidos y los más pobres” (NAVARRO, 2002, p. 16). 
17

Texto-fonte: “Es la Dama de la Esperanza, La Abanderada de los Descamisados, […] títulos 
otorgados por la prensa peronista, pero que ella no rechazaba y, hacia el final de su vida, La Jefa 
Espiritual de la Nación, título otorgado por el Congreso, y el ‘Hada Buena’. Era el símbolo 
paradigmático, más trágico y más puro, de todo lo bueno que había en el peronismo, una verdadera 
santa, Santa Evita” (NAVARRO, 2002, p. 16). 
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As narrativas desse tipo de natureza comungam de uma mesma matriz 

imagética, ao considerarem Evita como uma 

 

atriz menor, sem talento, uma ‘figurante’ incapaz de falar sem erros, uma 
mulherzinha oportunista que conheceu muitos homens aos quais havia 
usado com êxito para ascender em sua carreira. A mulher que surge destes 
relatos é uma verdadeira harpia, consumida pelo ressentimento e a 
ambição. Hipócrita, pois lhe interessavam excessivamente os vestidos e as 
joias, ela era o poder detrás do trono no governo peronista. Vulgar, astuta, 
vingativa e implacável, era a serpente venenosa, o símbolo mais puro de 
todo o mal que havia no peronismo (NAVARRO, 2002, p.19, tradução 
nossa).

18
 

 

Duas obras merecem destaque na elaboração do mito obscuro de Eva Perón: 

Bloody Precedent, de Fleur Cowles e La mujer del látigo: Eva Perón, escrita por 

Mary Main, sob o pseudônimo de Maria Flores. Ambas são fundamentais pela 

disseminação da outra face de Evita no início da década de 1950 (NAVARRO, 

2002). A primeira realiza uma leitura do par Eva e Perón, comparando-os com as 

figuras de Juan Manuel de Rosas e sua esposa Encarnación Ezcurra, pois são tidos 

como símbolo da barbárie argentina, ou, dito de outra forma, considera-se Juan 

Manuel de Rosas como o primeiro tirano argentino e Perón como o segundo; quanto 

a Eva, associavam-na com Encarnación Ezcurra porque supostamente partilhavam 

da mesma impiedade quando destroçavam seus inimigos.  

Em relação a La mujer del látigo: Eva Perón, Mary Main recompila todos os 

clichês do antiperonismo acerca da “Dama do chicote” e elabora um roteiro 

previsível que irá determinar a tônica das narrativas posteriores:  

 

Todos oferecem, com diferentes distinções, a mesma informação sobre 
Evita, com detalhes similares e recalcando os mesmos acontecimentos: sua 
origem social, seu translado a Buenos Aires, sua falta de educação, sua 
dura vida de atriz sem sucesso, seus supostos amantes, sua união com 
Perón, sua viagem à Europa, seu trabalho social, sua morte e seu enterro 
(NAVARRO, 2002, p.19, tradução nossa).

19
 

 

                                                 
18

Texto-fonte: “actriz menor, sin talento, ‘una partiquina’ incapaz de hablar sin errores, una mujerzuela 
trepadora que había conocido muchos hombres a los que había usado con éxito para ascender su 
carrera. La mujer que surge de estos relatos es una verdadera arpía, consumida por el resentimiento 
y la ambición. Hipócrita, pues les interesaban sobremanera los vestidos y las joyas, ella era el poder 
detrás del trono en el gobierno peronista. Vulgar, astuta, vengativa e implacable, era la serpiente 
venenosa, el símbolo más puro de todo lo malo que había en el peronismo” (NAVARRO, 2002, p. 19). 
19

Texto-fonte: “Todas ofrecen, a grandes rasgos, la misma información sobre Evita, con detalles 
similares y recalcando los mismos acontecimientos: su origen social, su traslado a Buenos Aires, su 
falta de educación, su dura vida de actriz sin mayor éxito, sus supuestos amantes, su unión con 
Perón, su viaje a Europa, su trabajo social, su muerte y su entierro” (NAVARRO. 2002, p. 19). 
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Ambos os relatos, assim como os demais elaborados a partir do mito 

antiperonista, esvaziam Eva Perón de sua atuação política. Há uma inversão dos 

domínios públicos e privados de sua vida, que justifica o alcance de seu poder pela 

fraqueza e covardia de Perón. Nesse sentido, o anedótico e o melodramático 

produzem imagens que afastam Evita dos palcos do poder, pois a concebem num 

jogo de reiterações de chavões.  

Além das posições antitéticas geradas pelo mito peronista e antiperonista, 

aparece no rol de representações sobre Eva uma abordagem que a enquadra em 

postura mais humanizadora, revelando o ser escondido sob o mito, como para dar 

“nova” versão para os fatos. Sobre esse aspecto, Navarro (2002) aponta que só a partir 

da década de 1960, com obras como Eva Perón: aventurera o militante?, de Juan José 

Sebreli, e La vida de Eva Perón. Tomo I. Testimonios para su historia, de Otelo Borroni 

e Roberto Vacca, é possível encontrar relatos “que ofereciam uma aproximação dela 

sem a paixão da antinomia que ainda fendia o país” (p. 15, tradução nossa)20. 

No tocante a esse processo de desmitificação, Sánchez (2002) sinaliza para a 

presença de desejos implícitos:  

 

Esse desejo de abarcá-la, de apreendê-la é o que faz os textos 
redundantes; a repetição das mesmas cenas como se nunca houvessem 
sido contadas, traduz - trai – uma necessidade de possessão na qual todos 
caem. Contar tudo, reiterar até o esgotamento garante possuí-la, despojá-la 
da distância do mito. Mas isto não faz mais do que reforçar esse gesto 
repetitivo que é sua mais segura garantia (p. 61, tradução nossa)

21
. 

 

O desejo de possessão também articula relações fetichistas com o cadáver 

de Evita e, nesse sentido, Sánchez (2002, p. 62) sinaliza que 

 
O afã biográfico e a busca por credibilidade histórica traduzem o desejo de 
domesticar e, por fim, despolitizar uma figura que parece não deixar-se 
aprisionar. O ato de aproximar-se dela, de seu corpo, pretende reduzi-lo a 
um espaço reconhecido e tranquilizador, deslocar e erotizar o vínculo. 
Entretanto, o acesso à verdade, aos acontecimentos tal como foram e a 
ilusão de possessão, encontram-se frustrados (tradução nossa)

22
. 

                                                 
20

 Texto-fonte: “ofrecían un enfoque nuevo sobre Evita y un acercamiento a ella sin la pasión de la 
antinomia que todavía desgarraba al país” (NAVARRO, 2002, p. 15). 

21
 Texto-fonte: “Ese anhelo de abarcarla, de aprehenderla es lo que hace a los textos redundantes; la 

repetición de las mismas escenas como si no hubieran sido nunca contadas, traduce – traiciona – una 
necesidad de posesión en la que todos caen. Contarlo todo, reiterarlo hasta el agotamiento garantiza 
poseerla, despojarla de la lejanía propia del mito. Pero éste no hace más que reforzarse en ese gesto 
repetitivo que es su más segura garantía” (SÁNCHEZ, 2002, p. 61). 
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Ao fim desse primeiro capítulo, retomamos a noção de biografema barthesiano 

e aliamos à concepção defendida por Mitidieri (2013; 2014; 2015), bem como à do 

camp (SONTAG,1987), a fim de pontuarmos que as diversas faces de Evita aqui 

apresentadas vão compor a pluralidade de sua identidade e, nesse contexto, essa 

biografia multifacetada que se apresenta vai de encontro à linearidade clássica da 

biografia tradicional. Mais ainda, ao pensarmos no modo como os autores gueis e os 

personagens homossexuais recriam a dama do Peronismo em suas múltiplas facetas, 

observamos que há uma inter-relação entre a vida de Evita e a dos seus “biógrafos”, 

sejam eles autores homossexuais ou não. 

Observamos, nesse sentido, que, por meio da ficcionalidade narrativa, tanto 

autores quanto personagens recriam Evita e a si mesmos através desses pequenos 

detalhes, os quais luzem, para além de uma cultura política, também a força imagética 

da dama argentina e, para além disso, o modo como a vida deles se reapresenta por 

meio das reconstruções apresentadas de Evita. Aqui e alhures, em meio aos textos, 

essa Evita que vai de Santa a Prostituta, de atriz inferior a grande diva, de humana a 

impiedosa, recria e apresenta nos textos características plurais também da homocultura 

e, consequentemente, possibilitam observar as possíveis inter-relações entre biógrafos 

e biografada, nesse constante espaço de entrecruzamentos que é a narrativa literária.  

Destacamos, ainda, que na literatura argentina, não apenas a Evita “viva” é 

representada, mas que também aparecem narrativas as quais se apropriam do 

corpo morto de Evita para exumá-lo sob várias perspectivas. Dentre elas, os contos 

“El simulacro” e “Esa mujer”, dos respectivos autores Jorge Luis Borges (1960) e 

Rodolfo Walsh (2002); o drama Eva Perón, de Raúl Natalio Roque Damonte Botana 

(Copi) (2007) e a coletânea de narrativas Evita vive, de Néstor Perlongher (2001) 

constituem uma tradição necrofílica ao tematizarem a doença, a morte e o 

desaparecimento do corpo da primeira dama do peronismo. 

 Esse cadáver estabelece espaços de tensões e disputas: sua ausência ou 

sua presença referenciam a mulher que exerceu uma posição de poder ocupada 

tradicionalmente pelo masculino. Elaboram-se estratégias para turvar o aspecto 

político do discurso mitológico sobre Evita, como tentaremos indicar em nossa leitura 

                                                                                                                                                         
22

 Texto-fonte: “El afán biográfico y la búsqueda de credibilidade histórica traducen el deseo de 
domesticar y, por ende, despolitizar a uma figura que parece no dejarse asir. El acercamiento a ella, a 
su cuerpo, pretende reducirlo a un espacio reconocido y  tranquilizador, desplazar y erotizar el 
vínculo. Pero el acceso a la verdad, a los hechos tal cual fueron y la ilusión de posesión quedan 
frustrados” (SÁNCHEZ, 2002, p. 62). 
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da personagem biográfico-ficcional construída por Tomás Eloy Martínez (1996), da 

personagem biográfica constante no livro de memórias e na biografia sobre a dama 

peronista, produzidos por Paco Jaumandreu (1981; 1981), bem como da 

personagem ficcional elaborada por Néstor Perlongher (2001, p. 23-28). 
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2 BIOGRAFEMA HOMOCULTURAL CAMP EM SANTA EVITA 

 

 

2.1 Eva Perón na mira do seu coiffeur 

 

 

Eva María Ibarguren, nome de nascimento; Eva María Duarte, segundo 

apresentada pela mãe e nome constante na certidão adulterada para que, retirados 

os signos da bastardia, pudesse casar com o general Juan Domingo Perón; Eva 

Duarte, em suas atuações como atriz; María Eva Duarte de Perón, após o 

casamento; Eva Perón, ao retornar de viagem pela Europa, como emissária do 

peronismo. Simplesmente Evita, para os “descamisados”, ou seja, para os 

despossuídos da Argentina dos anos 1940/1950. 

Uma mulher e mil versões de seu corpo. Uma santa para seus adoradores, 

uma demônia para os que a temiam, uma puta para quem a menosprezava, uma 

dominadora para os fetichistas, um nobre cadáver para os necrófilos, uma diva para 

os que a glamourizavam. Eva Perón encarna a lendária frase dita às vésperas de 

sua morte: “Voltarei e serei milhões”. Apócrifa ou não, a assertiva poderia ser a 

epígrafe introdutória de todo o universo mitológico construído em torno da 

personalidade histórica narrada de diversas formas e abordada sob distintas 

perspectivas, como tivemos a oportunidade de constatar na primeira seção deste 

trabalho dissertativo. 

Já no presente capítulo, nossa proposta consiste em analisar a protagonista 

biográfica – Eva Perón – e a personagem guei Julio Alcaraz, segundo representadas 

no romance Santa Evita (MARTÍNEZ, 1996), especialmente, a partir da noção de 

“biografema homocultural” (MITIDIERI, 2013; 2014; 2015), que toma de empréstimo 

e suplementa o conceito de “biografema”, desenvolvido pelo teórico homossexual 

Roland Barthes, conforme vimos anteriormente. A perspectiva analítica em destaque 

nos permitirá estudar a narrativa romanesca de forma a destacar o entrelace de 

Evita a figuras, sensibilidades e temas valiosos para os sujeitos homossexuais. 

Autor do corpus ora destacado, o escritor e jornalista argentino Tomás Eloy 

Martínez, nascido em 1934, na cidade de Tucumán, e falecido em Buenos Aires, no 

ano de 2010, despertou o interesse da crítica contemporânea com suas obras 

literárias de cunho histórico e biográfico. Em seus textos, jornalísticos e literários, é 
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possível perceber temáticas voltadas para a trajetória da sociedade argentina, como 

Las memorias del general (1996) e La novela de Perón (1985). Em Santa Evita, 

romance que se constitui em um dos nossos objetos de análise, Martínez dirige 

olhares biográficos à protagonista, ainda que por meio da ficção, e também 

contempla fatos que ocorrem após a morte dela.  

Em sua narrativa, o autor contempla a trajetória da heroína, desde os difíceis 

tempos, numa trajetória coincidente com narrativas biográficas,23 como as de 

Marysa Navarro (1997; 2002) e Alicia Dujvone Ortiz (1997), dentre outras, cujos 

acontecimentos e aspectos principais começam pela quinta filha de Juana Ibarguren 

e Juan Duarte, nascida no dia 7 de maio de 1919 em Los Toldos, província de 

Buenos Aires. Nesse local, ela vivia com a família desde os primeiros anos de vida, 

até chegar à morte do pai em 1926. Mesmo casado, esse proprietário de terras 

mantinha relação estável com dona Juana, da qual resultaram cinco filhos, mas ele 

seguia vivendo com a esposa e os descendentes do casamento oficial, situação que 

caracterizava aquela família como bastarda. Passado algum tempo, os Ibarguren 

Duarte mudaram-se para Junín, cidade maior do que Los Toldos, mas que não 

deixava de ser pequena, um pueblo, onde Eva María se interessava pelos holofotes, 

iniciando precariamente a carreira de atriz com declamações públicas de poemas.  

Na tentativa de concretizar o objetivo de ser atriz, Eva Duarte foi morar em 

Buenos Aires, capital argentina. Durante a carreira artística, de “sofrência”24 no 

teatro e mediocridade no cinema, passou a ganhar certo destaque por interpretar, na 

rádio Belgrano de Buenos Aires, papéis das “grandes heroínas da história”, como 

Catarina de Aragão, Isadora Duncan e Madame Chiang Kai-Shek. Anos mais tarde, 

desempenharia o papel mais importante de sua vida nos palcos do poder e acumula 

títulos honorários como Defensora dos Humildes, Dama da Esperança, Chefe 

                                                 
23

Em sua dissertação de mestrado, intitulada Um corpus decomposto: biografia e metaficção 
biográfica em Santa Evita, de Tomás Eloy Martínez, André Luis Mitidieri (1998) destaca a narrativa 
biográfica sobre Eva Perón, contida nesse romance. O autor salienta as coincidências e as 
divergências entre a ficção biográfica de Martínez e uma série de biografias acerca da mesma figura 
histórica. 
24

Sofrência é um neologismo da língua portuguesa, formado a partir da junção das palavras 
"sofrimento" e "carência", e possui um significado similar ao da expressão popular "dor de cotovelo". 
A "sofrência" pode ser entendida como um estado de espírito, quando alguém se sente desiludido e 
triste, seja por causa de um amor não correspondido, uma decepção amorosa, traição etc. Este termo 
ganhou notoriedade nacional graças ao cantor baiano Pablo, mais conhecido como "O Rei do 
Arrocha". Não demorou muito para que as canções feitas pelo artista fossem associadas à 
"sofrência", surgindo assim um novo gênero musical no Brasil, que mistura o ritmo do sertanejo, do 
arrocha e da música brega. O universo da "sofrência" fala sobre as decepções afetivas ou ciúmes 
exagerados de amores não correspondidos, como os vários affairs de Eva Duarte quando tentava 
ingressar no meio artístico. 
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Espiritual e Vice-Presidenta Honorária da Nação, imortalizando-se como a eterna 

primeira-dama argentina. 

Quando representava a Secretaria Nacional do Trabalho e Previsão em 

festival realizado por artistas argentinos no estádio Luna Park de Buenos Aires, em 

prol das vítimas do terremoto que atingiu a cidade de San Juan, Juan Domingo 

Perón se encontrou pela primeira vez com Eva Duarte. A partir daí, o então coronel 

e a jovem atriz começaram uma relação que os conduziu à convivência, ao 

matrimônio e à parceria política. Em 1947, um ano após a eleição do marido para 

presidente da Argentina, Eva Perón viajou pela Europa, em missão que ficaria 

conhecida como “A travessia do Arco-Íris”, entrando em contato com pessoas de 

distintos campos de atuação, a fim de manter boas relações com parceiros 

comerciais e políticos da Argentina. 

Ao retornar, Evita seguia com suas atividades sociais, tornando-se uma das 

principais responsáveis por defender direitos políticos das mulheres, através de 

campanhas públicas. Para ampliar o trabalho em defesa dos descamisados 

argentinos, construiu a Fundación de Ayuda Social María Eva Duarte de Perón, por 

meio da qual colocou em prática programas para auxiliar na construção de casas, 

escolas, hospitais, bem como na busca por emprego.  

A parceria política entre o agora General Perón e sua mulher ultrapassava os 

limites do casamento e das atividades desempenhadas como primeira-dama. O 

carisma da “companheira Evita” entre a massa argentina resultaria em sua indicação 

ao cargo de vice-presidenta. No dia 22 de agosto de 1951, no Cabildo Abierto del 

Justicialismo, uma multidão se concentrou na Avenida 9 de Julio, em Buenos Aires, 

para lançar nacionalmente Perón à presidência, pela segunda vez, e Evita à vice-

presidência, popularizando assim a legenda “Perón-Perón, a fórmula da pátria”. A 

“Defensora dos Humildes” tentou renunciar à deferência, contudo, por pressão dos 

populares ali presentes, aceitou pensar na possibilidade de assumir a candidatura. 

Poucos dias depois, anunciava em cadeia nacional sua decisão irrevogável de 

renúncia, o que ocorreu devido à pressão de setores das Forças Armadas e à 

descoberta de um câncer no útero.  

Mais ou menos no final de 1951, Evita foi operada e, durante a internação, ela 

votou pela primeira e única vez. Apesar de ter recebido alta e ter voltado para a 

residência presidencial, e para suas atividades sociais, a doença avançava no corpo. 

No dia 4 de junho de 1952, em sua última aparição pública, já bastante debilitada, 
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acompanhou Perón no ato de anunciação do segundo mandato. Porém, aos 33 

anos, em 26 de julho de 1952, a “Chefa Espiritual da Nação” morreria na residência 

presidencial de Olivos, na grande Buenos Aires. 

Um fato marcante nesse conjunto é o momento em que o médico espanhol 

Pedro Ara foi contratado, por Perón, para embalsamar o corpo da primeira-dama. 

Como acontece com personalidades ilustres para determinadas comunidades, o 

velório de Evita se converteu numa cerimônia de comoção popular por longos dias. 

Depois, o corpo seguiu para tratamento na sede da Confederación General del 

Trabajo(CGT), com vistas a uma futura exposição pública, não menos espetacular. 

Durante três anos, o doutor Ara cuidava pessoalmente do cadáver, anotando em 

minúcias cada detalhe e/ou qualquer mudança que nele viesse a ocorrer.  

Ainda conforme a narrativa, em 1955, após a deposição do general Perón do 

cargo de presidente da República, os militares tomaram o poder e se apoderaram do 

corpo. Evita era estimada por considerável parcela do povo argentino, assim, os 

militares não podiam deixar que ela continuasse “viva”. Concomitantemente, o fato 

de não ter sido enterrada criou o mito de que voltaria “e seria milhões”. Nas 

tentativas frustradas de enterrar ou queimar o corpo da protagonista, o Coronel 

Moori Koenig, responsável por sua guarda, teve de enfrentar várias situações 

insólitas, dentre as quais, destacamos a frequente aparição de velas e flores nas 

proximidades dos locais onde o cadáver estivesse. 

Martínez permite discutir os limites imprecisos entre os gêneros das memórias 

e da biografia em suas relações com a história. O autor considera os traços 

nacionais da sociedade das décadas de 1930 a 1950 na Argentina e os complexos 

processos sociais desenrolados durante o período militar dos anos 1960 e 1970. Por 

meio da narrativa, conduz o leitor ao contato com uma história política marcada pela 

violência e pelos confrontos ideológicos, possibilitando-nos contribuir, ao 

analisarmos seu romance Santa Evita (1996), para visibilizar questões relativas às 

sexualidades desviantes em relação à heteronorma, sem perder de vista as políticas 

e sensibilidades aí implicadas.  

Eva Perón possuiu uma significativa complexidade, que se estende até os 

dias atuais e a qualquer âmbito, seja nos papéis de filha, atriz, esposa, primeira-

dama, militante política, benfeitora social, ex-primeira-dama, arrivista, alpinista 

social, ressentida ou símbolo nacional, segundo as diferentes abordagens que 

recebe. A utilização de pormenores a seu respeito faz com que o leitor construa e/ou 



43 

 

 

(re)construa sua visão sobre a pessoa biografada por diversos meiose em uma 

infinidade de obras, abrindo caminho às múltiplas interpretações acerca da 

individualidade do ser, bem como de sua relação com a sociedade, das quais não se 

exclui a representação e a significância que obtém junto a sujeitos homoeróticos. 

Na narrativa romanesca, e também biográfica, de Martínez, procuramos 

dissecar o sujeito narrado, valendo-nos de uma forma de escrita biográfica 

contemporânea, ao trazer à tona alguns biografemas homoculturais, através dos 

quais a figura de Eva Perón se insere e permanece na memória da homocultura. 

Nesse caso, importa notar o destaque oferecido à representação do sujeito 

homossexual Pedro Alcaraz, como visto, transformado na personagem Julio Alcaraz, 

com a qual o autor compartilha sua abordagem biografemática de Eva nos limites da 

homocultura. 

Alcaraz, muito mais do que um simples cabeleireiro, tornou-se amigo, 

confidente, fiel escudeiro, uma sombra de Evita Perón; cuidadosamente colocava 

em prática as ideias de penteados sugeridos, conferindo-lhes certo toque pessoal. 

Ele esteve presente em vários momentos da carreira política de Eva, acompanhou-a 

numa viagem a Paris, penteou-a para discursar em praça pública, quando precisou 

inaugurar escolas e hospitais. A imagem seguinte mostra justamente um dos 

momentos em que o hairstylist trabalha no cabelo de Eva Perón. 

 

Figura 02 – Eva e Alcaraz. 

 
Fonte: < http://gayegos.com.br/wp-content/uploads/2013/06/13-e1370365443395.png> Acesso em fev. 2016. 

http://gayegos/
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Nesse momento, recordamos as contribuições de Barthes (2003), 

apresentadas na sua autobiografia nada convencional – Roland Barthes por Roland 

Barthes –, em que une aspectos da vida mesma com elementos da ficção. Desse 

modo, a personagem da obra literária Santa Evita (MARTÍNEZ, 1996), inspirada no 

cabeleireiro, amigo e confidente da ex-primeira-dama argentina, teria conhecido a 

então atriz Eva Duarte durante as filmagens de La carga de los valientes. Por 

intermédio da voz do narrador do romance, somos informados de que:  

 

Evita exibia um penteado rebuscado, com uma orla de caracóis escuros que 
exagerava seus traços e uma tiara de redondos pega-rapazes sobre a testa. 
Veio interrompê-lo quando esquentava uns ferros de frisar rescaldo do 
fogão e, ignorando seu desprezo, mostrou-lhe umas fotografias do filme 
Vitória Amarga. ‘Queria que me penteasse assim, Julito, como a Bette 
Davis’, implorou ela. ‘Ficaria melhor um pouco mais crespa, o senhor não 
acha? (MARTÍNEZ, 1996, p. 71). 

 

Alcaraz “[...] Perdeu uma hora e meia da sua valiosa manhã transformando-a, 

não na Bette Davis de Vitória amarga, mas na Olívia de Havillanda de E o vento 

levou” (MARTÍNEZ, 1996, p. 71), premiada atriz britânico-americana, radicada na 

França. Trata-se de uma das mais respeitáveis estrelas da chamada Era de Ouro de 

Hollywood, contemplada em mais de uma ocasião com o Oscar de melhor atriz. A 

relevância do cabeleireiro reside no fato de ter penteado Evita de maneira 

semelhante às atrizes hollywoodianas, responsabilizando-se pela associação da 

imagem dela às grandes divas do cinema, bem como a outras personalidades 

históricas e, de certo modo, também pela abrangência que seu estilo apresentou, 

alcançando desde as jovens argentinas mais humildes a personalidades atuais, 

como Madonna, no filme intitulado Evita (1996), por sua vez, baseado no roteiro do 

musical Evita, de Andrew Lloyd Webber e Tim Rice.  

Essa massiva reprodução do cabelo, das roupas e do comportamento de 

Evita, como um traço camp, tão presente nos exageros de muitos ícones, 

especialmente, no culto a certas cantoras e seus fãs (Cf. LOPES, 2002), auxilia a 

conformar nossa ideia de biografema homocultural camp. Inserida na homocultura, 

através da construção imagética elaborada por seu cabeleireiro guei, a personagem 

nela permanece até ser reapropriada por escritores e artistas homossexuais e, 

ainda, por Madonna, um ícone guei por excelência. 

Como um biografema homocultural camp, o penteado trazido na figura que 

segue ultrapassou os limites da moda, produzido e reproduzido diversas vezes, 
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passaria a ser conhecido amplamente, tornando-se uma das marcas registradas de 

Evita. A primeira vez em que o famoso coque duplo foi realizado, para atender à 

pressa habitual da primeira-dama, Julio Alcaraz teve de improvisar. Os cabelos dela 

já estavam mais claros do que sua cor natural, como resultado de procedimento 

também aconselhado e executado pelo coiffeur: 

 

Evita aceitou o conselho de Julio Alcaraz, [...] e começou a clarear o cabelo, 
em busca de um loiro que combinasse com seu rosto e lhe marcasse as 
afeições. Na segunda ou terceira aplicação ficou com as pontas queimadas 
e, como precisava sair correndo para inaugurar um hospital, pediu ao 
cabeleireiro que as repicasse. Ele preferiu resolver o problema repuxando 
os cabelos para trás, deixando a fronte livre, e recolhendo-os em um grande 
coque aferrado à nuca com grampos (MARTÍNEZ, 1996, p. 68). 

 

Figura 03 – O tradicional penteado de Eva Perón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

Fonte: <http://wsimag.com/pt/cultura/15570-evita-peron > Acesso em fev. 2016. 
 

De acordo com Juan José Sebreli, autor do livro ensaístico Comediantes y 

mártires (2009), o coque não foi criado especialmente para Evita, muito menos uma 

ideia original de Alcaraz. O cabeleireiro utilizou o mesmo modelo já antes aplicado 

nos cabelos da atriz Mirtha Legrand para o filme El retrato (1947). Quanto à 

originalidade e criatividade, também não parecem mérito de Alcaraz que, na 
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verdade, seguiu a tendência de um famoso coiffeur francês da época da Segunda 

Guerra Mundial e esse, por sua vez, inspirou-se nos penteados de damas da 

antiguidade romana. 

Após a morte de Evita, Alcaraz cuidadosamente conservou reproduções dos 

penteados da líder peronista em seu espaço de trabalho, fato do qual tomamos 

conhecimento no fragmento seguinte da entrevista concedida a Martínez, e 

reapresentada no romance em análise: 

 

[...] Alinhadas em semicírculo, vi doze cabeças de vidro expostas sobre 
pedestais de gesso pintado, reproduzindo o mesmo número de penteados 
de Evita. A de cabelo preto e partido ao meio [...], vi uma Evita de turbante 
ao lado de outra com franja castanha e uma enorme rosa de pano branco 
no alto da testa; vi a mulher com penteado em forma de torre [...], vi, por fim, 
a Evita de cabelos repuxados e dourados que as fotos da época 
reproduziam à exaustão [...] (MARTÍNEZ, 1996, p. 72). 

 

Essa passagem demonstra como a imagem de Eva Perón seria copiada e 

recopiada ad infinitum, configurando, pois, um dos traços que nos autorizam a falar 

em biografema homocultural camp, já que o camp consiste, segundo Sontag (1987), 

em uma visão de mundo em termos de estilo peculiar, exagerado, propício à 

imitação. O romance em análise permite inferir que a figura de Evita, copiada de 

outros modelos, é reclamada como produto de Alcaraz, o qual diversas vezes 

afirmou ser seu “criador”. Reproduzida infinitamente, a “imagem de medalha, que 

nasceu do acaso e da pressa, persiste na memória das pessoas como se todas as 

outras Evitas fossem falsas” (MARTÍNEZ, 1996, p. 68).  

Ressaltamos aqui outra vez o contorno do biografema homocultural camp, 

haja vista que, conforme a narrativa romanesca, o penteado, cujo mentor teria sido o 

cabeleireiro e confidente guei da esposa de Perón, realça a repetição e o artifício, ao 

cair no gosto popular e ser reproduzido por diversas pessoas, desde as jovenzinhas 

provincianas da época até as transformistas que fazem shows em casas noturnas 

dos dias atuais. Isso configura o camp, além de a própria Evita possuir uma face 

exagerada (no que diz respeito a sua forma de vestir e ao seu comportamento) cuja 

repetição bastante peculiar ao camp (SONTAG, 1987) soma-se ao penteado by 

Alcaraz na conformação do biografema homocultural camp em Santa Evita. 

Amparados em Sontag (1987) e Lopes (2000; 2002), neste subcapítulo, 

identificamos características próprias da sensibilidade camp, como o excesso, a 

imitação e a repetição, que permitem associar a figura de Eva Perón, conforme 
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apresentada pela personagem Alcaraz no romance de Tomás Eloy Martínez, ao 

biografema homocultural camp. No próximo capítulo, recorreremos às considerações 

de Douglas Kellner (2001) quanto aos quesitos comportamento, imagem e moda, e 

também às de Leonor Arfuch (2010) sobre o espaço biográfico, entendido como 

confluência de múltiplas formas de gêneros e horizontes de expectativas. Nesse 

campo, que permite estudar a circulação narrativa das vidas, sejam elas públicas ou 

privadas, não há de modo algum a equivalência de gêneros, mas sim, o crescimento 

da narrativa vivencial que abarca todos os registros de lógicas midiáticas, literárias, 

acadêmicas e culturais. Por isso, nos valeremos da biografia sobre Eva Perón, de 

Alicia Dujovne Ortiz (1997), para entrecruzar algumas de suas informações com 

cenas apresentadas por Martínez no romance em estudo.  

 

 

2.2 (Re)produção do estilo Evita de ser 

 

 

Os modos pelos quais Eva Perón copiou e foi imitada configuram sua face 

camp, como se mostra evidente no desejo revelado pela então jovenzinha 

provinciana em ser Norma Shearer, atriz canadense, todavia naturalizada norte-

americana, uma das artistas mais populares do mundo entre as décadas de 1920 e 

1940. Conforme a biógrafa argentina Alicia Dujovne Ortiz (1997, p. 31, tradução 

nossa), Evita ia muito ao cinema “e sua ambição era ser Norma Shearer no papel de 

Maria Antonieta”25.  

Durante a adolescência, Eva Duarte, além do sonho de chegar a ser uma 

Norma Shearer, colocou em prática uma espécie de dieta, e sempre que a mãe 

depositava comida em seu prato, se sentia ameaçada: “Uma menina chamada a se 

converter em Norma Shearer não poderia engordar. [...] Assim se forjou um corpo 

por reação, um corpo cujo objetivo, sentido e fundamento era dizer não às 

guloseimas maternas” (ORTIZ, 1997, p. 33, tradução nossa)26. Norma Shearer 

(1902-1983) despertava o interesse de Eva pelo excelente desempenho como atriz 

nos filmes em que atuou. Entretanto, para além do talento profissional, outra questão 

                                                 
25

Texto-fonte: “y su ambición era ser Norma Shearer en el papel de Maria Antonieta” 
26

Texto-fonte: “Una chica llamada a convertirse en Norma Shearer no podía engordar. [...] Así se forjó 

un cuerpo por reacción, un cuerpo cuyo objetivo, sentido y fundamento era decir no a las redondeces 
maternas” (ORTIZ, 1997, p. 33). 
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fazia com que se identificasse com essa atriz: “o ídolo de Evita havia nascido em 

Montreal, pobre e ignorada, e [...] havia buscado fortuna em Hollywood” (ORTIZ, 

1997, p. 33, tradução nossa)27. 

Além de Shearer, Eva admirava Bette Davis (1908-1989), atriz estadunidense 

atuante no cinema, na televisão e no teatro. Davis, apesar de ter feito grande 

sucesso nos filmes classificados como romances dramáticos, chamava atenção por 

sua versatilidade na atuação em vários gêneros cinematográficos como melodramas 

policiais, comédias e filmes de época. A identificação da futura diva argentina com 

as divas de Hollywood e com marcantes figuras históricas femininas ia além do 

visível.  

Mais do que admirar o trabalho delas, Evita identificou-se com a história de 

vida e o comportamento genioso de atrizes famosas na época e com mulheres que 

se converteram em protagonistas das próprias vidas, alcançando considerável 

público. Isso configura uma das faces capazes de marcar o biografema homocultural 

camp de Evita, no que tange à afetação da sua personalidade e afirma uma das 

operações dos Logotetas assinalada por Barthes (1990), no sentido de que, assim 

como as artistas e as heroínas da história, ela teatraliza vidas: “por razões óbvias, os 

melhores exemplos que podemos citar são as estrelas de cinema [...] As grandes 

estilistas do temperamento e do maneirismo, como Bette Davis” (SONTAG, 1987, p. 

323). 

Do mesmo modo que o cabelo compôs e contribuiu para a solidificação da 

imagem de Eva Perón, o estilo de se vestir também trouxe muitas significações a 

seu respeito. O começo de sua vida humilde parecia não apresentar relação com o 

auge do seu sucesso como primeira-dama, quando podia desfrutar do gozo de vestir 

as maiores grifes mundiais. Algumas representações da “Mãe Celestial” nesses 

tempos, nas quais se destaca o seu impecável, e às vezes excessivo vestuário 

(como fica evidente na figura seguinte), igualmente assinalam o biografema 

homocultural camp, pois tais elementos, junto à mobília e a outros itens de 

decoração visual, constituem grande parte do gosto camp (Cf. SONTAG, 1987). 

 

 

 

                                                 
27

Texto-fonte: “el ídolo de Evita había nascido en Montreal, pobre e ignorada, y [...] había buscado 

fortuna em Hollywood” (ORTIZ, 1997, p. 33). 
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Figura 4 – O glamoroso vestuário de Eva Perón 

 
Fonte: < http://www.fashionbubbles.com/files/2013/06/eva-peron-dior-dress.jpg> Acesso em fev. 2016. 

 

O estilista francês Christian Dior (1905-1957), um dos nomes que vestia Eva 

Perón, fascinava pela elegância, luxo e extravagância dos vestidos que desenhava, 

atingindo um grau de artificialização próprio do camp. Juntamente com os estilistas 

francês Jacques Fath (1912-1954) e Pierre Balmain (1914-1982), Dior exerceu 

influência na alta-costura do pós-guerra. De acordo com a biógrafa Alicia Dujovne 

Ortiz (1997), os vestidos de gala de Evita eram esperados pelo público do Teatro 

Colón como se fossem acontecimentos nacionais:  

 

o modelo Jacques Fath de veludo preto com plumas no corpete distribuídas 
como escamas e linhas “sereia”, aberto por baixo com um saliente babado 
de tafetá plissado. O outro modelo de Fath: corpete de cetim branco, saia 
de tule bordada com plumas em dégradé, casaco de cetim de cor marfim. E 
os modelos de Dior: tule de seda rosa pálido, corpete bordado com 
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lantejoulas pratas aplicadas sobre a saia. Organdi branco com flores na 
cintura e um casaco curto de cetim com bordados em galões de ouro. E por 
fim, o famoso vestido de tule azul com pérolas e lantejoulas no corpete e 
uma saia ampla com vários babados, acompanhado pela capa de plumas 
de cor salmão e azul-céu [...] (p. 283, tradução nossa).

28
 

 

Figura 05 – O glamoroso vestuário de Eva Perón II 

 
Fonte: < http://www.pitacosfashion.com.br/evita-musical-com-figurino-inspirado-em-dior-3/> Acesso em fev. 2016. 

 

O modelo da figura anterior é o mesmo citado por Ortiz (1997), do estilista 

Fath, uma peça composta em sua maioria por um tecido de veludo preto, adornado 

por plumas, usando e abusando de um grande babado em tafetá. Percebemos a 

influência francesa na forma como Evita compôs sua imagem, filiada ao camp, 

                                                 
28 Texto-fonte: “el modelo de Jacques Fath de terciopelo negro con plumas en el corsage distribuidas 
como escamas y líneas ‘sirena’ abierta por abajo en un volado de tafetán plissé. El otro modelo de 
Fath: corsage de satén blanco, falda de tul bordada con plumas en degradé, abrigo de satén de color 
marfil. Y los modelos de Dior: tul de seda rosa pálido, corsage bordado con lentejuelas de plata 
sembradas sobre la falda. Organdí blanco con flores en la cintura y un abrigo corto de satén con 
galones de oro. Y por fin, el célebre vestido de tul celeste con perlas y lentejuelas nacaradas en el 
corsage y una anchísima falda con varios volados, acompañado por esa capa toda de plumas color 
salmón y color cielo [...]”(p. 283). 
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enquanto categoria que estabelece inter-relações, transita entre objetos culturais e 

se constitui como conjunto de imagens e atitudes, que podemos chamar de 

tendência artística, estilo (Cf. LOPES, 2002). Em visita à Europa, a “Dama da 

Esperança” não partiu do continente sem “deixar suas medidas em Dior e em Marcel 

Rochas. O primeiro se tornaria o criador de seus mais belos vestidos e Evita, daí 

para frente, não usaria outro perfume que não fosse Femme de Rochas” (ORTIZ, 

1997, p. 196, tradução nossa)29. Para reforçar essa intensa relação com o país 

europeu, salientamos a presença do estilista e perfumista francês Marcel Rochas 

(1902-1955), criador do perfume que caiu nas graças da esposa de Perón: o 

Femme. 

Compreendidas as extensões alcançadas pela moda na composição da figura 

camp de Eva Perón, passamos a entender agora o peso exercido por sua imagem 

no comportamento da sociedade argentina durante o período em que esteve como 

primeira-dama. Antes de tornar-se famosa, não era referência de nada e, em 

diferentes momentos da sua trajetória de vida, foi identificada como a filha ilegítima, 

a provinciana, a iletrada, a dama sem classe nem educação, a atriz “que nunca 

alcançou um bom papel”, como é cantado no musical de Andrew Lloyd Webber e 

Tim Rice, a “puta de arrabalde”, no dizer de Jorge Luis Borges.  

O modo como penteava o cabelo, as roupas, as joias e os sapatos que usava, 

ou seja, tudo o que compunha a figura da primeira dama do peronismo, era 

reproduzido, ou pelo menos, tentava se reproduzir o que ela “ditava” em matéria de 

estilo ou comportamento, sempre a contar com a assessoria do cabeleireiro Alcaraz, 

do modista Paco Jaumandreu, de Muñoz Azpiri, o roteirista que escrevia seus 

discursos, e dos mecanismos de propaganda do regime, coordenados por Raúl 

Apold. Eva conseguiu ter um estilo próprio apesar de buscar inspirações nas 

grandes atrizes/divas do cinema, no radioteatro e nas radionovelas, nas revistas de 

variedades da época e em “grandes” mulheres da história, que havia interpretado no 

rádio, a exemplo de Maria Antonieta, também protagonista do filme Maria Antonieta 

(1938), dirigido por W. S. Van Dyke. 

Essa atitude própria, aliada ao comportamento e ao modo como se 

posicionava em relação à sociedade das décadas de 1940 e 1950, fez Evita amada 

                                                 
29Texto-fonte: “dejar sus medidas chez Dior y chez Marcel Rochas. El primero habría de convertirse 

en el creador de sus más hermosos vestidos y Evita, en adelante, no habría de usar otro perfume que 
Femme de Rochas” (ORTIZ, 1997, p. 196) 
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e odiada. Enquanto a alta sociedade, composta pelas senhoras pertencentes às 

oligarquias, e os militares das Forças Armadas nutriam profundo desprezo por ela, 

visto que estaria subvertendo o “bom” andamento da política na Argentina, grande 

parte da população mais pobre a idolatrava, por enxergarem nela aquilo que nunca 

foram, mas que um dia talvez pudessem ser. 

Discutir questões referentes ao perfil camp da líder peronista, pendendo para 

o artifício, no que se refere ao vestuário, faz-se pertinente, pois sabemos que a 

moda pode influenciar uma sociedade, interferindo até em seu comportamento. Em 

sociedades tradicionais, a moda possuía caráter mais rígido, fechado, e às vezes 

excludente, enquanto na modernidade, aparece como importante elemento da 

identidade, ajudando a determinar de que forma cada pessoa é percebida. Pensar 

essas questões, de acordo com Kellner (2001), é discutir a produção de uma 

possível identidade individual, por meio da escolha de roupas, estilos e imagens. 

Assim, os sujeitos podiam “produzir rapidamente suas próprias identidades, 

resistindo aos códigos dominantes e criando sua própria moda ou usando os estilos 

dominantes à sua maneira” (p. 338).  

Ao longo de sua vida, principalmente no início da carreira artística, Eva Duarte 

passou por diversas transformações no que tange a sua imagem, seja no jeito de 

pentear o cabelo ou mudando o estilo de se vestir. A maneira como a primeira-dama 

usaria roupas, joias, sapatos, chapéus, véus e outros acessórios quase sempre 

extravagantes, em maneiras claramente camp, “sugere que a moda não é um código 

rígido, não é um conjunto de normas ao qual seja preciso obedecer, mas um campo [...] 

no qual se pode construir qualquer imagem que se queira” (KELLNER, 2001, p. 364). 

Evita é um exemplo da sensibilidade camp, como a entendemos a partir dos 

dados biográficos oferecidos por Ortiz (1997) que se intercalam às informações 

apresentadas por Martínez (1996). Seja por meio das influências das divas que 

brilharam no cinema hollywoodiano, ou por intermédio do seu interesse pelas grifes 

francesas, a líder peronista tinha curiosidade pela novidade. Vale salientar que Eva 

Perón fazia o que bem entendesse quando a questão era se vestir, inventou por 

diversas vezes sua própria moda e, assim, seu estilo não passava despercebido. O 

véu, por exemplo, muito usado por ela, no entanto, considerado “démodé” por várias 

pessoas, era um acessório que não dispensava: 
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Era impossível duvidar do impacto de tais indumentárias. E se Evita, como 
acontece com todo espírito barroco, não sabia a hora de parar a tempo, 
algum de seus assessores deveria tê-la convencido a não colocar um véu 
dourado sobre seus cabelos soltos, coroados por um coque com bucles. 
Esse véu dourado parecia sua obsessão, o mesmo que a rosa sob a 
capelina. Paco Jamandreu já tinha conseguido dissuadi-la de usá-lo para 
uma sessão de gala do Teatro Colón. Jamandreu, que não a temia, havia 
feito uma maligna observação sobre seu véu, e ela o arrancou com raiva, 
desmanchando de veza andaimada pacientemente feita por seu fiel Alcaraz. 
Porém, o ‘viado’ pertencia ao mundo de Evita. Podia permitir-se uma 
franqueza que ela não teria tolerado nem da embaixadora de Lilian. Assim, 
não houve ninguém nessa noite capaz de aconselhar que tirasse o véu. 
Tanto fazia colocar uma coroa de estrelas ou umas asas de fada. Somente 
o gesto importava, e esse gesto queria dizer: ‘A moda sou eu’ (ORTIZ, 

1997, p. 198, tradução nossa)
30. 

 

Mesmo aconselhada por estilistas a não usar o véu de que tanto gostava, a 

líder peronista insistia em obedecer aos próprios desejos, pouco se importava com 

os desígnios de terceiros, afinal tinha consciência de seu poder e influência frente à 

sociedade. O seu estilo transitava entre o excesso, a transgressão de limites e a 

novidade, atitudes próprias de sujeitos camp, que pode ser comparada à 

“fechação”31, atitude apoteótica ou ato chamativo, realizado de forma afirmativa por 

certos homossexuais ou, simplesmente, a afetação (Cf. LOPES, 2002). Evita 

chamava a atenção transpondo os limites convencionais da forma de se vestir e se 

comportar, de modo exagerado e “fechativo”, que também caracterizou a sua 

imagem. Até hoje, ela é um ícone, seu comportamento exerce forte influência sobre 

atrizes, gueis e mulheres na política.  

A imagem produzida por e para Eva Perón, especificamente, a que aqui nos 

interessa, sob a responsabilidade da personagem Julio Alcaraz em Santa Evita, 

                                                 
30

 No Texto-fonte “Era imposible dudar del impacto de semejantes atavíos. Y si Evita, como sucede 

con todo espíritu barroco, no sabía detenerse a tempo, alguien de su séquito hubiera debido 
convencerla de no plantarse un velo dorado sobre sus cabellos tirantes, coronados por un rodete de 
bucles. Ese velo dorado parecía su obsesión, lo mismo que la rosa bajo la capelina. Ya Paco 
Jamandreu había logrado disuadirla de ponérselo para una función de gala del Teatro Colón. 
Jamandreu, que no le temía, le había hecho una maligna observación sobre su velo, y ella se lo había 
arrancado con rabia, deshaciendo de paso el andamiaje pacientemente construido por su fiel Alcaraz. 
Pero ‘el maricón’ pertenecía al mundo de Evita. Podía permitirse una franqueza que ella no hubiera 
tolerado ni de la embajadora de Lilian. Así que no hubo nadie, esa noche, capaz de aconsejarse que 
se quitara el velo. Tanto daba colocarse una corona de estrellas o unas alas de hada. Sólo el gesto 
importaba, y ese gesto queria decir: ‘La moda soy yo’” (ORTIZ, 1997, p.198) 

31
Fechação, palavra que apesar de não estar inserida no dicionário oficial, é comumente utilizada 

para significar uma ação ou ato esplendoroso realizado por um sujeito. Consiste em uma 
performance caracterizada pelo exagero, pela propositada artificialidade e, nesse caso, por um 
conjunto de ações, gestos e posturas que não compactuam com o que a sociedade espera de uma 
pessoa do sexo masculino. O menino deve, para seguir a norma hegemônica, se comportar como um 
macho e não ser delicado, muito menos flertar com uma postura feminina (Cf. Leandro Colling. 
Disponível em: <http://www.ibahia.com/a/blogs/sexualidade/2012/07/04/em-defesa-da-fechacao/>. 
Acesso em: 16 de outubro de 2016). 

http://www.ibahia.com/a/blogs/sexualidade/2012/07/04/em-defesa-da-fechacao/
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resultaria num gestual camp, que auxilia a evidenciar a sua “reclamação” por grupos 

e setores culturais antes marginalizados. Assim, a moda, o vestuário, a imagem, os 

atos e as atitudes que a fizeram campy ecoam numa sociedade ainda machista e 

virilizada, configurando o biografema homocultural camp. Contudo, não podemos 

esquecer dois pontos relevantes da personalidade histórica em que se fundamenta a 

protagonista da narrativa literária: a luta pela participação feminina no cenário 

político e a encampação de sua figura como bandeira LGBT na redemocratização do 

seu país.  

A mais famosa e imitada mulher argentina se inspirou nas grandes atrizes do 

cinema e se tornaria fonte de inspiração tanto para moças e senhoras quanto para 

gueis e lésbicas. Esses traços já apontam para outro biografema homocultural − da 

mulher poderosa − que será analisado com maior propriedade no segundo capítulo 

desta dissertação, mas já pode ser entrevisto em importante fragmento revelado 

pelo romance em análise, a mostrar que a origem humilde do sujeito pode ser 

indicativa de sua opção em aceitar o papel de defensora do povo menos abastado, 

daqueles que carinhosamente eram chamados por ela de “grasitas”: “Evita nunca se 

resignou a ser vítima, pelo contrário, não tolerava a existência de vítimas, pois lhe 

lembravam de que ela também havia sido uma” (MARTÍNEZ, 1996, p. 161). O autor 

refere-se ao início da vida de Eva, quando não pôde ser reconhecida como filha pelo 

pai, Juan Duarte, pois nascera de uma união extraconjugal, e também aos percalços 

pelos quais passaria no começo da carreira como atriz, quando chegava a Buenos 

Aires.  

Ao conhecer Evita nesses tempos, Julio Alcaraz não suspeitava que pudesse 

vir a ser a heroína do povo argentino, muito menos, de romances: “uma mulher 

autoritária, violenta, de linguagem ríspida, que já se havia esgotado na realidade” 

(MARTÍNEZ, 1996, p. 68). Ao relatar o momento em que Eva quis ser penteada por 

ele, Alcaraz marca em sua apreciação um ângulo do biografema homocultural da 

mulher poderosa: 

 
O cabeleireiro a mediu da cabeça aos pés com uma curiosidade descarada. 
Dez dias antes, ele tinha reconhecido Evita na jovem de traços tristonhos e 
busto esquálido que posava nua em um livro de postais pornográficos. No 
retrato da capa, que ainda podia ser visto nas bancas de jornal da estação 
Retiro, ela aparecia diante de um espelho, com calcinhas ínfimas e os 
braços cruzados sobre o peito, insinuando estar a ponto de tirar o sutiã. As 
fotos prometiam ser provocantes, mas estavam desvirtuadas pela candura 
da modelo: em uma, ela requebrava as cadeiras para a esquerda e tentava 
destacar as formas das nádegas com um tal olhar de susto que o 
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pretendido erotismo da posição  se fazia em pedaços; em outra, escondia 
os peitos na concha das mãos e passava a língua pelos lábios com 
tamanha  inépcia que só deixava entrever a pontinha por uma das 
comissuras, enquanto seus grande olhos redondos eram velados por uma 
expressão de cordeiro (MARTÍNEZ, 1996, p. 71). 

 

De acordo com o romance em estudo, a partir da ocasião em que Alcaraz 

começou a clarear o cabelo de uma Eva que já desempenhava a função de primeira 

dama da Argentina, ao fazer penteados cada vez mais simples (como o coque 

repuxado que se caracteriza talvez como o símbolo mais lembrado de sua imagem), 

porque ela sempre estava com pressa, atarefada, visitando creches, inaugurando 

escolas, hospitais, ia produzindo a imagem da mulher poderosa em ação social. 

Quando se dá conta, ela já não era mais a mesma, porém outra, diz e repete, 

assinalando outra vez mais o biografema homocultural da mulher poderosa: “Eu a 

fiz. [...] Eu a fiz. Da pobre biscatinha que conheci perto de Mar del Plata eu fiz uma 

deusa. E ela nem percebeu” (MARTÍNEZ, 1996, p. 72). 

Desempenhando o cargo de primeira-dama, Eva Perón conseguiu articular uma 

considerável parte da nação argentina, ordenando-a em favor de seu marido, o general 

Juan Domingo Perón, e de si mesma, através de ações sociais que fortaleceram o 

movimento político conhecido como Peronismo. No romance analisado, a personagem 

fundamentada nessa personalidade histórica parece realizar as operações de 

articulação, ordenação e teatralização que, segundo Barthes (1990), estariam 

implicadas na fundação de uma nova língua, neste caso, da linguagem peronista. 

Martínez (1996) construiu e reconstruiu, por meio da ficção, nem tão somente algumas 

narrativas acerca da vida da ex-primeira-dama, como também da sua morte, ao relatar 

os percalços pelos quais o cadáver passou, quando transportado de um canto a outro 

para não ser descoberto e cultuado pelo povo, aumentando a veneração, o que, 

segundo os militares, colaboraria para a edificação do mito. 

Dentre os mais distintos enfoques que o autor deu a Evita, destacam-se as 

suas facetas enquanto figura pública. A líder peronista é abordada dentro da 

coletividade, com atenção especial para a atividade política. A personalidade forte, 

que não se curvava diante das tradições, e o comportamento nem sempre adequado 

para os padrões da época, principalmente no que concerne à política, até os dias de 

hoje, desempenham importante papel nas significações que cada um daqueles 

setores contra-hegemônicos foram lhe imprimindo, a fim de lutarem pela conquista 

do empoderamento. 
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3 BIOGRAFEMA HOMOCULTURAL DA MULHER PODEROSA 

 

 

3.1 Eva empoderada pelo recorte do seu figurinista 

 

 

Francisco Vicente Jaumandreu, ou simplesmente Paco Jaumandreu, 

conhecido estilista de moda e ator, trabalhou como figurinista em vários filmes 

argentinos, com especial atividade nas décadas de 1940 e 1950. Nascido em 

Mamaguita, província de Buenos Aires, viveu com sua família, incluindo avós, tias, 

mãe, pai e dois irmãos, e não se limitou ao pequeno território. O vilarejo tinha pouco 

espaço para o talento e também anseios do jovem Paco, admirador do radioteatro e 

cinema, com uma adolescência conturbada, isolava-se cada vez mais, colocava o 

aparelho de rádio na cozinha e desenhava modelos, fazia croquis “enquanto 

escutava tangos. Modelos que imaginava para Mecha Ortiz, para Amelia Bence, 

para Libertad Lamarque, Zully Moreno, Fanny Navarro, Mirta, Silvia Legrand, Delia 

Garcés, Sabina Olmos” (JAUMANDREU, 1981a, p. 46, tradução nossa).32 

O interior argentino não comportou o talentoso estilista, que ali teve pouca 

aceitação entre seus colegas de escola: “só falavam comigo quando necessitavam 

que eu lhes fizesse as lições” (JAUMANDREU, 1981a, p. 45)33. Com as dificuldades 

batendo à porta, a mudança econômica da família, a doença do pai que resultou na 

amputação de uma das pernas, ele compreendeu que a chefe da casa era agora 

sua mãe. Empenhado em seguir a carreira de modista, bem como em ajudar a 

família, não teve dúvidas para seguir seu caminho, mudou-se para Buenos Aires.  

Na capital, Paco passou a morar em pensões, onde muitas senhoras se 

encantavam com seus croquis cheios de estilo e personalidade, percorreu ruas e 

lugares buscando um futuro de trabalho. Quando passou a desenhar para as 

grandes atrizes do cinema argentino e escrever sobre moda para diversas revistas, 

teve seu nome reconhecido, “meus desenhos chegavam as páginas de ‘Selecta’, ‘El 

                                                 
32

 No texto-fonte: “mientras escuchaba tangos. Modelos que imaginaba para Mecha Ortiz, para 
Amelia Bence, para Libertad Lamarque, Zully Moreno, Fanny Navarro, Mirta, Silvia Legrand, Delia 
Garcés, Sabina Olmos” (JAUMANDREU, 1981a, p. 46). 
33

No texto-fonte: “sólo me hablaban cuando necesitaban que les apuntara las lecciones” 

(JAUMANDREU, 1981a, p. 45) 
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Hogar’ e ‘Mundo Argentino’. Meu nome aparecia nos programas dos teatros mais 

importantes de Buenos Aires” (JAUMANDREU, 1981a, p. 9, tradução nossa)34. 

Junto com o reconhecimento do seu trabalho, vieram a fama e a ascensão 

social. Deixando para trás a vida nos quartinhos das pensões, passou a ter seu 

próprio lar em um dos locais nobres de Buenos Aires, que abarca os quarteirões 

compreendidos entre as avenidas Billinghurst e Santa Fé. Foi por volta de 1943, 

quando atriz de radioteatros e namorada do então coronel Juan Domingo Perón, que 

Eva Duarte contratou pela primeira vez os serviços do figurinista, para ajudá-la com 

as vestes dos eventos artísticos e políticos: 

 

Era uma roupa chamativa, com um ar que precedia ao Versace, que marcou 
o estilo das estrelas do cinema argentino dos anos quarenta, adotados 
também por algumas novas ricas, não tanto pelas elegantes do mundo 
artístico como o da alta sociedade(SEBRELI, 2009, p. 110, tradução 
nossa)

35
. 

 

Ainda que o pouco discreto Jaumandreu chamasse a atenção da líder 

peronista, por seu apreço por certos toques aciganados e carnavalescos: “muito 

chamativos, cetim, lentejoulas, fofos, salientes, brilhos dourados ou túnicas orientais 

-, demasiadamente carregados de overdressed” (SEBRELI, 2009, p. 110, tradução 

nossa)36, ela seguia usando seus chapéus com abundância de ramalhetes de flores, 

véus e plumas de cores diversificadas, que recebiam destaque nas páginas das 

revistas de entretenimento, por serem exóticos e chamativos. No princípio, a relação 

entre o estilista a primeira dama era meramente profissional, porém, com o passar 

do tempo, ele se converteu em seu amigo e confidente. 

Artista com multitalentos, Jaumandreus e destacou em diversos âmbitos, 

além da alta costura, também como pintor, showman, ou ainda como escritor. 

Interessa-nos agora esse seu lado, como memorialista e biógrafo. Em torno da 

primeira edição e do primeiro livro de sua autoria, La cabeza contra el suelo, giram 

divergências sobre 1975 ter sido o ano da primeira publicação, pela Ediciones de La 

Flor, de Buenos Aires. Entretanto, na aba do seu segundo livro, Evita fuera del 

                                                 
34

No texto-fonte: “mis dibujos llenaban las páginas de ‘Selecta’, ‘El Hogar’ y ‘Mundo Argentino’. Mi 

nombre aparecía en los programas de los teatros más importantes de Buenos Aires” (JAUMANDREU, 
1981a, p. 9). 
35

No texto-fonte: “Era una ropa llamativa, con un aire temprano a lo Versace, que marcó el estilo de 

las estrellitas del cine argentino de los años cuarenta, adoptado así mismo por algunas nuevas ricas, 
no así por las elegantes tanto del mundo artístico como de la alta sociedad” (SEBRELI, 2009, p. 110). 
36

No texto-fonte: “mucho lamé, satén, lentejuelas, moños, volados, brillos dorados o túnicas orientales 

–, demasiado recargados overdressed” (SEBRELI, 2009, p. 110) 
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balcón (JAUMANDREU, 1981b), com primeira edição em 1981, o autor afirma ter 

publicado suas memórias em 1976. Aquele livro de memórias teve grande 

notoriedade no país, resultando em segunda edição, também no ano de 1981, pela 

Editora Corregidor, de Buenos Aires. Consistindo em um fenômeno de vendas, 

voltou a ser publicado recentemente, em 2015, pela Editora Cordobesa Caballo 

Negro. 

Em La cabeza contra el suelo(JAUMANDREU, 1981a), o requisitado estilista 

apresenta a sua trajetória pessoal, da infância ao auge da carreira, em meio à vida 

em família e à vida pública, e expõe também suas impressões a respeito de diversos 

assuntos da sociedade argentina. Não podemos classificar o livro como uma 

autobiografia, considerada, segundo a definição de Philippe Lejeune (2008), como 

uma “narrativa retrospectiva em prosa que uma pessoa real faz de sua própria 

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

personalidade” (LEJEUNE, p. 14), devido aos registros que apresenta sobre as 

questões do país, em especial, a homossexualidade e a política, além de apresentar 

um detalhado panorama do mundo do espetáculo nacional entre os anos 1940 e 

1950. Essas características apontariam mais propriamente para o gênero das 

memórias do que para o da autobiografia, pois saem do foco da existência individual 

para as questões de ordem pública. 

Convém lembrar que Barthes (2004a) se refere ao autor literário quando 

alerta sobre o caráter neutro da escrita, local no qual o sujeito se destitui de toda e 

qualquer identidade, principalmente, o escrevente. Esse afastamento permite a 

pluralização dos vários sentidos que o texto pode assumir, e sua unidade não se 

encontra na origem, mas no seu destino, impessoal. No leitor, inscreve-se todas as 

citações que tecem a escrita.  

Jaumandreu (1981a) não se enquadra a rigor nessas considerações de 

Barthes por não ser estritamente um autor literário, cujos textos permitiriam notar 

melhor a disseminação autoral. La cabeza contra el suelo é um livro de memórias 

em que, assim como ocorre em outros gêneros de cunho autobiográfico, autor, 

narrador e personagem estabelecem uma espécie de equivalência narrativa, apesar 

do afastamento temporal entre quem viveu e quem escreve e dos processos de 

seleção, esquecimento, ficcionalização etc., implicados nos atos narrativos. No 

entanto, o conceito de biografema, também utilizado numa obra memorialística, e 

não apenas em abordagens biográficas, contribui para pensar a disseminação de 
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sentidos e sua pluralidade, ao tempo em que permite abandonar a simples 

linearidade das vidas narradas. 

Valendo-nos dessas considerações, faz-se necessário apresentar as 

contribuições de Leonor Arfuch (2010) sobre o espaço biográfico que, segundo essa 

teórica argentina, deve ser entendido como a “confluência de múltiplas formas, 

gêneros e horizontes de expectativa” (p. 59). Isso permite que sejam consideradas 

especificidades da escrita (auto)biográfica, sem perder de vista a dimensão 

relacional, a interatividade temática e pragmática, e os usos nas diferentes esferas 

da comunicação e da ação. Desse modo, é possível estudar a circulação narrativa 

das vidas, tanto públicas quanto privadas, modelos de vida, de sucesso, de 

afetividade etc. 

Em um levantamento inicial de formas (canônicas, inovadoras e novas) que 

compõem o espaço biográfico, podemos incluir:  

 

biografias, autorizadas ou não, autobiografias, memórias, testemunhos, 
histórias de vida, diários íntimos [...], correspondências, cadernos de notas, 
de viagens, rascunhos, lembranças de infância, autoficções, romances, 
filmes, vídeo e teatro autobiográficos, [...] os registros biográficos da 
entrevista midiática, conversas, retratos, perfis, anedotários, indiscrições, 
confissões próprias e alheias, velhas e novas variantes do show (talk show, 
reality show), a videopolítica, os relatos de vida das ciências sociais e as 
novas ênfases da pesquisa e da escrita acadêmicas (ARFUCH, 2010, p. 
60). 

 

A enumeração apresentada na citação anterior não tem como objetivo 

suscitar a equivalência dos gêneros e formas, mas sim mostrar o desenvolvimento 

das narrativas da vida. A narração tradicional das vidas ilustres sempre teve um 

grande público, há nela a predileção pelos “procedimentos retóricos, a exaltação 

poética do eu, a hierarquização da escrita, a verificação científica ou historiográfica 

dos ‘ditos’” (ARFUCH, 2010, p. 25). O interesse pelas vidas célebres aumenta cada 

vez mais, provocando uma espécie de “retorno do autor”, que inclui, além da ânsia 

pelos detalhes de sua vida, os bastidores de criação. Cresce o interesse pela típica 

biografia de famosos e o gosto pela vida captada no instante.  

Como consequência desse processo, multiplicam-se as entrevistas que vão 

atrás da palavra saída da boca do “ator social” (ARFUCH, 2010, 61). A busca pelo 

testemunho, pela confissão, torna-se mais valorosa, às vezes não há muitas 

diferenças de tom entre esses exercícios de intimidade e a intrusão nas vidas 

célebres ou comuns com as quais nos deparamos diariamente na televisão, como 
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por exemplo, as visitas que são feitas às casas das celebridades, para acompanhar 

suas rotinas. Além disso, com a popularização da internet e dos smartphones, tem 

se tornado comum a narração de vidas em redes sociais, como Facebook e 

Instagram, e em aplicativos como Snapchat. 

Nessa conjuntura, destaca-se a curiosidade literária e midiática tanto pelas 

vidas célebres, emblemáticas por si só, sendo por vezes objeto de desejo ou de 

identificação, e as vidas comuns, oferecendo, em alguns casos, imediato 

autorreconhecimento. Dessa maneira, as novas formas do texto biográfico vão 

ocupando seu lugar na atualidade, momento em que a persistência na exibição 

pública da privacidade, das histórias de vida e da intimidade, na hibridização que 

desafia o limite tênue entre os gêneros consagrados e as reelaborações periódicas, 

“longe de aparecer simplesmente como um desdobramento casual na estratégia de 

captação de espectadores, investia-se de novos sentidos e valorações, traçando 

figuras contrastantes da subjetividade contemporânea” (ARFUCH, 2010, p. 24). 

Arfuch (2010), no entanto, alerta que essa insistência no aqui e ali faz com 

que não possamos considerar o espaço biográfico uma espécie de macrogênero, 

que acolheria simplesmente uma coleção de formas reguladas e estabelecidas. Isso 

quer dizer que “não só a autobiografia, a história de vida ou a entrevista biográfica, 

performadas temática e compositivamente enquanto tais, entrariam em nossa órbita 

de interesse” (p. 74). Além dessas formas, ingressariam os momentos biográficos 

que surgem nas diversas narrativas, principalmente nas midiáticas. Percebemos que 

antigas e novas estratégias de representação e/ou de autorepresentação de 

pessoas ilustres e famosas e, ainda, vidas de pessoas comuns, são oferecidas aos 

leitores e espectadores como espetáculo, captando-as no detalhe. 

Em La cabeza contra el suelo (1981a) Jaumandreu apresenta, em alguns 

trechos, os bastidores dos estúdios onde aconteciam gravações, e como se dava a 

relação entre todos que ocupavam aquele universo: 

 

[…] entrei e pedi para falar com Bayón Herrera. Czar do cinema naquele 
estúdio, diretor que trabalhava continuamente, criador de astros. Sob sua 
direção, Florence Marly, a beleza francesa, filmava La piel de Zapa. Zully 
Moreno era a estrela que apontava no cinema com sua elegância e sua 
beleza. Niní Marshall, talento que os anos não destruíram. Nélida Bilbao, a 
grande rival da Moreno, que foi depois, mas por muito pouco tempo, (a 
causa de seu horrível caráter), a figura número um em elegância e 
distinção. Elisa Galvé que sob sua aparência de cordeiro escondia uma 
verdadeira pantera. Todas submissas às ordens de diretor, porém dali para 
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baixo eram rainhas. Se Ana María Lynch pedia um camarim rodante, com 
móveis franceses, e comodidades para seis pessoas, no dia seguinte Alicia 
Barrié teria o seu, um pouco maior e com uma estrela dourada na porta. Era 
o mistério, esse mistério com que Hollywood converteu em deusas a 
Marlene Dietrich, a Greta Garbo ou Katherine Hepburn, esse mistério que 
hoje tem entre nós a Isabel Sarli (JAUMANDREU, 1981a, p. 52, tradução 
nossa)

37
. 

 

Na Argentina, o cinema, a radionovela e o teatro já eram fortalecidos nesse 

período, mas a televisão ainda não. A primeira transmissão televisiva ocorreu, nesse 

país, no dia 17 de outubro de 1951. Na mesma data, o Dia da Lealdade 

Peronista38completava 6 anos e a comemoração aconteceu na Praça de Maio, em 

ato televisionado, onde Eva Perón discursou ao povo depois da renúncia à 

candidatura de vice-presidenta da Argentina. 

No livro de memórias privilegiado nesta pesquisa, deparamo-nos com duas 

figuras marcantes da história Argentina: o irreverente Paco Jaumandreu, autor-

narrador do texto, e a ex-atriz e primeira-dama Eva Perón. Ambos, em certos 

momentos de suas vidas, foram oprimidos de algum modo. Jaumandreu viveu uma 

infância tranquila, rodeado por sua família, que ofereceu conforto e infraestrutura, 

estudou nos melhores colégios, podendo ter acesso ao conhecimento e frequentar 

cinemas, onde passou horas a fio admirando as grandes divas. Entretanto, essa 

                                                 

37
No texto-fonte: “[…] entré y pedí hablar con Bayón Herrera. Zar del cine en aquel estudio, director 

que trabajaba de continuo, hacedor de astros. Bajo su dirección, Florence Marly, la belleza francesa, 
filmaba La piel de Zapa. Zully Moreno era la estrella que aportaba al cine su elegancia y su belleza. 
Niní Marshall, talento que los años no destruyen. Nélida Bilbao, la gran rival de la Moreno, que fue 
después, pero por muy poco tiempo, (a causa de su horrible caráter), la figura número uno en 
elegancia y distinción. Elisa Galvé que bajo su aparencia de cordero escondía una verdadera pantera. 
Todas sumisas bajo las órdenes del director, pero de ahí para bajo eran reinas. Si Ana María Lynch 
pedía un camarín rodante, con muebles franceses, y comodidades para seis personas, al día 
siguiente Alicia Barrié tenía el suyo, un poco más grande y con una estrella dorada en la puerta. Era 
el misterio, ese misterio con el que Hollywood convirtió en diosas a Marlene Dietrich, a Greta Garbo o 
Katherine Hepburn, ese misterio que hoy tiene entre nosotros a Isabel Sarli” (JAUMANDREU, 1981a, 
p. 52). 

38
 O 17 de outubro tratou-se, em linhas gerais, de uma reação popular em que milhares de 

trabalhadores concentrados na Praça de Maio pediram a liberdade de Perón, que nesse momento 
estava detido em Martín García e em seguida no Hospital Militar. Esse acontecimento, amparado pelo 
exército (ou, pelo menos pela sua passividade), deu lugar a um esquema político novo, que regeu 
durante os dez anos seguintes: o movimento sindical que respaldava um governo cujo apoio era 
sustentado pelas Forças Armadas. E o ingresso à vida política argentina das massas não vinculadas 
a nenhum partido tradicional, mas leais a um homem que lhes propiciara várias conquistas. O dia 17 
de outubro marcou o fim de uma velha política. Isso devia ter uma seqüela eleitoral. Perón pediu sua 
saída do Exército e, a partir de então, lançou-se para criar uma frente política vertebrada pelo recém-
criado Partido Trabalhista, formado por dirigentes sindicais de orientação de centro-esquerda (LUNA, 
1995, p. 140-141). 



62 

 

 

situação começa a mudar quando a adolescência chega e com ela percebe que não 

é bem aceito em todos os espaços, principalmente, no ambiente escolar.  

Já Eva Perón viveu uma infância singela e de humilhação em decorrência do 

não reconhecimento de sua família bastarda pelo pai, casado e com filhos do 

casamento oficial. A cliente de Jaumandreu não estudou nos melhores colégios, 

mas entre um afazer e outro não perdia a oportunidade de correr para o cinema e, 

assim como seu amigo, confidente e figurinista, apreciar as atrizes que irradiavam 

luz à sua pacata vida na província.  

Cabe salientar que a opressão sofrida e sentida por Eva Perón não é 

exclusivamente por ser mulher, mas se relaciona com outros fatores de exclusão. 

Assim, a líder peronista não foi bem aceita entre as senhoras da oligarquia por sua 

origem interiorana e pela classe social mais desfavorecida (sua mãe sustentou a 

família hospedando viajantes e servindo almoço na própria casa que fizeram de 

pensão). A alta sociedade argentina também não a aceitava pelo passado como 

atriz de radioteatro, profissão não valorizada na época. Isso ocorreu, por exemplo, 

no universo político quando, ao cogitarem indicar seu nome para o cargo de vice-

presidenta, era imediatamente rejeitado, ou nas muitas vezes em que foi diminuída 

pelo trabalho desenvolvido na assistência social.  

Jaumandreu rememora uma das inúmeras conversas que teve com Evita a 

respeito das trajetórias de vida e como conseguiram superar, ou não, os traumas 

pelos quais passaram: 

 

Talvez os diálogos mais longos que tive com Eva Perón era quando 
recordávamos nossas respectivas infâncias em nossos povoados vizinhos. 
Um ar de tristeza rodeava sempre a recordação de sua infância, mas jamais 
nenhuma sombra de ressentimento, e quando eu às vezes ficava furioso 
recordando os dias de meu povoado; se ria com um sorriso muito seu e 
dizia: Vamos garoto, para de reclamar! […] E tem um lindo mundo pela 
frente. De que está se queixando? Que em teu povoado diziam que não 
eras muito macho. Eu que vou rir de você agora. Por que olha que não te 
importa merda nenhuma, hã? Eu creio que você se arrepende de não ter 
começado antes as coisas com aqueles lindos meninos. Não é teu nenhum 
ressentimento, é bronca por saber ter sido tão puro mais tempo que o 
devido (JAUMANDREU, 1981a, p. 77, tradução nossa). 

39
 

                                                 
39No texto-fonte: “Quizá los diálogos más largos que tuve con Eva Perón era cuando recordábamos 
nuestras respectivas infancias en nuestros vecinos pueblos. Un dejo de tristeza rodeaba siempre el 
recuerdo de su infancia, pero jamás el más mínimo asomo de resentimiento, y cuando yo a veces me 
ponía furioso recordando días de me pueblo; se reía con una risa muy suya y decía: ¡Vamos pibe, 
déjate de joder! […] Y tenés un lindo mundo por delante. ¿Y de que te quejás? Que en tu pueblo 
decían que no eras muy macho. Yo que vos me reiría ahora. Por que mirá que no te importa una 
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Pensando nessas duas personalidades históricas, oprimidas em distintos 

momentos de suas vidas, seja pela sexualidade, seja pela origem interiorana e pela 

pobreza, ou no caso de Evita, também pela condição feminina, acreditamos 

necessário trazer à escrita as contribuições de Augusto Boal (2008) que, no livro A 

estética do oprimido, faz uma espécie de tratado salientando as formas de opressão 

na qual diversos indivíduos estão submersos. De acordo com o autor, a arte 

democrática e subjuntiva permite ao cidadão refletir e questionar dogmas e certezas, 

hábitos e costumes que toleramos no cotidiano de nossas vidas. A partir da análise 

de ações dentro de circunstâncias concretas, podem-se destruir ideologias 

imobilistas em que o único movimento aceito é a concentração de poder. 

Existem suportes a serviço de um sistema de ideias capaz de controlar 

significativa parcela da sociedade, que acabam por servir como massa de manobra. 

Um exemplo ilustrativo desse enunciado é a televisão que, desde os anos 1950, na 

América Latina, vem invadindo os lares e lavando cérebros. Essa doce e quase 

imperceptível forma de implantação de ideias leva em alguns casos à mudança de 

comportamentos, o que explica: 

 
a formação dos submissos rebanhos de passivos fiéis das igrejas 
eletrônicas dos milagres a granel, com dia e hora marcados pela TV; das 
enfurecidas multidões de torcedores dos esportes de massa, unanimificados 
pelo estéril fanatismo; da irritante e venenosa vacuidade intelectual dos 
programas de auditório; das tristes decisões eleitorais das massas 
corrompidas pelo próprio sistema ao qual estão integradas, que os explora, 
reprime e deprime, e atrai... (BOAL, 2008, p. 18). 

 

Como cidadãos, indivíduos pensantes e atuantes que acreditamos ser, 

devemos entender que só com o diálogo, a criatividade, a liberdade de produção e 

transmissão da arte, e o livre exercício das formas humanas de pensar, será 

possível a liberação consciente dos oprimidos e a criação de uma sociedade 

democrática, no seu sentido etimológico, e não apenas flashes dela. Palavra, 

imagem e som, hoje são canais de opressão, podem ser usados pelos oprimidos 

como formas de ação, e não somente passiva contemplação.  

Por isso, recorreremos à noção de empoderamento, conforme os estudos de 

Maria Elisabeth Kleba e Agueda Wendausen (2009), salientando também a noção 

                                                                                                                                                         
mierda de nada, ¿eh? Yo creo que vos te arrepentís de no haber empezado antes la cosa 
volteándote los lindos chicos. No lo tuyo no es resentimiento, es bronca por haber sido tan puro más 
tiempo del debido” (JAUMANDREU, 1981a, p. 77). 
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de empoderamento feminino, relacionado à promoção da autonomia das mulheres 

para decidirem sobre suas vidas, podendo ainda opinarem na vida política e social 

das comunidades das quais fazem parte. Levando em conta esses aportes teóricos, 

novamente justificamos o nosso posicionamento em relação à escolha de Eva Perón 

como espinha dorsal do presente estudo, por entendermos que se trata de uma das 

personalidades que encabeçaram a luta pelos direitos das mulheres na Argentina, 

ao abrir-lhes as portas da política com a conquista do voto e a formação da ala 

feminina do peronismo. 

 

 

3.2 A dama peronista como ícone guei 

 

 

O conceito de empoderamento (Empowerment) tem raízes nas lutas pelos 

direitos civis, com destaque especial no movimento feminista, ao significar o 

desenvolvimento das potencialidades, a busca pela informação e participação 

efetiva, possibilitando o exercício da democracia. O empoderamento feminino 

promove a entrada das mulheres no ambiente político, para que elas tenham acesso 

ao poder e possam interferir na formulação de políticas públicas, angariando 

autonomia na tomada de decisões sobre suas vidas, envolvendo mudanças nas re-

lações de poder estabelecidas, em muitos aspectos da vida social (COSTA; 

D’OLIVEIRA, 2013). Considerando a existência de relações desiguais de gênero, o 

empoderamento feminino pode ainda ser o processo de superação da desigualdade 

de gênero (BATLIWALA, 1977; LEON, 1997). 

Assim, a noção de empoderamento pode ser pensada dentro da chamada 

segunda vaga dos estudos de gênero, organizando temos: teorias, movimentos 

epistemológicos feministas e ativismos. Durante o período que vai de meados do 

século XIX até os anos 1960, as mulheres, provenientes de um estatuto civil 

subordinado, se preocupavam com a incorporação, como cidadãs, no estado 

moderno industrializado. A luta era pelo efetivo cumprimento de direitos civis e 

políticos, pelo direito ao voto, melhora nas condições de vida das mulheres, direitos 

sociais e trabalhistas (MARINHO; GONÇALVES, 2016). 

Até cerca de 1980, a luta era pelo fim da opressão feminina e pela presença 

ativa da mulher no trabalho e no ambiente familiar. Nesse sentido, as vivências 
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pessoais femininas passavam a ser potencializadas, visto que essas demandas 

eram as mesmas de outras milhares de mulheres, logo o que parecia micro ganha 

uma maior amplitude, gerando uma rede política, ou seja, uma rede de relações de 

poder. Análise das relações de poder, bem como a problematização da diferença 

sexual, tornam-se cada vez mais objeto das mais variadas teorias, entrando ainda 

em tal jogo o corpo feminino e a sexualidade, ao proliferarem os debates sobre as 

políticas de reprodução e violência. 

Kleba e Wendausen (2009) entendem o empoderamento como um processo 

dinâmico que envolve aspectos cognitivos, afetivos e condutuais, ocorrendo 

aumento do poder, da autonomia pessoal ou coletiva nas relações interpessoais ou 

institucionais, com foco especial para aqueles submetidos às relações de opressão, 

discriminação e dominação social, como mulheres e homossexuais. Acreditamos 

que, para empoderar o outro, é necessário ser um indivíduo empoderado, como 

ocorre com Paco Jaumandreu, já estilista renomado, de carreira sólida, quando vai 

ao encontro de Evita que, na casa onde ela vive com Perón, lhe parece “altiva e 

muito destemida. Me impressionou sua pele desde o primeiro dia; branca, 

transparente, incrível. [...] Era loira, de passos muito longos e decididos 

(JAUMADREU, 1981a, p. 70-71, tradução nossa).40 

Antes disso, Evita conhecia a fama do figurinista por meio da revista Mundo 

Argentino, na qual ele publicou diversos croquis. Como atriz no cinema e no rádio e 

pelo trabalho que começava ao lado do coronel com visita aos bairros pobres, aos 

hospitais, ela solicitou: “Cria para mim um estilo. […] Você me assessorará de todas 

as maneiras” (JAUMANDREU, 1981a, p. 71, tradução nossa).41O chamado de Evita 

não tinha recebido muita importância de Jaumandreu, afinal, requisitado pelas 

grandes estrelas do momento e pelas damas da sociedade, não lhe atraiu muito a 

ideia de vestir uma atriz iniciante. Entretanto, a atriz Bilbao, outro importante ícone 

feminino do mundo do espetáculo argentino da época, advertiu-o sobre o potencial 

daquela que seria mais tarde a líder peronista:  

 
- Quem disse que te chamou? Se deu volta com uns desses gestos de diva 
tão característicos nela. 
- Eva Duarte. 

                                                 
40

No texto-fonte: “altísima y muy desteñida. Me impresionó su piel desde el primer día; blanca, 

transparente, increíble. [...] Era rubia, de pasos muy largos y decididos (JAUMADREU, 1981a, p. 70-
71). 
41

No texto-fonte: “Me tiene que crear un estilo. […] Usted me asesorará de todas maneras” 

(JAUMANDREU, 1981a, p. 71). 
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– Não foi ela quem te chamou? Essa garota tem um destino que pode levá-
lo a glória ou ao inferno. Tens que ir hoje mesmo. Entendeu?,hoje mesmo. 
Larga tudo e a chame” (JAUMANDREU, 1981a, p. 70, tradução nossa).

42
 

 

Jaumandreu começa a empoderar Eva por intermédio das roupas que criará 

para ela, ou seja, contribui na formação de uma figura pública que se torna 

referência para uma parte do povo argentino: as jovenzinhas, as mulheres e os 

gueis se inspiravam nela. De certo modo, essa imagem auxilia nos objetivos 

peronistas de construir uma outra história do país, que rompia com as velhas 

oligarquias agrárias a partir da emergência de uma classe média consideravelmente 

ampla e da incorporação de setores até então marginalizados ao mercado de 

trabalho e às ações de cidadania, como os operários dos subúrbios metropolitanos, 

os trabalhadores do campo e as mulheres. 

A veste muito repetida por Evita era usada justamente em um dos momentos 

nos quais mais claramente percebemos o seu empoderamento, quando ela entra na 

cena política e passa a ocupar um lugar de destaque, ao se tornar o mais importante 

elo entre o peronismo e os "descamisados", ou seja, as classes de maior 

vulnerabilidade social. Tratava-se daqueles indivíduos que, embora não 

percebessem, conviviam com mecanismos involuntários de controle que não lhes 

deixavam alternativa, de tal modo que se viam levados a “optar” por determinados 

tipos de serviços, ou dito de outro modo, a exclusão dos direitos fundamentais e da 

cidadania.  

Por isso que, segundo Kleba e Wendausen (2009), torna-se necessário 

organizar novas formas institucionais, se quisermos mudar relações de poder em 

relações horizontais que levem ao empoderamento dos indivíduos. Isso significa que 

devemos agir na transformação de relações fixas e, consequentemente aceitas, 

tornando-as flexíveis. O processo de empoderamento se mostra valoroso justamente 

pela possibilidade de desvendar as relações de poder, tornando-as mais 

equilibradas, o que requer a construção de uma nova subjetividade, mais crítica e 

livre, reflexiva e questionadora do instituído. Somente desse modo, conhecendo as 

estruturas de poder estrategicamente engendradas para nos manter alienados, 

                                                 
42No texto-fonte: “¿Quién decís que te llamó? Se dio vuelta con unos de esos gestos de diva tan 
característicos en ella. 
– Eva Duarte. 
– ¿Y qué le contestaste? Esa chica tiene un destino que puede llevarla a la gloria o al infierno. Tenés 
que ir hoy mismo. ¿Entendés?, hoy mismo. Largá todo y llamála” (JAUMANDREU, 1981a, p. 70). 
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subverteremos a ordem naturalizada na qual vivemos, no caso de Eva Perón, 

conforme tratada no texto em análise, trata-se das ordens oligárquica e patriarcal.  

Conforme Eribon (2000), o movimento feminista, bem como o movimento guei 

e lésbico, contribuíram para mudar a sociedade contemporânea. Num primeiro 

momento, agiram para a transformação da situação vivida pelas mulheres e 

homossexuais. A questão era pôr em xeque os mecanismos que produzem e 

perpetuam a sujeição, que regulam a ordem social, a ordem sexual e atribuem 

lugares determinados a alguns indivíduos. Em paralelo à formação do movimento 

LGBT argentino43, ainda no conturbado governo de Isabelita Perón, que antecederia 

os anos mais difíceis do assim chamado Proceso de Reorganización Nacional,44 

Paco Jaumandreu, transcreve suas memórias para as páginas do livro e inclui nelas 

a personagem biográfica, pondo em evidência a simplicidade da mulher e líder 

política, tida como um ícone para esse sujeito homossexual. 

Percebemos em alguns trechos do livro de Jaumandreu, aqui analisados, o 

quanto Eva Perón havia se empoderado e como se identificou com os menos 

favorecidos, pois havia sofrido também a exclusão. À medida que o modista discorre 

sobre como avançava sua amizade com Evita, destaca a espécie de obsessão que 

ela nutria pelos pobres e desamparados, como se fosse uma missão a cumprir: “Me 

consta que ninguém que chegou onde ela chegou foi com as mãos vazias. […] 

Todos os atos de sua vida foram de uma exata autenticidade. É sem dúvida a 

melhor do século. Penso que a História lhe fará justiça a seu valor humano, a sua 

luta” (JAUMANDREU, 1981a, p. 75, tradução nossa).45 

Figuras femininas, por exemplo, inspiram modos de vida guei, e está nessa 

relação o elemento que permite uma dupla perspectiva de sentimentos no mesmo 

                                                 
43

Em 1969, surgiu na Argentina o grupo Nuestro Mundo, composto por ex-militantes do Partido 

Comunista, que haviam sido expulsos por serem gueis. Posteriormente ao grupo mencionado, surgiu 
a Frente de Liberación Homosexual de la Argentina em 1971, que vinculava a luta pela libertação 
nacional do jugo do imperialismo à libertação do corpo das relações mercantilistas impostas pelo 
capital. 
44

 A junta de comandantes integrada pelo general Jorge Rafael Videla, pelo almirante Emilio Eduardo 

Massera e pelo brigadeiro Orlando Ramón Agosti assumiu o poder em 24 de março de 1976, criando 
instrumentos legais do chamado Processo de Reorganização Nacional. Nessa nova organização, 
além de continuar à frente do Exército, Videla foi nomeado presidente da nação argentina. Fatores 
como o caos econômico de 1975, as lutas facciosas e a ação espetacular das organizações 
guerrilheiras criaram condições para a aceitação de um golpe de Estado, que restabeleceria a ordem. 
Os militares tinham como proposta “cortar o problema pela raiz que, segundo o diagnóstico, estava 
na própria sociedade e na natureza irresoluta de seus conflitos” (ROMERO, 2006, p. 196-197).  
45

No texto-fonte: “Me consta que nadie que llegó hasta ella se fue con las manos vacías. […] Todos 

los actos de su vida fueron de una exacta autenticidad. Es sin duda la mejor del siglo. Pienso que la 
Historia le hará justicia a su valor humano, a su lucha” (JAUMANDREU, 1981, p. 75). 
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indivíduo. O guei, de certo modo, se identifica de diversas maneiras com a imagem 

da diva, perpassando inclusive pela trajetória de vida, onde há momentos nos quais 

se faz preciso mostrar força e também períodos em que a fraqueza toma conta, 

revelando o quanto são humanos, “convocados a ser instrumentos de intelecção e 

transfiguração desse processo que busca explorar a proximidade entre o abjeto e o 

sublime” (BARCELLOS, 2006, p. 434-435). 

Conforme Reginaldo Santos (2016), o homossexual projeta na figura da diva 

o que lhe é mais interdito, mais opressivamente circunscrito pelo medo e pela 

vergonha, na figura do poder e do charme que o ídolo feminino evoca. O guei 

transfigura sua feminilidade ao viver a fantasia da diva, de ser como ela, seja no 

comportamento, seja no modo de se vestir, ou nas relações afetivas. Essas 

afinidades não são exclusivas da contemporaneidade, desde muitos anos atrás os 

gueis viviam a idolatria de ícones clássicos do cinema como:  

 

Brigitte Bardot, Audrey Hepburn, Sara Montiel, mas também de divas 
contemporâneas como Madona, Beyoncé, Lady Gaga, etc. Essa idolatria 
parece sempre resvalar para o corpo homossexual, que ultrapassa os 
limites da masculinidade – limites que podem ser biológicos, mas são 
sobretudo simbólicos – e se reinventa no trejeito, na coreografia sensual, no 
“carão” das divas, conforme a gíria que circula nos nossos dias. Podemos 
pensar, por outro lado, que a diva pode resvalar nas próprias mulheres que 
nos rodeiam: nas amigas mais empoderadas, nas mães fálicas, nas irmãs 
às vezes subversivas e libertárias (SANTOS, 2016).  

 

Nas memórias de Jaumandreu, há uma ampla galeria de personagens 

femininas, históricas e ficcionais, demonstrando como de fato esses importantes 

ícones femininos servem à articulação das experiências de vida de homens gueis 

(BARCELLOS, 2006). Em alguns de seus trechos, percebemos o quanto o ícone 

Eva Perón se associou à vida do estilista: “Eu lhe tive um enorme carinho e penso 

que para minha formação como pessoa foi muito importante tê-la conhecido e 

vestido. […] existem recordações que no poderei olvidar nunca; alguns que dá conta 

de seu humor, outros de seu valor humano”.  (JAUMANDREU, 1981a, p. 76-77, 

tradução nossa).46 

Após a leitura de La cabeza contra el suelo (1981a), consideramos importante 

a relação entre Paco Jaumandreu e Evita, pois eles contribuíram na vida um do 

                                                 
46

No texto-fonte: "Yo le tuve un enorme cariño y pienso que para mí formación como persona fue muy 

importante haberla conocido y vestido. […] hay recuerdos que no podré olvidar nunca; algunos que 
da cuenta de su temple, otros de su valor humano”.  (JAUMANDREU, 1981a, p. 76-77). 
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outro em seus processos de mútuo empoderamento. Ele a empodera por um duplo 

recorte, como profissional e como amigo. Não podemos deixar de mencionar 

também o quanto a figura de Eva Perón teve papel importante na vida de Paco, 

como ele mesmo diz ao lembrar de um singelo momento: “Eu tive, estou seguro, um 

privilégio: ver rir a gargalhadas a Eva Perón. […] sempre me recordo, um domingo 

ao meio-dia, estava recostada em um enorme sofá de veludo, com uma camiseta de 

listras e uma calça de veludo” (JAUMANDREU, 1981a, p. 77, tradução nossa).47 

Conforme apresentamos no primeiro capítulo desta dissertação, 

consideramos como biografemas aquelas particularidades da vida de um sujeito 

que, reescritas nas páginas de um livro, revelam pormenores significativos. Desse 

modo, por intermédio dos escritos de um biógrafo, a vida é captada através de 

fendas, miudezas, sinais e detalhes que conferem significações mais preciosas à 

vida dos sujeitos narrados do que apenas uma ordem cronológica e linear de 

acontecimentos vazios de sentido. 

Consideramos então, termos apresentado para apreciação, e destacado 

neste terceiro capítulo, o biografema homocultural da mulher poderosa, ao 

oferecermos mais uma adjetivação ao conceito de biografema homocultural 

(MITIDIERI, 2013; 2014; 2015). Entendido como lócus de pesquisa e representação 

de expressões culturais, literárias e sociais produzidas por ou sobre sujeitos 

homossexuais, o conceito de biografema homocultural se amplia ao ser conjugado 

com a figura da mulher poderosa, neste caso, Eva Perón, por intermédio da escrita 

de Paco Jaumandreu.  

Essas possibilidades de abordagem biografemática se articulam com os 

desdobramentos e debates que proporcionam, possibilitados pela ruptura aos 

discursos dominantes e opressores, como os das mídias hegemônicas. Na 

contracorrente das imagens de Eva, mais visadas por esses meios, e das 

representações aí veiculadas, a obra memorialista, produzida por um sujeito 

homossexual e vindo do interior argentino, apresenta, em algumas páginas, muito 

além de uma figura política, um ícone da moda argentina e de diferentes 

sensibilidades minoritárias durante as décadas de 1940 e 1950, uma mulher 

poderosa, uma mulher empoderada. 

                                                 
47

“Yo tuve, estoy seguro, un privilegio: ver reír a carcajadas a Eva Perón. […] siempre lo recuerdo, un 

domingo al mediodía, estaba recostada en un enorme sofá de terciopelo, con una remera a rayas y 
un pantalón de terciopelo” (JAUMANDREU, 1981a, p. 77). 
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Ao longo do capítulo, pudemos destacar, por meio de fragmentos retirados da 

obra de Jaumandreu, o quanto ele possuía afinidades com Evita, principalmente no 

que se refere ao gosto pelo cinema, apreciado por ambos desde o princípio da 

adolescência. Tanto Paco quanto Eva dedicaram horas e horas a admirar as atrizes 

cinematográficas: ela pensava em se tornar uma delas, ele em modelos de roupas 

que desenharia para divas e estrelas.  

O estilista conseguiu alcançar seu objetivo e ir mais adiante do que imaginara 

nos tempos de garoto. De certo modo, contribuiu para a história do seu país, tendo 

sido um dos responsáveis pelo empoderamento de Eva Perón, através das roupas 

desenhadas para ela, além de deixar sua marca impressa no estilo Evita de ser, 

consequentemente, deixou sua marca na moda argentina, nos modos cotidianos e 

nos imaginários que a partir daí se desdobram. 

Identificada por meio do estudo das obras contempladas nos capítulos 

segundo e terceiro desta dissertação, a relação de amizade que Evita manteve com 

o cabeleireiro Alcaraz e o estilista Jaumandreu pode ser indicativa dessa comoção e 

admiração que as mulheres poderosas causam entre os gueis. Assim, interessa 

para a homocultura o modo como sucede o encampamento (MITIDIERI, 2015) de 

Evita, os motivos que fizeram ser notada desde o princípio da vida política e não ser 

esquecida até os dias atuais por atrizes, cantoras, gueis, travestis, transformistas 

nas mais diversas manifestações artísticas. O encanamento se faz notável através 

das vestimentas, acessórios e outros elementos que compõem a imagem visual, 

mas também por meio do repertório de gestos, no caso de Evita, marcadamente 

precisos e fortes, como as falas afetivas percebidas nos discursos proferidos na 

Plaza de Mayo. Com base nessa leitura, afirmamos a pertinência do biografema 

homocultural, bem como de obras que ou destacam personagens gueis, como 

Alcaraz, ou são produzidas por homossexuais, como Jaumandreu, para o exercício 

de necessárias críticas às heteronormatividades. 
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4 O CAMP E A MULHER EMPODERADA 

 

 

4.1 Evita fora de sacada  

 

 

O presente capítulo intenta reafirmar a pertinência do biografema 

homocultural, no caso, do biografema homocultural camp e do biografema 

homocultural da mulher poderosa (empoderada e ícone guei). Para o exercício de 

necessárias críticas às heteronormatividades, retornaremos ao biografema 

homocultural camp em outra chave, no qual determinados teóricos aliam o grau de 

artificialização e teatralidade conferido por Sontag (1987) à vertente subversiva e 

política do camp. 

Tomamos ciência da predileção do camp, por tudo aquilo que não é natural, 

pelo artifício e pelo exagero (SONTAG, 1987). Maurício de Bragança (2010), no texto 

“Camp, paródia e violência em Astrid Haddad por Las Hermanas Vampiro”, 

apresenta as contribuições de Sontag (1987) discutidas de modo crítico e 

contrapostas por Moe Meyer (1994). Para o teórico, as reflexões seriam 

responsáveis pelo abafamento de questões que postulavam o camp como inerente 

ao discurso homossexual.  

Procedendo assim, Sontag teria reduzido o campa “estratégias retóricas e 

performativas, como a ironia, a sátira, o burlesco e o travestismo, e com movimentos 

culturais como o pop” (BRAGANÇA, 2010, p. 267). Sontag (1987) anuncia uma 

dissociação entre o gosto camp e a cultura guei, quebrando a articulação intrínseca 

que era feita até então, em leitura que acabou por minimizar a “subcultura” 

homossexual masculina relacionada ao camp. Embora julguemos importante 

considerar que essa sensibilidade não se restringe ao mundo guei, compreendê-la 

como marca de relevo nesse universo auxilia-nos a reforçar nossa ideia do 

biografema homocultural camp. 

Para tanto, notamos em La cabeza contra el suelo um perfil de Eva Perón, 

traçado por Paco Jaumandreu (1981a), que pode ser visto por vários ângulos, 

inclusive por meio do seu lado camp. Desse modo, além daquela “que não levava 

desaforos para casa quando irritada”, lança-lhe outro olhar biografemático: a jovem 

doce e boa para quem desenhava trajes e com quem tinha intimidade para fazer 
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brincadeiras. Sobre a primeira, mais de uma vez pensou “que o espírito de alguém 

se apoderava de seu corpo. A primeira gostava das coisas chamativas, não de 

detalhes, mas sim muito chamativas, era muito feminina, muito suave” (p. 76).48 

Percebemos a relação entre essa imagem da dama peronista e o tipo de roupa que 

vestia no seguinte croqui anexado a outro livro de Jaumandreu – Evita fuera del 

balcón –, publicado em 1981 por Ediciones del Libro Abierto, e republicado pela 

Ediliba em 1983: 

 

Figura 6 – Croqui de vestimenta para Evita49 

 
Fonte: JAUMANDREU, Paco. Evita fuera del balcón. Buenos Aires: Ediciones del Libro Abierto, 
1981b, não paginado. 

 

Jaumandreu (1981a) representa também a Eva empoderada, o fenômeno 

político que discursava para as multidões na Plaza de Mayo, “indiscutivelmente, se 

um vê a história universal, saberá que houve pouquíssimos casos como o de Eva 

Perón. Catalina de Rusia? Isabel de Inglaterra? Não o creio. Eram muito orgulhosas 

                                                 
48

No texto-fonte: “[…] que el espíritu de alguien se apoderaba de su cuerpo. A la primera le gustaban 

las cosas llamativas, no de detalles pero sí muy llamativas, era muy feminina, muy suave” 
(JAUMANDREU, 1981a, p. 76). 
49

“El lujo supremo: tapado y corsage de raso de seda natural blanco ricamente bordado en perlas, tull 

y strass, enorme falda estilo ‘María Antonieta’ en tul.” 
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e Eva era muito modesta” (p. 76, tradução nossa)50. Nessa “outra” Evita, aliada ao 

fenômeno político, encontramos “a protetora dos humildes”, assim denominada pela 

propaganda peronista, e que havia declarado nada mais lhe importar a não ser 

trabalhar em prol do bem-estar de seu povo. A imagem seguinte, também constante 

em Evita fuera del balcón (JAUMANDREU, 1981b), mostra o figurino do traje usado 

por ela durante o tempo em que se dedicava à Fundación de Ayuda Social María 

Eva Duarte de Perón: 

 

Figura 07 – Figurino de traje usado por Eva Perón51 

 
Fonte: JAUMANDREU, Paco. Evita fuera del balcón. Buenos Aires: Ediciones del Libro Abierto, 
1981b, não paginado. 

 

Ainda que fosse amigo e confidente da primeira-dama, e salientasse admirá-

la, devido à luta em favor dos mais humildes, Jaumandreu não deixa de mencionar o 

quanto podia ser ríspida em determinados momentos, como quando a deixou 

esperando das seis da tarde às oito da noite. Na tentativa de se explicar e minimizar 

a situação, o estilista informa das saudações enviadas pela atriz Zully Moreno a 

                                                 
50

No texto-fonte: “indiscutiblemente, si uno ve la historia universal se encuentra que ha habido muy 

pocos casos como el de Eva Perón. ¿Catalina de Rusia? ¿Isabel de Inglaterra? No lo creo. Eran muy 
orgullosas y Eva era muy modesta” (p. 76). 
51

El muchas veces repetido tailleur cuadrillé en blanco y negro con adornos de terciopelo negro y 

pequeño sombrero con rosa. Fue la primeira prenda predilecta de Eva para su vida política y tiene la 
línea del primero que le hice. 
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Evita que, sem papas na língua, manda “Que meta tudo no cu!” (JAUMANDREU, 

1981a, p. 73, tradução nossa).52 

O ânus, como lugar abjeto, não digno no próprio corpo humano, também 

indigno de ser pronunciado ou de figurar em textos mais canônicos, adentra as 

memórias de Jaumandreu, ocupando um lugar de destaque nas suas lembranças, 

por ter saído da boca da “Dama da Esperança”. Nesse caso, o palavrão une a 

primeira dama ao cabeleireiro, conforme sugere o camp, num ato de artificialização 

e teatralidade, como Meyer deixa claro nos seus estudos. Se comumente 

determinada função define-se como o comportamento vinculado a uma dada 

posição pela sociedade, Alfonso Ceballos Muñoz (2004) afirma, em Representación 

de la identidad gay en la obra dramática de Terrence McNally, que na vida, ser 

heterossexual ou homossexual resulta da incorporação de um papel, ao mesmo 

tempo, um fenômeno definido na metáfora do teatro: pretender ser algo que não é 

ou camuflar a identidade sexual, mantendo, entretanto, os feitos sobre a mesma. 

O camp manifesta-se pela teatralidade dos papeis sexuais e se molda a uma 

identidade guei construída. Aquela identidade guei conhecida por estar “dentro do 

armário” terá como finalidade sair do armário, revelar a sexualidade. Apesar dos 

teóricos concordarem com a coerência da posição assumida por Sontag, deixam o 

alerta para o quão pode ser limitado o conceito exclusivamente visual ou estético do 

camp, no qual o viés teatral é marcante. Minguaríamos esse conceito caso 

deixássemos de lado o caráter subversivo que implica e a possibilidade de atuação 

política. As últimas palavras de Sontag no ensaio conferem à homossexualidade o 

estatuto de uma estética, o que de certo modo limita o alcance dessa noção. 

Ao longo da história, a determinação dos lugares sociais ou das posições dos 

sujeitos no interior de um grupo tem relação com os corpos, nesse caso, 

especialmente com o ânus. Não resulta em um advento da modernidade a 

classificação, ordenação e hierarquização dos sujeitos, indiciados, classificados, 

ordenados, hierarquizados e definidos pela aparência de seus corpos, a partir de 

diversos padrões, referências, normas, valores e ideais. Nem todos os conjuntos 

sociais têm a mesma compreensão acerca do conceito de corpo, gênero e sexo. 

Nesse sentido,  

                                                 
52

No texto-fonte: “¡Qué se los meta en el culo!” (JAUMANDREU, 1981a, p. 73). 
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precisamos estar atentos para o caráter específico e transitório do sistema 
de crenças com o qual operamos, precisamos nos dar conta de que os 
corpos vêm sendo ‘lidos’ ou compreendidos de formas distintas em 
diferentes culturas, de que o modo como a distinção masculino/feminino 
vem sendo entendida diverge e se modifica histórica e culturalmente 
(LOURO, 2013, p. 78). 

 

O discurso camp, durante muito tempo, foi rejeitado pelo discurso 

homossexual, dos anos 1970, por considerá-lo um discurso afeminado. Nessa 

época, o indivíduo precisava manter um estilo extremamente masculino. Já o 

discurso guei dos anos 1990 se apressa em restaurar e reivindicar o discurso camp 

como um dos veículos mais apropriados para a articulação do queer. 

Conforme Silvia Hueso (2008), contra o poder autoritário insere-se uma 

vanguarda que encabeça um gesto cômico e trágico, a saber, um gesto camp. A 

teórica relaciona o camp ao gesto da drag queen, pois nele estão intrínsecas duas 

vertentes: a paródica, por ter consciência da impossibilidade de dar a cara ao 

exército de repressores; e a política, porque mesmo entre risadas propõe um ato de 

resistência, por saber que talvez através dessa brincadeira a represália contra ela 

poderia trazer maiores proporções. 

Jaumandreu (1981a) não deixa de lançar olhares a Evita em La cabeza contra 

el suelo, ao dedicar a ela algumas poucas páginas desse livro de memórias. Porém, 

em Evita fuera del balcón(1981b)53, do começo ao fim, o modista enfoca além da 

vida pública, a intimidade da biografada. Destacaremos então alguns fragmentos do 

livro em que sobressaem bastidores do cotidiano da primeira-dama peronista, os 

quais se distanciam significantemente da imagem santificada amplamente conhecida 

e reproduzida, na tentativa de apresentar mais uma das inúmeras faces dadas à 

figura de Eva Perón. 

A simplicidade em uns aspectos da vida de Evita contrasta com suas roupas e 

as reações que marcaram outros momentos. Uma mulher que pouco dedicou seu 

tempo à organização da casa, seu olhar fica totalmente voltado para o “Trabalho e 

Previsão”. Para Jaumandreu “[…] aquela mulher tinha algo que convencia, […] seu 

olhar que passava de autoritária a submissa, quase sem que alguém pudesse acetar 

o momento da mudança…” (1981b, tradução nossa)54. 

                                                 
53

Livro não paginado. 
54

No texto-fonte: “Trabajo y Previsión”. Para Jaumandreu “[…] aquella mujer tenía algo que 

convencía, […] su mirada que pasaba de autoritaria  a sumisa, casi sin que uno pudiera aceptar el 
momento del cambio…” (JAUMANDREU, 1981b). 
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Ao longo da leitura das obras selecionadas para integrarem o corpus desta 

dissertação, identificamos um percurso da vida de Evita, por meio das 

representações que dela foram feitas. A partir da segunda obra de Jaumandreu, 

conhecemos outra Eva, transformada em figura muitas vezes oscilante, “de mil 

facetas distintas que a fazem ser uma mulher singular; por um lado começa a ter o 

controle total sobre seus nervos, por outro lado os deixam aflorar” (JAUMANDREU, 

1981b, tradução nossa)55. 

Vale salientar que o empoderamento de Eva possui forte relação com seu tino 

político, revelado após a união com Perón, pois precisou assumir algumas atividades 

enquanto primeira-dama, até chegar ao ponto de mostrar que, no tocante ao contato 

com os descamisados, quem entendia de política era ela. Entretanto, apresentamos 

o perfil público e político de Evita, mas também o seu lado genioso, exagerado, a 

teatralização do seu ódio às oligarquias, capaz de nos auxiliar na demonstração dos 

pontos de contato entre o biografema homocultural da mulher poderosa e o 

biografema homocultural camp. 

Evita ressignifica, de certo modo, convenções normativas referentes ao 

gênero quando adentra ao mundo político, naquele momento predominantemente 

masculino. Através do casamento com Perón e a partir do instante que começa a 

trabalhar em prol dos humildes na fundação de ajuda, rapidamente ascende na 

política por cair nas graças dos humildes. Já inteirada desse universo, cada vez 

mais conseguia a aprovação do povo em tudo o que fazia. Segundo Jaumandreu 

(1981b, tradução nossa), Eva sabia de política muito mais que Perón, afinal, ela o 

salvou: “naqueles dias de outubro, acaso não parou ela sozinha a greve ferroviária? 

Minuto atrás de minuto reprovou o nome de seus amigos-inimigos. Grita que 

Bramuglia e outros muitos não se jugarão jamais por ele, e o tempo lhe dá razão”56.  

Muitas pessoas, da Argentina e de outros países, afirmam ter conhecido 

Evita: aventureira, mártir, ressentida, fanática etc. Muitos afirmam tê-la conhecido, 

na complexidade de seu ser e da sua personalidade singular, embora isso talvez 

não seja possível, pois consideramos algo limitador tentar totalizar o perfil de um 

sujeito, até mesmo no âmbito literário, como já foi ponderado. De modo algum temos 

                                                 
55

 No texto-fonte: “de mil facetas distintas que la hacen una mujer singular; por un lado comienza a 

tener el control total sobre sus nervios, por otro lado los deja aflorar” (JAUMANDREU, 1981b) 
56

 No texto-fonte: “aquelos días de octubre, acaso no paró ella sola la huelga ferroviária? Minuto tras 
minuto le enrostra el nombre de sus amigos-enemigos. Le grita que Bramuglia y otros muchos no se 
jugarán jamás por él, y el tiempo le da la razón”. (JAUMANDREU, 1981b) 
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como intuito explicar essa mulher, que escapa a qualquer molde. Pretendemos 

mostrar mais um lado, a maneira de se posicionar e reagir a determinadas 

situações, como a que segue: 

 

Se conta que um dia em uma turnê a que ela não foi, duas figuras 
representativas da ‘Junta Metropolitana’ receberam em um povoado um 
presente: uma medalha de ouro, quase uma lâmina com as iniciais de cada 
uma. Eva fica sabendo, as chama às seis da manhã depois de seu 
regresso; grita com elas, as insulta, as chama de chefes de facção, 
farsantes y as convocam para um almoço. As duas garotas muito jovens, 
estavam desesperadas, quando chegam começam a escutar os gritos de 
Eva desde a entrada de Trabalho y Previdência. Já na mesa ela grita: ‘Dê-
me essas porcarias, chefes de quadrilha de rancho’, e joga para atrás por 
sobre seu ombro as medalhas. Durante todo o almoço se mostra sádica, 
reiterativa, ferina. Ao ficarem abatidas, as duas jovens recebem cada uma 
um estojo com uma enorme medalha de ouro com a efígie de Eva em um 
lado e o nome e a data das ‘pecadoras’ no reverso (JAUMANDREU, 
1981b,tradução nossa)

57
. 

 

Não era de demonstrar afeto gratuitamente a não ser por Perón e pelos 

descamisados, era para eles que dedicava sua existência e seu trabalho. Nem 

mesmo com a família (Dona Juana e os quatro irmãos) ela tinha uma relação tão 

terna. Durante os poucos anos de vida, na qual conseguiu usufruir da popularidade 

conquistada, não direcionou sua atenção para outro assunto que não fosse a ajuda 

social. Por diversos momentos, demonstrou ser uma pessoa fria, quase nunca 

beijava suas amigas e poucas vezes estendia a mão para cumprimentá-las, “às 

vezes suas reações com elas têm um raro sadismo e é reiterativa quando as 

considera incapazes ou culpadas de erros, por pequenos que estes sejam” 

(JAUMANDREU, 1981b, tradução nossa)58. 

Os dias da ex-primeira-dama eram minunciosamente calculados, afinal, ela 

não tinha tempo a perder quando se tratava de desempenhar o papel mais 

importante de sua vida:  

                                                 
57

No texto-fonte: “Se cuenta que un día en una gira a la que ella no va, dos figuras representativas de 

la ‘Junta Metropolitana’ reciben en un pueblo un regalo: una medalla de oro, casi una lámina con las 
iniciales de cada una. Eva se entera, las llama a las seis de la mañana a su regreso; las grita, las 
insulta, las llama caudillas, farsantes y las cita al almuerzo. Las dos muchachas muy jóvenes, están 
desesperadas, cuando llegan empiezan a escuchar los gritos de Eva desde la entrada de Trabajo y 
Previsión. Ya en la mesa les grita: ‘Denme esas porquerías, caudillitas de rancho’, y tira hacías atrás 
por sobre su hombro las medallas. Durante todo el almuerzo se muestra sádica, reiterativa, hiriente. A 
los postres las dos deshechas chicas reciben cada una  un estuche con una enorme medalla de oro 
con la efigie de Eva en un lado y el nombre y la fecha de las ‘pecadoras’ en el reverso” 
(JAUMANDREU, 1981b). 
58

No texto-fonte: “a veces sus reacciones con ellas tiene un raro sadismo y es reiterativa cuando las 

considera incapaces o culpables de errores, por pequeños que estos sean” (JAUMANDREU, 1981b). 
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Trabalho e Previdência desde o meio-dia, ali é dura, insolente quase, com 
deputados, diplomáticos, ministros. Almoço frugal que dura apenas 15 
minutos por volta das 15 horas e assim segue até as duas da manhã, salvo 
os dias em que muda seus simples vestidos de linho ou seda, quase 
sempre como pescoço bem rodeado por um decote e saias retas ou amplas 
para converter-se na primeira dama com as vestimentas luxuosas que 
chegam de Paris, salvo raras exceções, nas quais sonolenta e distante 
assiste a recepções e cerimônias oficiais. Nesses momentos está distante e 
escondida a possessa que levanta os braços para o alto, grita 
desaforadamente, desafia sem medos desde o balcão da casa Rosada, ali 
sim Eva Perón vive e vibra, sofre e sente e curiosamente é muitas vezes a 
imagem da impotência porque ela sabe melhor que ninguém que mil horas 
de rádio emudecem quando ela começa seus discursos (JAUMANDREU, 
1981b, tradução nossa)

59
. 

 

A face camp de Evita, sob os contornos das notações de Sontag (1987), 

contemplada na presente dissertação, relaciona-se ao modo como se posicionava 

no meio artístico, político e social. Encaminhando para um viés mais ativo do termo, 

Bragança (2010) chama atenção para o movimento proposto por Meyer (1994), de 

recuperar o tom político do camp, com base nas discussões sobre representação e 

performance, a partir da intersecção entre representação social e paródia pós-

moderna, conceito proveniente dos estudos de Linda Hutcheon, a qual afirma a 

paródia como repetição com diferindo em relação a criticidade. Nesse sentido, ao 

desnaturalizar o gestual inscrito no texto paródico, os mecanismos de artificialização 

ganham destaque. Aspecto, para Meyer, fundamental ao camp, que encontra na 

teatralidade uma de suas características básicas.  

Com a leitura de Evita fuera del balcón (1981b) reafirmamos a face camp da 

líder peronista, que mesmo fora dos palcos e da sacada continuava teatralizando 

sua vida, e a dos que a cercava, diversos episódios do cotidiano de sua vida nos 

possibilitaram chegar a essa interpretação: 

 
Que era vaidosa e se amava, nos demonstra uma anedota que a pinta 
como mulher, de corpo inteiro: em uma volta pelo norte de trem, rodeada de 
secretários, delegados, etc. Aparece pela manhã, nos salões com um longo 
roupão de gaze branca, o cabelo solto, umas aplicações na camisola 
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No texto-fonte: “Trabajo y Previsión desde mediodía, allí es dura, insolente casi, con diputados, 

diplomáticos, ministros. Frugal almuerzo que dura apenas 15 minutos alrededor de las 15 horas y así 
sigue hasta las dos de la mañana, salvo los días en que cambia sus sencillos vestidos de hilo o seda, 
casi siempre con cuellos o bienes rodeando el escote y faldas rectas o amplias para convertirse en la 
primera dama con los atuendos lujosos que llegan de París, salvo raras excepciones y con los cuales 
somnolienta y distante asiste a recepciones y ceremonias oficiales. En esos momentos está lejos y 
escondida la posesa que alza los brazos en alto, grita desaforadamente, desafía sin miedos desde el 
balcón de la casa Rosada, allí sí Eva Perón vive y vibra, sufre y siente y curiosamente es muchas 
veces la imagen de la impotencia porque ella sabe mejor que nadie que miles de radio enmudecen 
cuando ella comienza sus arengas” (JAUMANDREU, 1981b). 



80 

 

 

‘dentelle’ com uma fita de cetim que faz pequeno bolo, bate nas portas dos 
camarotes e quando tudo parece sonolento nos pijamas e camisolas, como 
uma aparição diz: 'Eu sou uma deusa ou não sou? ", e retorna à sua cabine. 
(JAUMANDREU, 1981b, tradução nossa)

60
. 

 

Nessa inscrição, Eva Perón desnaturalizava qualquer tipo de código e 

mostrava que podia usar e abusar da performance de primeira-dama, mesmo 

com"seus discursos contra os ricos, não se recusava a carregar qualquer joia ou 

aparecer em fotografias com os trajes mais deslumbrantes especialmente 

encomendados em Paris e Florença" (JAUMANDREU, 1981b, tradução nossa)61. As 

imagens de Evita com vestidos de gala ou a proferir seus discursos políticos 

inflamados contra as oligarquias argentinas e os Estados Unidos, e mesmo em 

ângulos mais cotidianos, constituem alguns, dentre outros, biografemas 

homoculturais camp identificados nesta leitura de Evita fuera del balcón. 

 Até o ano do lançamento desse livro, o arcabouço teórico sobre o camp 

passou por diversas revisões desde os primeiros textos surgidos nos anos 1960. Já 

foi utilizado para designar a "Hiperbolização travesti da feminilidade" (HUESO, 2008, 

p. 1002, tradução nossa)62; para se referir ao viés estético e artístico conforme 

proposto por Sontag; por apresentar uma prática performativa, momento em que dá 

visibilidade social a um tipo de produção por muito tempo rejeitada e demonizada. 

Ao exercer essa função, devemos reconhecer o caráter político e subversivo do 

discurso que a veicula e do qual se serve. Conforme Meyer (1994), a paródia camp 

reúne a arte e a política, possibilitando um diálogo com o feminismo e as teorias 

queer; percebido através da ideia de performatividade de gênero desenvolvida por 

Judith Butler (1990), que sublinha a falta de correspondência entre sexo e gênero 

devido às práticas genéricas existentes, as quais “jogam por terra” o binarismo 

sexual tradicionalmente defendido pelo discurso hegemônico.  

A partir dos anos 1990, o termo camp ampliou seu horizonte de significação, 

alcançando as ressignificações genéricas que evidenciam convenções normativas 
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No texto-fonte: “Que era vanidosa y se amaba, nos lo demuestra una anécdota que la pinta como 

mujer, de cuerpo entero: en una gira por el norte en tren, rodeada de secretarios, censistas, 
delegados, etc. Aparece a la mañana por los pasillos con un largo deshabillé de gasa blanco, sobre 
un camisón aplicaciones de ‘dentelle’, el pelo suelto con una cinta de raso que hace pequeño moño, 
golpea las puertas de los camarotes y cuando todos aparecen somnolientos en pijamas y camisones, 
como una aparición les dice: ‘Soy o no soy una diosa?’ y regresa a su camarote” (JAUMANDREU, 
1981b) 
61

No texto-fonte: “sus diatribas contra los ricos, no rehusaba cargar con ninguna joya ni aparecer en 

las fotografías con los más deslumbrantes atuendos encargados especialmente en París y Florencia” 
(JAUMANDREU, 1981b) 
62

No texto-fonte: “hiperbolización travesti de la feminidad” (HUESO, 2008, p. 1002) 
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prevalecentes na sociedade. Nesse e nos outros casos aqui estudados, o camp 

presta-se à ideia de biografema homocultural camp, notada na biografia de Eva 

Perón por seu amigo guei Paco Jaumandreu (1981b), numa mirada que, sem 

querer-se extraordinária, busca compreendê-la, portanto, em seu cotidiano de 

pessoa comum. Eva nunca pôde mesmo ser totalmente “sacada”, integralmente 

conhecida. Às várias versões sobre ela, a cada dia renovadas, aqui oferecemos 

outras, relacionadas a uma trajetória de empoderamento e à repetição exagerada, 

exaustiva, camp, de uma imagem capaz de seduzir escritores e artistas gueis até os 

dias de hoje, que dela se reapropriam, que a encampam de modo exagerado, 

“fechativo”. 

 

 

4.2 Campy, diva e contranormativa 

 

 

Sabemos da existência de vários ícones femininos, sejam eles históricos ou 

ficcionais, que servem de inspiração e “articulação discursiva das experiências de 

vida de homens gays” (BARCELLOS, 2006, p. 422). A partir disso, objetivamos 

explorar, no conto intitulado “Evita vive”, que integra a coletânea Evita vive e outras 

prosas (2001), do escritor argentino, sociólogo e antropólogo Néstor Perlongher 

(1949-1992), o papel que o ícone feminino Eva Perón desempenha ao se associar 

às sensibilidades e situações referentes às sexualidades consideradas desviantes 

em relação à norma.  

O autor militou pela causa homoerótica, assinando textos contra a repressão 

homossexual. Poeta e intelectual argentino-brasileiro, engajado por meio da ficção, 

sociólogo e antropólogo da academia paulista, tornou-se conhecido no Brasil por seu 

livro O negócio do michê (Cf. CANGI, 2001 [2000]). Tomás Eloy Martínez (1996), em 

seu romance Santa Evita, situa Perlongher, ao lado de Raúl Natalio Roque Damonte 

Botana, o “Copi”, entre os escritores que, na condição de homossexuais, “[...] melhor 

entenderam a junta histórica de amor e morte” (p. 172) relativa a Eva Perón.  

O conto privilegiado neste subcapítulo não é o único texto escrito por 

Perlongher sobre Evita, porém, trata-se de um dos mais significativos, por não se 

inscrever na história moral argentina. Centrados no referido conto de Perlongher, 

empreendemos uma análise a partir dos aportes teóricos de Didier Eribon (2000); 
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Denilson Lopes (2002); Guacira Lopes Louro (1997); e Susan Sontag (1987). 

Recorremos também à análise feita por Adrián Melo (2005) no capítulo “Eva Perón: 

la gran diva argentina” (p. 236-240), do seu livro El amor de los muchachos: 

homosexualidad & literatura. 

Na primeira página de “Evita vive” (PERLONGHER, 2001), somos informados, 

por meio da nota de rodapé, sobre o caráter maldito dessa ficção na história 

argentina, sua publicação em Buenos Aires causou grande polêmica pública 

(PERLONGHER, 2002). O texto, datado pelo autor em 1975, une blasfêmia, aguda 

compreensão do tema e ousadia. Antes de ser publicado em castelhano, foi editado 

em inglês com o título “Evita Lives” e também na Suécia. Dividida em três partes, a 

história ficcional apresenta, representa e invoca Evita, por meio do narrador-

personagem, não nomeado, de modo que esse e a protagonista desfrutam de 

sentimentos, pensamentos e situações. 

A narrativa inicia-se com a descrição de como o narrador conheceu Eva 

Perón há muitos anos, num hotel do porto: “[...] vivia, bem, vivia, estava com um 

marinheiro negro que pegara num rolê” (PERLONGHER, 2001, p. 23). O conto 

enfoca o corpo da personagem, agora fervente em desejos, mais vivo do que nunca 

na ficção, contraposto ao corpo morto e embalsamado da personalidade histórica, 

adorado por grande parte do povo argentino.  

“Evita vive” parece jogar com o imaginário argentino, pois muitos santificaram 

a ex-primeira-dama, e Perlongher parece retirá-la desse suntuoso altar. O corpo 

sacro, que ocupa um lugar superior, após ter passado por inúmeros traslados e 

profanações, acaba por ser transgredido mais uma vez. Em outros textos, 

biográficos, históricos, literários e na própria vida, a sexualidade da ex-primeira-

dama foi silenciada e tratada como tabu, contudo, o autor apresenta a sua 

protagonista Evita livre do confinamento em uma identidade fixa e unificada.  

Podendo consistir numa retórica e numa forma de ler, o camp (SONTAG, 

1987) demonstra-se adequado a esta leitura de Eva Perón, por se tratar de uma 

sensibilidade que frutifica do lugar do sujeito guei, possibilitando visualizar o quanto 

de arbitrário reside nos padrões comportamentais. A personagem aqui enfocada 

parece se libertar das regras ditadas pelos “bons costumes”, haja vista o flagrante 

que a bicha deu: “lá está ela com o negro. [...] já estava no clima da encrenca com a 

outra e quase que parto pra cima sem nem olhar pra ela, mas o negro – um doce – 
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lançou-me um olhar todo sensual e me disse algo assim como: ‘Venha, que tem pra 

você também’” (PERLONGHER, 2001, p. 23). 

O comportamento da protagonista não é esperado pela bicha, que não a 

imaginaria em uma situação dessas: num hotel, com a cabeça enfiada entre as 

pernas de outro homem que não fosse Perón. Afinal, em diversos discursos, Evita 

afirmava e reafirmava a sua fidelidade e o seu amor incondicional ao esposo. Por 

sua vez, a sexualidade cindida do negro, ao estar com Evita no quarto e ao se 

insinuar para a bicha, sinaliza à artificialidade das categorias sociais e das maneiras 

contranormativas de reinvenção de “todo um conjunto de relações entre os 

indivíduos, de representações, de discursos que circulam no interior desse espaço, 

de gírias específicas, de modas no vestuário etc. que está implicado. E, finalmente, 

certos tipos de personalidades e de subjetividades particulares” (ERIBON, 2000, p. 

83).  

A compor esse conjunto, o camp apresenta, como uma de suas 

características, a visão do mundo como fenômeno estético, o que implica uma 

revitalização lúdica da comunicação, da representação, artifício de sedução e 

liberação de uma identidade. Ao optar pela resistência às leis da normatividade, o 

corpo se torna algo indeterminado, indefinido, fluido (SONTAG, 1987), possibilitando 

associar o camp à figura de Eva Perón, a partir do momento em que, no conto em 

análise, a protagonista nela fundamentada dialoga com a bicha, parecendo valorizar 

a afetação característica dessa sensibilidade, e confirmar nossa proposta do 

biografema homocultural camp: 

 

‘Como? Não está me conhecendo? Sou Evita’. ‘Evita? – disse, sem poder 
acreditar – ‘Evita é você?’ – e lhe acendi a lâmpada na cara. E era ela 
mesma, inconfundível, com aquela pele brilhosa, brilhosa, e debaixo dela as 
manchinhas do câncer, que na – verdade – não lhe caíam nada mal. Eu 
meio que fiquei muda, mas, claro, não ia dar uma de boboca que se 
atrapalha diante de qualquer visita inesperada (PERLONGHER, 2001, p. 
24). 

 
Apesar de o autor “virar de cabeça para baixo” a imagem de Eva Perón no 

conto, características consideradas intrínsecas à mulher na qual essa personagem 

está baseada se preservam. Um exemplo disso é o coque louro: “‘Bom, já chega’, 

agarrou-lhe a cabeça – aquele coque todo desmazelado que ela tinha – e meteu-a 

entre as pernas” (PERLONGHER, 2001, p. 24). Embora apareça desarrumado, se 

comparado a outros escritos, que afirmavam o cuidado da primeira-dama e do seu 
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cabeleireiro para deixá-lo sempre alinhado, Perlongher não deixa de fazer referência 

ao importante símbolo de Evita, copiado e reproduzido exaustivamente em inúmeras 

imagens, numa iteração camp por excelência, que confirma nossa ideia de 

biografema homocultural camp.  

O corpo pudico de Evita, pelo menos era essa a faceta conhecida em sua 

vida pública, dá lugar ao corpo morto para os prazeres, que agora, porém, renasce 

pelo desejo carnal. O corpo regulado, produzido por discursos que normalizam, 

instauram saberes e produzem verdades (LOURO, 1997), após se desprender das 

amarras da sociedade, e se tornar “morto”, parece buscar o prazer, seja lá onde e 

como for. Assim livres desse confinamento, os sujeitos podem exercer sua 

sexualidade de diferentes formas, desatando os nós que prendem os desejos e 

prazeres corporais, como ocorre num dos diálogos do conto em estudo, em que 

Evita revela sua felicidade e pergunta se a bicha “não queria acompanhá-la ao Céu, 

que estava cheio de negros e loiros e rapazes assim. Eu não acreditei lá essas 

coisas, pois, se isso fosse verdade, por que então ela vinha procurá-los na rua 

Reconquista, não é mesmo?” (PERLONGHER, 2001, p. 24-25). 

Na segunda parte do conto, ainda que não apareça explicitamente a palavra 

policiais, entendemos se tratar deles, porque no local ocorrem encontros sexuais e 

uso de drogas. Lá chegando, os agentes encontraram Evita, que os questiona em 

meio às vozes do narrador e de outras personagens secundárias:  

 

seu pedaço de animal como, como é que você vai prender Evita? [...] 
escutem, escutem todos – disse a égua –, agora você quer me levar em 
cana, quando faz uns 22 anos , isso, ou 23, que eu mesma levei uma 
bicicleta em sua casa pro moleque, e você era um pobre recruta da polícia, 
seu babaca, e se não quer acreditar em mim, se quer fingir que não se 
lembra de nada, eu sei o são as provas (PERLONGHER, 2001, p. 26-27). 

 

Evita parece estar acima da lei, ou melhor, a lei era Evita. O castigo aos 

prazeres do sexo e das drogas é substituído pela voz da primeira-dama, que lembra 

ao agente policial suas benfeitorias em prol da família dele. A arbitrária noção de 

certo ou errado, nesse contexto, já não tem tanta importância assim para a polícia e 

para as senhorinhas que não compactuavam com o que acontecia naquele quarto 

em cuja cama, Eva Perón aproxima-se ao camp que, atualmente, expressa o desejo 

de construirmos todos, a partir das mais diferentes afetividades, sexualidades e 

sensualidades, uma nova educação sentimental, “não o desejo de afirmação do 
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estereótipo da bicha louca, mas pela via da teatralidade, quando, apesar da solidão, 

para além da dor maior da exclusão, da raiva e do ressentimento, possa ainda se 

falar em alegria, em felicidade” (LOPES, 2002, p. 113).  

Para usarmos a expressão de um subtítulo de Guacira Lopes Louro (2013), 

nessa “pedagogia da sexualidade”, ao se constituir como subjetiva, toda identidade é 

plural, de modo que não podemos privilegiar apenas um modelo, como constata 

Eribon (2000). Fomos ensinados a construir definições, padronizar comportamentos, 

pensar o mundo por uma lógica binária e escolher apenas um lado. Essa ótica 

reducionista insiste em negar os perfis que podem existir no interior de um indivíduo, 

mas podemos assumir uma posição de resistência ao cárcere ao qual ainda nos 

submetemos, reinventando outros modos de vida, outros modelos sociais e sexuais.  

As variadas formas de sociabilidade e subjetividade não se limitariam 

somente aos homossexuais, oferecendo, pois, novas perspectivas aos 

heterossexuais que se asfixiam na normalidade (ERIBON, 2000) através dos mais 

diversos meios de viver a sexualidade, “com parceiros/as do mesmo sexo, do sexo 

oposto, de ambos os sexos ou sem parceiros/as” (LOURO, 1997, p. 26). As referidas 

inferências de Eribon e Louro transparecem na terceira parte do conto, quando 

somos apresentados à figura típica do michê, que conhece Evita e logo em seguida 

fica com ela:  

 

fomos para o hotel dela; o putinho quis me ver enquanto eu tomava uma 
ducha e ela se jogava na cama. [...] Ela era uma puta esperta, chupava 
como os deuses. Com três metidaços acabei com ela e reservei o quarto 
para o maricas, que, na verdade, merecia. [...] No quarto havia uma espécie 
de cheiro de morta que não me agradou nada. Quando se descuidou, abri 
um estojo e afanei um colar. Pra mim, o puto do Francis percebeu, e 
quando eu acabei de traça-lo me disse, com a boca jorrando leite. ‘Todos os 
machos do país deviam invejá-lo, garoto: você acaba de comer Eva Perón’ 
(PERLONGHER, 2001, p. 28). 

 

Como Evita pode se envolver com um gigolô? Como um michê pode praticar 

tamanha ousadia, roubar a Defensora dos Humildes? Essas são algumas das 

perguntas que milhares de argentinos fizeram ao ler esse conto, ou ao se depararem 

com opiniões ancoradas em argumentos tradicionais. Segundo Melo (2005), 

Perlongher não deixa de consumar, no conto em estudo, o processo de beatificação 

e divificação (sendo esse, bastante aproximado ao camp) de Eva Perón, mas se 

trata da 
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Evita diva do lúmpen-proletariado e dos bas-fonds, arrebentada, com cheiro 
de morta e com as manchas de câncer na pele. É a Evita ressuscitada que, 
como a Jesus, poucos reconhecem, que presenteia lotes de maconha aos 
pobres [...]. que tem a cabeça com o coque desfeito entre as pernas de um 
negro, que a chupa melhor do que ninguém, que se deixa manusear e se 
esfregar e manuseia, fornica e é fornicada, e chupa os marginais, os 
negros, os viados (as ‘queridas’ a quem promete um paraíso de negro, 
louros, marinheiros e belos rapazes), a barbárie e todos os que falam a 
mesma linguagem que ela: a da humilhação” (p. 239-240).  

 

Ainda que não estejamos diante do camp “divificado”, o exagero e a afetação 

contribuem para que aí possamos identificar o biografema homocultural camp. 

Exageradamente marginal, a sociabilidade presente nas páginas de “Evita vive” 

ampara-se em códigos específicos que se contrapõem a uma moral instituída. No 

conto, não vigoram concepções tradicionais que frequentemente produzem corpos 

dóceis e induzem comportamentos (LOURO, 1997). O modelo de mulher, recatada e 

cheia de pudores, definitivamente não combina com a Eva Perón desvelada pelo 

conto em grifo. Ao contrário, embora não deixe de escapar da beatificação muito 

bem captada por Tomás Eloy Martínez no título do seu romance Santa Evita, no qual 

contribui para disseminar a obra dos escritores gueis Copi e Perlongher, esse 

apresenta outras facetas da eterna primeira-dama, do ícone guei, da grande diva 

argentina, as quais não levam o recato e os bons modos, tampouco denotam 

vinculação com o machismo e com a política heterormativa na sociedade 

representada, ainda hoje conduzida por generais, caudilhos ou gerentes neoliberais. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Roland Barthes estabeleceu e desenvolveu o conceito de biografema, 

privilegiado nesta dissertação, ao destacarmos o trajeto que o teórico francês 

percorre até chegar ao seu último texto, no qual elenca afinidades entre o 

biografema e a fotografia. Antes disso, porém, vale recordar a crítica em relação à 

noção de autor como origem absoluta da obra, questionando a continuidade 

temporal entre a vida do autor e a obra. Para tanto, o teórico argumentou em prol da 

mudança dos modos de pensar as identidades, os poderes e as interpretações. 

Assim, o autor é afastado da responsabilidade de manter guardado um 

sentido puro, de modo que o leitor fica livre para dar vazão aos múltiplos sentidos 

que um texto pode ter. A morte do autor não perdura por muito tempo, o crítico 

homossexual trata de trazê-lo novamente à pluralidade e à não linearidade da vida 

humana. Isso ocorre a partir do desenvolvimento do conceito de biografema, 

pormenores, rastros, gestos ou sinais deixados no texto, permitindo a captação mais 

significativa da vida narrada do que a simples linearidade dos acontecimentos, 

processo que auxilia no distanciamento do gênero biográfico tradicional. 

A perspectiva biografemática de Barthes nos possibilita colaborar com o 

desenvolvimento, a definição e a possível disseminação do conceito de "biografema 

homocultural". A noção de homocultura pode ser entendida como a arena onde 

ocorrem lutas que propõem a visibilização de modos de vida ocultados pela 

normalidade. Para viabilizar esse conceito, faz-se necessário estudá-lo, conhecer os 

espaços de discursos e os instrumentos de identificação, sobretudo, ter ciência da 

não sobreposição a outras formas culturais. 

A homocultura pode ser representada nos discursos literários por diversas 

perspectivas. O lugar de discurso, por muito tempo negado, torna-se imprescindível 

para visibilizar modos de vida e tipos de relações afetivas que daí emerge. Com 

base no horizonte biografemático homocultural, o autor apresenta ou representa 

uma voz marginalizada. Nesse embalo, intimidades, contextos e questões sociais se 

enlaçam, de modo que as marcas dispersas na narrativa contribuem para dissipar a 

voz autoral, especialmente, aquela concebida como fonte plena. 

Ao conjugar essas noções, biografema e homocultura, continuamos a 

formulação de “biografema homocultural camp” dando segmento ao percurso 
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traçado por Mitidieri (2013; 2014; 2015). Para isso, começamos por considerar a 

sensibilidade artística camp (Cf. SONTAG, 1987), como peculiar e fugidia, tem 

predileção pelo inatural: pelo artifício, pelo exagero e por aquilo que está 

marginalizado. Nesse desdobramento, o ícone Evita se reveste de diferentes 

configurações, as representações biográficas, históricas, memorialistas e literárias 

de autoria homossexual são exemplos disso.  

Identificamos características próprias do camp (SONTAG, 1987; LOPES, 

2000; 2002) a exemplo do excesso, da imitação e da repetição, na figura de Eva 

Perón, quando a estudamos dentro do romance martineziano Santa Evita (1996), 

por intermédio da personagem guei Julio Alcaraz. Valemo-nos, ainda, da biografia 

sobre Eva Perón, de Alicia Dujovne Ortiz (1997), para entrecruzar algumas 

informações com cenas apresentadas por Martínez. A primeira-dama do peronismo 

recebeu os distintos enfoques, sendo um dos mais marcantes sua figura pública, por 

ser abordada na coletividade, devido ao tempo em que manteve uma atividade 

política atuante, na luta contra a hegemonia e a favor do empoderamento social.  

Assim, os conceitos anteriormente citados, biografema e homocultura, entram 

em coalizão também para o desenvolvimento do “biografema homocultural da 

mulher poderosa”. La cabeza contra el suelo, obra de autoria de um homossexual 

argentino e interiorano, oferece ao leitor, além do ícone político, Evita como símbolo 

da moda argentina e de sensibilidades marginalizadas durante as décadas de 1940 

e 1950. Grifamos uma das afinidades de Jaumandreu com Evita: o gosto pelo 

cinema, para demonstrar como as figuras das divas cinematográficas contribuem na 

fixação do conceito de biografema homocultural da mulher poderosa.  

O figurinista, assim como o cabeleireiro Pedro Alcaraz (no qual Tomás Eloy 

Martínez se fundamenta para construir a personagem Julio Alcaraz, do romance 

Santa Evita), contribuíram para o empoderamento de Eva Perón, respectivamente, 

através das roupas desenhadas e por meio do penteado criado para ela, que ao 

acaso, se tornou um dos símbolos da imagem de Evita. Cada um deles deixou sua 

marca gravada no estilo da ex-primeira-dama, por conseguinte, marcou a moda 

argentina, o imaginário e as representações que a partir daí se desdobraram. 

Ao identificar e estudar a relação de amizade mantida entre Evita e os gueis 

Alcaraz (cabeleireiro) e Jaumandreu (estilista), procuramos entendê-la como 

possibilidade de elucidação da admiração e do endeusamento das mulheres, que 

ocupam um lugar de destaque, por parte dos gueis. Partindo desse pressuposto, 
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interessa para a homocultura, e interessou para nós, entender como se deu o 

encampamento de Eva Perón, sua reapropriação pela escrita homoerótica aqui 

analisada. No nosso entendimento, isso ocorre devido ao papel fundamental que o 

cabeleireiro e o estilista guei tiveram na vida dela, ao vesti-la, penteá-la, assessorá-

la, enfim, a trabalhar em prol da composição de uma imagem visual, gestual e 

comportamental que perdura pelos anos. Imagem que, em distintas configurações, 

serve como crítica ao caráter normativo, cotidianamente mantido pela sociedade. 

A partir dos fragmentos destacados de Evita fuera del balcón (1981b), 

reafirmamos a pertinência do biografema homocultural da mulher poderosa e do 

biografema homocultural camp. Concebemos esse biografema homocultural 

fundamentados em teóricos como: Hueso (2008), Bragança (2010) e Meyer (1994), 

que além de considerarem o artifício e o caráter teatral conferido por Sontag (1987) 

ao camp, ainda lhe atribuem um grau subversivo e um tom político.  

Nesse movimento que parece realizar um tipo de empoderamento também do 

camp, entendemos que a noção de biografema homocultural camp pode ser 

validada. Eva Perón, alvo do nosso estudo, foi apresentada e representada pelas 

obras dos autores argentinos, aqui contempladas; num primeiro momento, grifamos 

a filha, a atriz, a figura política, amada e respeitada, diversas vezes santificada. 

Caminhando em direção às narrativas de Jaumandreu, deparamo-nos com a mulher 

poderosa e empoderada, culminando na personagem fora de sacada, fora do foco, 

fora de miradas hegemônicas, capta em sua intimidade e distante da figura triunfal, 

espécie de troféu para o peronismo, a satisfazer os holofotes políticos. 

Em “Evita vive”, exploramos como o ícone feminino Eva Perón, se associa às 

sexualidades desviantes. Trata-se de um dos contos mais significativos, por não se 

inscrever na história moral argentina e contrariar a ideia da “santa’, canonizada pelos 

peronistas após seu prematuro falecimento. Nessa narrativa, não vigoram 

concepções tradicionais capazes de induzir comportamentos. Perlongher apresenta 

outras facetas do ícone guei, da diva argentina, as quais não levam o recato e os 

bons modos, tampouco denotam vinculação com o machismo e com a política 

heteronormativa, na sociedade representada, ainda conduzida por caudilhos e 

generais. 
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